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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

O 
GOVERNO vai in-
vestir na implanta-
ção da zona especial 
de processamento 
agro-industrial na 

província do Niassa, com in-
tuito de estimular o aumento 
da produção e produtividade 
agrícola na região.

Com efeito, o Conselho de 
Ministros apreciou ontem in-
formação sobre o lançamento 
do projecto da Zona Especial 
do Processamento Agro-In-
dustrial do Corredor de De-
senvolvimento Integrado de 
Pemba-Lichinga (ZEPA).

Com os investimentos a 

serem realizados no corre-
dor, espera-se um aumento 
da produção agrícola numa 
área com elevado poten-
cial de crescimento, tirando 
os pequenos produtores da 
agricultura de subsistên-
cia para uma agro-indústria 
competitiva, inclusiva e ge-

radora de riqueza.
O “Notícias” apurou que 

o Governo pretende asse-
gurar o desenvolvimento do
agro-negócio para gerar ex-
cedentes que possam ser co-
mercializados e processados
posteriormente para agrega-
ção de valor.

O PRESIDENTE da Repú-
blica, Filipe Nyusi, desafiou 
ontem, em Maputo, a nova 
Ministra dos Combatentes, 
Josefina Beato Mateus Mpe-
lo, a dar prioridade à revi-
talização do Fundo da Paz e 
Reconciliação Nacional para 
que seja sustentável e gerido 
com transparência, com vista 
a melhorar a reinserção social 
e produtiva dos combatentes.

O fundo foi criado em 
2014 com o objectivo de fi-
nanciar iniciativas de geração 
de renda dos combatentes da 
luta de libertação nacional e 
os da soberania e democra-

É RETOMADO hoje o trânsito rodoviário na EN1, 
no distrito de Nicoadala, na Zambézia, que ga-
rante a ligação entre as regiões centro e norte do 
país.

O tráfego ficou interrompido no sábado últi-
mo devido a um corte na ponte sobre o rio ilidje, 
localizada entre Nicoadala e Namacurra. 

Numa primeira fase, serão autorizadas apenas 
viaturas ligeiras, passando uma de cada vez, de-
vendo os camiões aguardarem pela avaliação da 
consistência da infra-estrutura.

O governador da Zambézia que esteve ontem 
no local onde decorrem as obras de emergência, 
disse acreditar na reabertura do trânsito a qual-
quer momento no dia de hoje. 

Pio Matos recebeu explicações do empreitei-
ro, que vem trabalhando dia e noite para a repo-
sição do trânsito. Até às 19.00 horas de ontem ti-
nha sido restabelecida a cota da estrada, faltando 
pequenos aspectos de acabamentos técnicos. 

O governador afirmou ainda que os prejuízos 
económicos e sociais decorrentes da paralisação 
do trânsito são enormes e isso vai ter o seu im-
pacto na produção global da economia da Zam-
bézia no final do ano. 

De acordo com Pio Matos, o país está preo-
cupado com a interrupção da circulação rodo-
viária na estrada, pelo facto de não haver, por 
enquanto, uma alternativa interna para escoar o 
trânsito para as duas regiões

WALTER MBENHANE

A EMPRESA Mulher Investimentos, propriedade 
da esposa do réu Pedro Taimo, Argentina Efrai-
me Taimo, beneficiou de cerca de seis milhões da 
Direcção do Trabalho Migratório (DTM), supos-
tamente para executar projectos de reinserção 
social de mineiros.

Na altura dos factos (2014-2017), Pedro Tai-
mo era coordenador do gabinete do mineiro que 
trata da reinserção social dos mineiros e seus 
dependentes nas províncias de Maputo, Gaza e 
Inhambane. Em declarações ontem, em sede de 
julgamento do caso de desvio de cerca de 113 mi-
lhões de meticais na DTM, o réu afirmou que foi 
ele que levou parte do valor (cerca de quatro mi-
lhões e quatrocentos mil meticais), em cheque, 
para a empresa Mulher Investimentos.

Questionado pelo tribunal, disse ter assinado 
a guia de entrega do cheque em causa, a pedido 
de um funcionário afecto à Administração e Fi-
nanças da DTM, cujo nome já não se recorda.

Confrontado sobre o termo de entrega do 
cheque dos quatro milhões e duzentos mil me-
ticais constante dos autos, o réu confirmou que a 
assinatura e a rubrica eram suas. 

Explicou ao tribunal que, nas suas funções, 

competia-lhe coordenar a área dos salários dos 
mineiros e ajudá-los, em caso de algum proble-
ma nos bancos ou na TEBA, agência de contrata-
ção dos trabalhadores para as minas da África do 
Sul. Contou que os mineiros e seus dependentes 
tomavam a iniciativa de escolher o tipo de pro-
jecto que seguia para as autoridades locais e daqui 
para a direcção provincial ou a DTM.

Questionado sobre se a empresa Mulher In-
vestimentos terá celebrado contrato ou algo si-
milar com a Indomobil, cujo proprietário é tam-
bém réu neste processo, Pedro Taimo respondeu 
que tomou conhecimento do facto quando re-
cebeu, no seu gabinete, vários documentos da 
DTM, um dos quais era o pedido de transferên-
cia do valor de cerca de dois milhões de meticais 
para a empresa Indomobil, subcontratada pela 
firma da sua esposa para fornecer equipamento à 
DTM. Taimo disse também ao tribunal que não se 
recorda de nenhum projecto que tenha passado 
sem conhecimento e nem homologação da mi-
nistra, pois esta figura é autoridade máxima da 
instituição.

O caso do desvio de cerca de 113 milhões de 
meticais está a ser julgado pela 8.ª Sessão do Tri-
bunal Judicial de Maputo e tem como a principal 
ré, a antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo. 

Nyusi visita Jordânia IIAM promove uso 
da biotecnologia agrária

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyu-
si, efectua de hoje até sexta-feira uma 
visita de trabalho ao Reino Hashemita 
da Jordânia, inserida no quadro das rela-
ções de amizade e cooperação existentes 
entre os dois países, em vários domínios 
de interesse mútuo. Nesta deslocação, o 
Chefe do Estado faz-se acompanhar pela 
Ministra do Interior, Arsénia Massingue, 
vice-ministro dos Negócios Estrangeiros 
e Cooperação, Manuel Gonçalves, entre 
outros quadros.

O INSTITUTO de Investigação Agrária de Moçambique lança hoje, 
em Maputo, o Fórum Aberto para Biotecnologia Agrária (OFAB-
-Moçambique). Trata-se de uma iniciativa que visa aumentar a di-
vulgação e consciencialização sobre os benefícios da biotecnologia
no desenvolvimento da agricultura nos países africanos, com base
em evidências científicas. Com efeito, a adesão à iniciativa OFAB
em Moçambique tem ainda como objectivos criar uma plataforma
permanente onde todos os intervenientes e interessados na área da
biotecnologia agrária, incluindo consumidores, se encontram para
discutir e propor formas de promover o uso das soluções tecnoló-
gicas geradas.

CORREDOR PEMBA-LICHINGA

Nasce zona especial
de agro-processamento

A primeira fase do projec-
to deverá focalizar no reforço 
à capacidade institucional e 
o ambiente empresarial para
o desenvolvimento agro-
-industrial, bem como na
produtividade agrícola e
competências sobre o em-
preendedorismo para me-
lhorar o desenvolvimento da
cadeia de valor agrícola.

Ainda na sessão de on-
tem, o Conselho de Minis-
tros apreciou o decreto que 
aprova o Estatuto Orgânico 
do Serviço Nacional de Salva-
ção Pública (SENSAP) como 
forma de adequar a institui-
ção aos desafios da segurança 
interna e dinâmica do desen-
volvimento do país.

Apreciou ainda a infor-
mação sobre a situação de 
emergência, no âmbito da 
época chuvosa e ciclónica 
2021-2022, com destaque 
para as acções em curso vi-
sando responder às situações 
registadas nas províncias de 
Nampula e Zambézia, duran-
te a passagem do ciclone tro-
pical Gombe.

O encontro analisou ainda 
informações sobre a confe-
rência anual entre o Governo 
e o Sector Privado (CASP), a 
ter lugar na cidade de Mapu-
to, entre os dias 30 de Março 
e 1 de Abril.
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Com os investimentos a realizar, espera-se um aumento da produção agrícola no corredor Pemba-Lichinga

À NOVA MINISTRA DOS COMBATENTES

PR recomenda revitalização 
do Fundo da Paz
e Reconciliação Nacional

cia. Filipe Nyusi, que falava 
no acto de posse da nova ti-
tular da pasta, explicou que 
a revitalização pode ser feita 
através da implementação de 
projectos produtivos e de ge-
ração de renda.

O Chefe do Estado ob-
servou que o financiamen-
to deve ser complementado 
com formação e assistência 
técnica para melhor geri-
rem os seus projectos. “Um 
exemplo claro de modelo 
organizacional consiste no 
associativismo que pode aju-
dar os combatentes a alavan-
carem a sua capacidade de 
negociação com parceiros na 
defesa dos seus interesses”, 
aconselhou o Presidente da 
República.

Nyusi referiu que para 
além de trabalhos de gera-
ção de renda, o Ministério 
dos Combatentes deverá 
conjugar esforços para a im-
plementação de projectos de 
natureza social, particular-
mente a construção de habi-
tação e outras infra-estrutu-
ras para este grupo.

Disse ainda ser urgente 
resolver, de forma definiti-
va, o crónico problema de 

pagamento de pensões dos 
combatentes, apelando à 
eficiência na abordagem do 
assunto para garantir que 
eles usufruam dos seus direi-
tos em tempo útil e de forma 
transparente.

Recordou que o processo 
exige actualização perma-
nente e a informatização de 
banco de dados do universo 
dos beneficiários.  

Esta é a primeira vez que 
uma mulher dirige o Minis-
tério dos Combatentes, dan-
do corpo a prioridade que o 
Governo atribui a estes dois 
grupos.

Segundo Nyusi, para a 
nomeação de Josefina Mpelo, 
concorreram vários facto-
res, com destaque para a sua 
verticalidade, competência e 
experiência profissional. “Por 
outro lado, o nosso compro-
misso é dar oportunidades à 
juventude e à mulher, num 
país cuja maioria da popula-
ção é jovem”, acrescentou, 
sublinhando que se pretende 
com este acto permitir uma 
transição geracional segura, 
em que os quadros mais ve-
lhos transmitam o seu saber e 
bravura aos mais novos.

Reabre hoje ligação centro-norte
Empresa da esposa de Taimo
recebeu mais de seis milhões

CASO DE DESVIO DE FUNDOS NA DTM

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS

Governo aposta em novas tecnologias

O SECTOR das Obras Públicas, Habitação 
e Recursos Hídricos vai apostar em novas 
tecnologias na construção, reabilitação e 
manutenção de estradas para conferir maior 
resiliência, face aos fenómenos climatéricos 
que afectam ciclicamente o país.

Segundo o Ministro das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Mes-

quita, o sector continua focado na realiza-
ção de estudos e implementação de novas 
tecnologias. Falando nas comemorações 
do Dia Mundial da Água, Mesquita explicou 
que a perspectiva do Governo é que as in-
fra-estruturas sociais e económicas estejam 
cada vez mais resilientes ao impacto das 
chuvas e eventos ciclónicos.

paÍs bem posicionado 
para vender gás à europa

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

Exportação de milho passa
pela melhoria da qualidade
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PR quer mais empresários
no fórum Moçambique-portugal 

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

Exportação de milho passa
pela melhoria da qualidade

Turismo refloresce em KaNyaka

Eleições autárquicas
marcadas para 11 de Outubro

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

Mussiro: uma fonte
de beleza
O MUSSIRO ou n’ssiro, em língua 
emakhuwa, é um creme tradicional ex-
traído do caule da planta homónima. De 
nome científico Olax dissitiflora, da família 
das olocaceae terá começado a ser usado a 
partir do século X, sobretudo nos distritos 
costeiros da Ilha de Moçambique, Angoche, 
Moma, Mossuril.  

Amina Abdulatifo, residente na Ilha de 
Moçambique, afirma que há séculos que as 
mulheres da Ilha usam o mussiro para em-
belezar a pele. A título de exemplo, ela afir-
ma que começou a usar mussiro aos 17 anos 
de idade, e na época algumas mulheres não 
conseguiam andar sem usá-lo. 

Inicialmente, o mussiro era usado na 
preparação da rapariga para o matrimónio, 
mas actualmente, a mítica loção adquiriu 
outras aplicações. A planta também é usada 
para cura de diversas doenças 

Entre os povos emakwa, a estética é fun-
damental e o cuidado de ter uma pele macia 
e bela faz parte do dia-a-dia desde a infân-
cia. O tratamento epitelial é feito através do 
mussiro. É um pequeno arbusto com uma 
copa arredondada e estreita, ovaladas e li-
geiramente encurvadas cor verde clara com 
flores brancas com aspecto de lírio e ligeira-
mente perfumadas. Desta planta se produz 
um creme rejuvenescedor que combate as 
espinhas (borbulhas, acne). As mulheres 
macuas produzem uma máscara conhecida 
por mussiro ou n’ssiro, elas moem partes do 
arbusto em uma pedra e acrescentam água. 

“A província de Nampula é tradicional-
mente conhecida como a terra das muthia-
na orera ou, simplesmente, meninas boni-
tas”.

RITUAIS CASAMENTEIROS E DE 
INICIAÇÃO FEMININA 
As jovens entre os 15 e 18 anos, quando 

entram na chamada “segunda menstrua-
ção” (adolescência), são preparadas para a 
vida futura, como o casamento, pelas mu-
lheres da família mais velhas, conhecidas 
como conselheiras anakamo [SIC]. Neste 
período de ensinamentos, a jovem tem de 
manter o corpo pintado com n’ssiro duran-
te o dia, lavando-se à noite para o remover, 

Mulher usando mussiro, Ilha Mussemuco-Cabo Delgado 

Artesanato em Moçambique: 
do “sufoco” à reinvenção

A 
ECLOSÃO da pande-
mia do novo coronaví-
rus (Covid-19) trouxe 
várias mudanças no 
sector do artesanato 

no país, visto que para evitar 
o alastramento da doença os
artesãos viram-se obrigados a
cumprir medidas de prevenção
introduzidas pelas autoridades
governamentais.

Dentre as medidas esteve, 
por exemplo, o encerramen-
to temporário de fronteiras, o 
que impossibilitou a entrada 
de turistas no país, que são os 
grandes consumidores do ar-
tesanato nacional.

Deste modo, locais como 
a Feira de Artesanato, Flores e 
Gastronomia de Maputo (FEI-
MA) e Centro Juvenil de Arte-
sanato (Mozarte), na capital 
do país, verificaram uma fraca 
afluência da clientela, afinal 
ao encerramento de fronteiras 
alia-se, dentre outras imposi-
ções, o distanciamento físico 
para evitar aglomerações.

Estas dificuldades foram 
vividas por Susana Macarin-
gue, uma artesã que expõe as 
suas peças na FEIMA e no Mo-
zarte. O mais constrangedor, 
contou, reside no facto de  os 
artesãos terem perdido o poder 
de negociação. 

“O cliente diz o que quer e 
eu faço, a tabela está estabele-
cida, mas falta qualquer coisa”, 
disse Macaringue, partilhan-
do a sua experiência durante 

Nasceu a rede
de artesãos  
PARA reduzir o impacto da 
pandemia do novo coronavírus 
e potenciar o sector do artesa-
nato no país, foi recentemen-
te criada a Associação Rede 
de Artesãos de Moçambique 
(ARAM). 

Actualmente presidida pelo 
pesquisador e fabricante de 
instrumentos musicais Clélio 
Vilanculos, a rede dedica-se ao 
mapeamento e articulação dos 
artesãos nacionais, bem como 
à promoção do protagonismo e 
autonomia dos seus membros 
para o fomento de negócios.

A ARAM, que definiu por 
artesanato a arte de criar ob-
jectos a partir da manipulação 
e transformação de uma maté-
ria-prima natural, manufatu-
rada ou sintética, tem a missão 
de promover e salvaguardar a 
tradição artesanal nacional e 
actuar com ética e responsabi-
lidade socioambiental na valo-
rização das identidades cultu-
rais do país. 

“A rede surge da necessi-
dade de potenciar este sector e 
criar uma solução para o perío-
do de pandemia, ou seja, numa 
primeira fase queríamos pensar 
como a gente pode lidar com o 
fenómeno”, explicou Clélio Vi-
lanculos. 

Segundo o presidente da 
rede, a Covid-19 veio desnu-
dar problemas enfrentados há 
décadas por estes profissionais, 
dentre eles a falta duma boa 
técnica de marketing.

“Uma das estratégias é a 
criação duma janela comercial 
através da nossa página ‘web’”, 
comentou, acrescentando que 
“queremos competir com ou-
tras instituições, portanto, te-
mos que pensar nesta rede de 
artesãos e adaptá-la a novas 
ferramentas”.

Para tal, continuou, é pre-
ciso pensar na formação vi-
sando adequar os fazedores às 
formas modernas de criação 
artística.

Adesão
à segurança social

Resiliência e acolhimento 
do Mozarte
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e só é autorizada a conviver com crianças 
entre os 7 e 14 anos, sendo-lhe vedado o 
relacionamento com os adultos. O objec-
tivo deste rigoroso cumprimento visa sal-
vaguardar a virgindade da jovem até ao dia 
do casamento e simultaneamente manter o 
seu corpo limpo, aveludado e sem borbu-
lhas. Já na parte final deste período, decor-
re também o ritual para a iniciação sexual, 
uma cerimónia designada por ossinkiya, e 
que tem como propósito explicar os segre-
dos de sedução, onde o n’ssiro surge como 
argumento erótico e perfumado: o acto do 
coito, usando para isso instrumentos fálicos 
e alguma teatralização, e como tratar e lidar 
com o marido.  

Segundo os nativos, o mussiro é tam-
bém um meio para comunicar certas 
mensagens, particularmente nas relações 
homem-mulher. Por exemplo, através de 
certas máscaras, a mulher poderá estar a 
informar ao parceiro que está no período 
menstrual.

EM representação do Ministério da Cultura 
e Turismo, Emanuel Dionísio defendeu que 
a solução para muitos problemas dos arte-
sãos está na inscrição dos artistas no Insti-
tuto Nacional de Segurança Social (INSS). 

Segundo Emanuel Dionísio, ter artistas 
assegurados é uma forma de salvaguardar o 
futuro dos artesãos e garantir a sua sobrevi-
vência em várias crises como a proporcio-
nada pela pandemia do novo coronavírus. 

“Estaremos a garantir o nosso futuro, 
vão dizer que não é fácil e não é, mas a ex-
periência nos mostrou que há artistas que 
iam ao Ministério da Cultura e Turismo pe-

dir dinheiro porque diziam não ter pão em 
casa”, comentou. 

Neste sentido, referiu que o Governo 
está a trabalhar para a elaboração e aprova-
ção do estatuto do artista, visando profis-
sionalizar ainda mais as artes e a cultura.

“Provavelmente com base neste estatu-
to seremos olhados como os funcionários de 
outras instituições. Portanto, se conseguir-
mos materializar isso, julgamos que alguma 
coisa irá melhorar”, disse, acrescentando 
que a elaboração do estatuto deve aconte-
cer com o envolvimento de todos os artistas 
porque são os principais beneficiados.

o seminário sobre a produção
artística e empreendedorismo
cultural, que visava reflectir
os desafios e oportunidades do
artesanato em tempos de Co-
vid-19.

Sob o lema “Empreende-
dorismo Cultural e Reforço da 
Identidade e Cultura Moçam-
bicana”, o seminário teve lugar 
na segunda-feira, no Centro 
Cultural Municipal Tsindya, na 
cidade de Maputo. 

Está inserido no projec-

to “Raízes da Cultura”, im-
plementado pela FEC e Coo-
peração, em parceria com a 
Associação para o Desenvol-
vimento Juvenil (Khandlelo), 
“Camões” e União Europeia e 
enquadra-se nas celebrações 
do Dia Mundial do Artesão, 19 
de Março, data escolhida por 
ser o dia de São José, um santo 
reconhecido como padroeiro 
dos artesãos.

Susana Macaringue inte-
grou a mesa “Desafios e Opor-

tunidades do Empreendedo-
rismo Cultural em Tempos de 
Covid-19”, com figuras como 
Titos Langa, gestor do Mozarte, 
Emanuel Dionísio, director na-
cional das Indústrias Culturais 
e Criativas (DNICC), e Clélio 
Vilanculos, presidente da As-
sociação Rede de Artesãos de 
Moçambique. 

Para a artesã, é necessário 
quebrar o gelo existente entre o 
artesão e o consumidor, pois ob-
serva que parece sempre existir 

uma espécie de “braço-de-fer-
ro” entre ambos na hora de ne-
gociar a compra dos produtos.  

Entretanto, gaba-se por ser 
o exemplo da reinvenção, um
grande mecanismo de sobrevi-
vência em tempos tão difíceis. 

“Abriu-se um mercado 
mais competitivo, entrei em no-
vas plataformas (virtuais) para 
estar no mesmo ‘barco’ que os 
outros, portanto, transformei a 
dificuldade em oportunidade ”, 
esclareceu.

O PENSAMENTO partilhado 
por Titos Langa, gestor do 
Centro de Recursos Juvenis 
(Mozarte), é o de que o novo 
coronavírus veio provar que 
os artistas precisam de estar 

urgentemente assegurados.
Titos Langa destacou 

ainda a capacidade de re-
siliência do Mozarte, um 
centro de criação e expo-
sição artística sem fins lu-

crativos muito focado à 
divulgação de trabalhos de 
jovens carenciados e desfa-
vorecidos. 

“Tivemos que nos rein-
ventar em todo o mundo. 

Se temos uma oficina de 
corte e costura, por exem-
plo, partimos para a costu-
ra de máscaras, portanto, 
para além de se fechar uma 
porta, abriu-se outra”, co-
mentou.

Neste período, o Centro 
de Recursos Juvenis, que 
conta com várias infra-es-
truturas, dentre eles uma 
sala de conferência com 
capacidade para mais de 60 
pessoas, e um átrio enorme, 
abriu-se e acolheu artistas 
afectados pela Covid-19, 
“tem estado a trabalhar no 

sítio aberto, com ensaios de 
moda”. 

Desde a sua criação, nos 
anos 1990, explicou o ges-
tor, o espaço tem realizado 
oficinas de bijuteria, cabe-
dal, corte e costura, tecela-
gem e pintura. “É um centro 
com uma capacidade enor-
me de albergar talentos e jo-
vens com os quais estamos a 
crescer”, referiu. 

Titos Langa também con-
tou que o Mozarte, conforme 
é conhecido hoje, foi cria-
do no ano 2000, embora a 
sua história remonte a 1996, 

quando cerca de 50 jovens 
se encontravam na baixa da 
cidade a praticar empreen-
dedorismo artístico. 

Nessa altura, a Organiza-
ção das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO), como forma de 
estimular a actividade e or-
ganizar a juventude, cons-
truiu o centro, que se cha-
mava “Empresa Jovem”.

De acordo com Langa só 
a partir do ano 2000 é que o 
espaço passou a designar-se 
Centro de Recursos Juvenis 
(Mozart). 

Artesãos souberam resistir à pandemia

Clélio Vilanculos

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

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

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”

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

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

oferta de moeda externa, por exemplo:

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

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

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

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

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

PORQUE A TAXA DE CÂMBIO VARIA?

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

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

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

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

ciação do Metical em relação ao Rand;

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

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

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

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

euros e rands, resultando na apreciação do Metical;

• Factores psicológicos também influenciam as variações da taxa

de câmbio: se os consumidores e empresários acreditarem que

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

descoberta de recursos minerais, para não perderem dinheiro,

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

nando ganhos do Metical ou a sua apreciação.

As variações da taxa de câmbio afectam o seu poder de compra ou  
 inflação. 
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O 
ALÍVIO das res-
trições decretadas 
para a prevenção 
da Covid-19 está a 
reanimar o turis-

mo em KaNyaka, a parte 
insular da cidade de Ma-
puto. Segundo o vereador 
daquele distrito munici-
pal, Alexendre Muianga, 
este mês a procura por es-
tâncias turísticas aumen-
tou significativamente, 
comparativamente a Ja-
neiro e Fevereiro.

Aquele responsável 
aponta que a maioria das 
hospedarias estão qua-
se lotadas de turistas na-
cionais e estrangeiros, o 
que é satisfatório para a 
economia do distrito, que 

OS munícipes da cidade de 
Maputo pedem intervenção 
consistente das autorida-
des no combate à venda em 
locais impróprios, que con-
tinua a dominar em muitos 
lugares da urbe.

À entrada e arredores dos 
mercados Xipamanine, Ma-
langa e Xiquelene, por exem-
plo, os produtos são expostos 
ao sol, à poeira, no chão e 
nalgum momento partilham 
espaço com águas negras e 
contentores de lixo.

Segundo munícipes por 
nós inquiridos estes produtos, 
principalmente os alimenta-
res, perigam a saúde pública 
mas a sua compra prevalece 
porque grande parte dos con-
sumidores sente-se incapaz 
de adquiri-los nos mercados 
convencionais, pelo que con-

QUINHENTOS e três pedidos de media-
ção de conflitos laborais foram subme-
tidos este trimestre ao Centro de Me-
diação e Arbitragem Laboral da Cidade 
de Maputo (CEMAL), havendo aumento 
de 273 casos comparativamente a igual 
período do ano passado, em que foram 
apresentadas 230 petições.

De acordo com o director desta ins-
tituição mediadora, Lourenço Mauai, o 
aumento de contenciosos laborais pode 
ter sido causado pelo alívio das medidas 
de contenção da Covid-19.

Mauai acrescenta que com este alívio 
houve retoma de vários sectores de acti-
vidades e as empresas estão mais abertas 
para contratar novos trabalhadores de 
modo a suprir as necessidades de laborar 
em pleno.

“Este facto implica incremento da 
mão-de-obra no mercado de trabalho e, 

consequentemente, os conflitos laborais 
na vigência do vinculo contratual são 
quase inevitáveis”, disse.

Lourenço Mauai indicou o sector de 
segurança como sendo o mais problemá-
tico e que mais apresenta casos de impas-
ses nas negociações entre os litigantes.

Dentre os motivos que levam a lití-
gios, destaque para a falta de pagamento 
de salários, não desconto para a seguran-
ça social, falta de contratos e não conces-
são de férias.

No cômputo geral, os dados dos últi-
mos dois anos indicam que foram recebi-
dos 3965 casos.

A subida galopante de casos que se 
verifica este ano preocupa a instituição, 
pelo que o director da CEMAL apela às 
empresas e aos trabalhadores para pau-
tarem pelo diálogo interno como meca-
nismo de aproximação entre as partes. 

Turismo volta a florescer em KaNyaka

A procura aumentou e o turismo dá sinais de reanimação em KaNyaka

depende basicamente do 
turismo.

Alexandre Muianga 
disse igualmente que ape-
sar do relaxamento das 
restrições que impulsio-
nam a procura pelos ser-
viços e que consequen-
temente concorre para 
a abertura de postos de 
emprego, as autoridades 
fiscalizam o cumprimento 
das medidas de prevenção 
da Covid-19 para evitar 
contágios.

“Temos observado o 
protocolo sanitário, desde 
a medição da temperatura 
à chegada dos estabeleci-
mentos, incentivamos os 
visitantes a cumprirem o 
distanciamento físico re-

comendado e aos proprie-
tários de restaurantes e 
bares a não extrapolarem o 
horário de funcionamen-
to”, afirmou.

Ainda para alavancar 
a economia local, Muian-
ga indicou que KaNyaka 
pretende criar o Conselho 
Comunitário de Pesca, que 
vai regular a actividade. 
“Temos notado que mui-
tos pescadores fazem-se 
ao mar mas não têm con-
seguido pescado em quan-
tidade e qualidade satisfa-
tória, daí que acreditamos 
que a criação deste órgão 
poderá ajudar a alavancar 
a pesca, que outrora con-
tribuía para a economia”, 
referiu.

Munícipes cansados de consumir
produtos mal conservados

Alimentos expostos ao sol, poeira e lixo

F.
M
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e

Aumentam
conflitos laborais

sideram urgente a interven-
ção das autoridades.

“Estamos cientes de que 
os produtos estão mal con-
servados, principalmente 

os de consumo directo, mas 
acabamos comprando-os em 
lugares impróprios, porque 
muitos os vendedores estão 
fora do mercado”, disse Zari-

na Anselmo.
Raulina Xichongue é outra 

consumidora que reconheceu 
haver riscos na compra de 
produtos em locais inadequa-
dos.

“Os produtos estão 
cheios de poeira mas senti-
mo-nos limitados a mudar 
o cenário, pelo que as auto-
ridades deviam agir no sen-
tido de traçar estratégias
que garantam por definiti-
vo a venda no interior dos
mercados”, apontou.

Por outro lado, os ven-
dedores revelaram não ter 
explicações suficientes so-
bre o motivo que os leva 
a vender os produtos em 
locais impróprios. Dizem 
não ter melhores condições 
para o seu trabalho e por 
isso estão nesses lugares.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  057/22

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

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS          COMPRA  VENDA    MÉDIA

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

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

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,26 4,35      4,31
  Botswana Pula 5,49 5,60      5,55
  eSwatini Lilangueni 4,26 4,35      4,31
  Mauricias Rupia 1,43 1,46      1,44
  Zâmbia Kwacha 3,58 3,65      3,62

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 524,26 534,72    529,49
  Malawi Kwacha 78,13 79,69     78,91
  Tanzânia Shilling 27,30 27,84     27,57
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 12,85 13,10     12,98
  Canada Dolar 50,25 51,25     50,75
  China/Offshore Renminbi 9,92 10,11     10,02
  China Renminbi 9,94 10,14     10,04
  Dinamarca Coroa 9,36 9,55      9,46
  Inglaterra Libra 83,69 85,36     84,53
  Noruega Coroa 7,24 7,38      7,31
  Suécia Coroa 6,71 6,85      6,78
  Suíça Franco 67,81 69,16     68,49
  União Europeia Euro 69,67 71,06     70,37

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  1,3361400  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.925,96000
Venda..............  1.926,73000

Maputo,  23.03.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

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

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

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

0.00

-

Valor Taxa(a)

Valor

…

0.00

-

0.00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10.25%

Prazo

FPC

16.25%6,144.04

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00
-

0.00

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-03-2022 A 31-03-2022)

- - -

-

-

--

-

0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00
- -

- - - -
- - - -

0.00
0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média

92 - 182 dias

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

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

13.38%

16-mar-22 16-mar-22 16-mar-22 16-mar-22
13.36% 13.38% 13.39% 13.37%Taxa Média Ponderada

Data última colocação

Valor colocado Tipo A 924.00 900.00 320.00 2,144.00

n.a

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

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

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

Vendas por prazo 1 - 91 dias

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0.00

-

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

Total / Média

-

0.00 0.00 0.00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 144,510.10

-

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5,486.90

13.25%

Taxa

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

Valor Títulos Comprados

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

18.60%
5.30%
13.30%

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

2,953.34

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

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

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0.00 2,151.00 817.00 2,968.00

31 - 63 dias

11,090.44

21-mar-22

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192.99
+ de 63 dias

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

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

Descrição

14,236.78
Total / Média

5,101.64

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

Total / Média

21-mar-22 21-mar-22

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

149,997.0089,322.0026,408.00
13.37%

34,267.00

Valor Títulos Vendidos 69,626.301,441.77

63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.36%

+ de 7 dias

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

11-out-16

13.97%
11-out-16

17.00%
11-out-16

14.89%
11-out-16

13.30%

69,626.30

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

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

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

                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :22/03/2022

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  22.03.2022

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 63,20 64,46 63,83 

PUBLICIDADE

O AUMENTO dos preços dos fertilizan-
tes, que começou em 2021 e se agra-
vou com a invasão da Ucrânia, deverá 
afectar a quantidade e a qualidade da 
produção agrícola em África, onde já há 
falta de trigo, disse um especialista.

“Em África há bastante consumo 
de trigo e isso acontece nas zonas onde 
é produzido, essencialmente na região 
sul do Quénia, Uganda, Zimbabwe até à 
África do Sul. Já há escassez e os preços 
do trigo subiram. E isto já está a acon-
tecer e não estamos no final desde con-
flito, por isso é muito preocupante”, 
disse Josef Schmidhuber, vice-director 
da divisão de Comércio e Mercados na 
Organização para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO).

A Rússia e a Ucrânia estão entre os 
três maiores exportadores mundiais 

de trigo, milho, sementes de girassol e 
óleo de girassol, e Moscovo é também 
o maior exportador mundial de fertili-
zantes nitrogenados e o segundo maior
fornecedor de fertilizantes potássicos e
fosforosos.

Os preços dos fertilizantes, que já 
tinham subido no final de 2021 devido 
ao aumento do preço do gás, essen-
cial para a produção destes químicos, 
subiram ainda mais desde o início do 
conflito na Ucrânia devido às restrições 
de comércio com a Rússia e às tensões 
geopolíticas, entre outros factores, se-
gundo a FAO.

Em entrevista à Lusa por telefo-
ne sobre o impacto do aumento dos 
preços dos fertilizantes na agricultura 
africana, Josef Schmidhuber explicou 
que África não é um continente onde 

o uso de fertilizantes seja muito ele-
vado, mas sublinhou que, quando os
preços aumentam, os produtores afri-
canos reagem mais fortemente do que
os dos países mais desenvolvidos, que
têm mais capacidade de amortecer es-
ses custos. Além disso, se os produtores
dos países desenvolvidos não reduzi-
rem o consumo de fertilizantes e a pro-
dução diminuir, os dos países em vias
de desenvolvimento serão forçados a
reduzir ainda mais o seu uso, acrescen-
tou. O especialista da agência das Na-
ções Unidas para a Alimentação e Agri-
cultura lembrou que em 2008, quando
os preços dos fertilizantes atingiram
valores recorde, o uso de alguns destes
produtos caiu até 20% em África.

Uma quebra no uso de fertilizantes 
terá como resultado menos produção 

agrícola, mas também menos quali-
dade dos produtos, afirmou o respon-
sável, exemplificando com o caso do 
trigo.

“O trigo é especial porque é um dos 
poucos cereais que usamos para fazer 
pão e um elemento importante do trigo 
é a proteína, o glúten”.

Enquanto os governos do norte 
de África têm fortes subsídios para o 
consumo de pão, que cobrem a baixa 
produção de trigo e têm rendimentos 
do petróleo que lhes permitem com-
prar trigo no mercado internacional, os 
países da África subsahariana não têm 
essa capacidade financeira.

Além disso, alertou Schmidhuber, 
muitos desses países compravam trigo 
à Rússia e à Ucrânia, que lhes forne-
ciam o cereal a preços baixos. 

O 
MINISTÉRIO da Eco-
nomia e Finanças 
(MEF) lançou um 
alerta sobre a circu-
lação de informações 

falsas dando conta da existên-
cia de bolsas financeiras para 
ajudar a recuperação da crise 
económica no país.

Numa nota de imprensa 
tornada pública através da sua 
página na internet, o Minis-
tério refere que a divulgação 
das referidas mensagens, fei-
ta através da redes sociais, faz 
menção a uma suposta parceria 
entre a Agência de Desenvolvi-
mento de Moçambique e uma 
entidade designada GEN, com 
o objectivo de apoiar empresá-
rios através de bolsas financei-
ras para a recuperação da crise
económica.

O documento, segundo o 
Ministério da Economia e Fi-
nanças, convida indivíduos e 
entidades que desejam ser in-
cluídos no referido programa 
para se candidatarem, contac-
tando a instituição.

“O MEF desconhece a 

A PARTICIPAÇÃO de Moçambi-
que na Expo-2020 Dubai, que 
decorre nos Emiratos Árabes 
Unidos, vai abrir novas janelas 
de investimentos para o sector 
do turismo, devido ao potencial 
existente no país.

Esta convicção foi expressa 
recentemente pelo director-
-geral do Instituto Nacional do
Turismo (INATUR), Marco Vaz
dos Anjos, durante um fórum
de negócios realizado sob  o
lema “Oportunidades de In-
vestimento em Infra-estrutu-
ras” e  onde se debruçou sobre
as oportunidades existentes em
Moçambique no campo do tu-
rismo.

Segundo Marcos dos Anjos,  
o nosso país tem potencial para
estar entre os principais desti-
nos em África pelos seus ‘resor-
ts’ costeiros, uma diversidade
de flora e fauna, ecoturismo,
experiências de aventura e cul-
tura.

Nesse contexto, explicou, 
as exposições e feiras mundiais 

constituem espaços estratégicos 
para os países mostrarem as suas 
capacidades de produção, ex-
portação, bem como exibirem 
as suas potencialidades a vários 
níveis e, consequentemente, 
angariarem investimentos para 
a área do turismo.

“A nossa visão é desenvol-
ver e posicionar Moçambique 
como um dos destinos mais 
vibrantes e dinâmicos de Áfri-
ca, enfatizando a  promoção 
do nosso património cultural e 
natural. Queremos desenvolver 
rotas e circuitos turísticos, in-
vestir na utilização de tecnolo-
gias de informação seguindo as 
tendências globais do turismo 
para maior competitividade e 
desempenho”, enfatizou.

A fonte referiu-se aos cinco 
destinos prioritários, nomeada-
mente Vilankulo, Gorongosa, 
Querimbas, Niassa e Maputo, 
realçando serem as principais 
atracções para quem queira ex-
plorar Moçambique tanto para 
investir ou para lazer.

PARA RECUPERAÇÃO ECONÓMICA 

MEF denuncia
existência de falsas 
bolsas financeiras

a actividade económica e co-
mercial nas zonas recuperadas 
pelas Forças de Defesa e Segu-
rança (FDS).

No contexto do apoio às ví-
timas do terrorismo foi já reto-
mado o pagamento de subsídio 
social básico às famílias deslo-
cadas.

Antes, ou seja, em 2020, 
o Governo havia anunciado a
criação de uma outra linha de
crédito para apoiar as PME e
minimizar o impacto do novo
coronavírus.

Desde a eclosão da doença 
em 2019, o sector empresarial 
ressentiu-se do seu impacto 
económico directo, por via da 
redução do volume de receitas, 
aumento dos custos de produ-
ção, escassez de oportunidades 
de negócios e disrupção das ca-
deias de valor. 

As Pequenas e Médias Em-
presas são as que mais se res-
sentiram dos efeitos da pan-
demia devido às fragilidades 
estruturais que as tornaram 
incapazes de sobreviver num 
contexto altamente desafiador.

proveniência do documento 
e distancia-se do seu teor. O 
Ministério predispõe-se para 
esclarecer qualquer dúvida que 
possa surgir em torno deste as-
sunto”, distancia-se a institui-

ção governamental.
Importa referir que recen-

temente o Governo anunciou 
a disponibilidade de cerca de 
trinta e cinco milhões de me-
ticais para o financiamento das 

Pequenas e Médias Empresas e 
negócios das populações afec-
tadas pelo terrorismo em Cabo 
Delgado.

A linha de crédito lançada 
pelo Executivo visa revitalizar 

SEGUNDO O DIRECTOR-GERAL DO INATUR

Expo-2020 Dubai abre janelas
de investimentos para turismo

Ainda durante o fórum, o 
director do INATUR falou de 
oportunidades de investimento 
no Parque Nacional de Mapu-
to, tendo também destacado as 
potencialidades na província 
de Gaza, cuja capital Xai-Xai 
tem disponível 250 hectares de 
terra para construir hotéis, res-

taurantes, centros desportivos e 
outras instalações turísticas. 

Falou ainda de vários pro-
jectos em Inhassoro, Parque 
Nacional de Chimanimani, Go-
rongosa, Crusse e Jamal, em 
Nampula, sustentando que, 
para além destas áreas, o país 
dispõe de alto potencial turísti-

co em todas as províncias, desde 
a costa até ao interior.

“Como INATUR, estamos 
abertos em apoiar qualquer pro-
posta de investimento no sector 
em Moçambique, à semelhança 
do que aconteceu na recém-
-criada Zona de Estância do
Turismo Integrado, na província 
de Maputo”, salientou.

Para ele, o fórum também 
serviu para reafirmar o com-
prometimento do Governo na 
criação e promoção de um bom 
ambiente de negócio e isto tem 
se demonstrado na confiança 
que os Emiratos Árabes Unidos 
depositaram no país, especial-
mente no sector de turismo”, 
acrescentou. 

Os Emiratos Árabes Unidos 
têm alto potencial para investir 
no turismo em Moçambique, 
tanto que há investimentos 
neste sector com ligações àque-
le mercado como são os casos de 
alguns hotéis luxuosos em Cabo 
Delgado, Inhambane e cidade 
de Maputo. 

INATUR quer desenvolver rotas e circuitos turísticos de Moçambique

Guerra na Ucrânia pode afectar
produção agrícola em África

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



CIDADE DA BEIRA 5Quarta-feira, 23 de Março de 2022

VOZ DO MUNÍCIPE

Marciana João Saul Edson Faria Luis Juliasse Monteiro

NUMA altura em que a cida-
de acaba de ser fustigada por 
intensas chuvas que resulta-
ram em inundações em al-
guns bairros críticos citadinos 
entrevistados pela nossa Re-
portagem pedem a quem de 
direito que aposte na abertu-
ra de mais valas de drenagem 
que permitam o escoamento 
das aguas.

Marciana João, morado-
ra do bairro Vaz, afirmou que 
a falta de valas de drenagem 
em certos bairros é uma gran-
de preocupação pois muitos  
sofrem, sendo forçados para 
centros de acolhimento.

“Quando chove passamos 
mal, dormimos em cima das 

mesas. Para cozinhar o fogão 
é posto por cima dos blocos ou 
das mesas e a comida fica mo-
lhada. É um grande sofrimen-
to”, queixou-se.

Por sua vez, Faria Luís, 
residente do bairro Vaz, disse 
que a falta de valas de dre-
nagem tem sido a causa das 
inundações, provocando o so-
frimento à população.

Contou-nos que ele e a 
sua família estão a passar mo-
mentos difíceis, pois a sua 
casa está inundada e têm que 
dormir em cima da mesa. 
“Quando chove é sofrimento 
para mim e minha família. Fi-
quei sem nada, até alguns do-
cumentos perdi. Peço ajuda. 

Não tenho de comer. A cons-
trução de valas de drenagens 
seria solução do problema”, 
disse.

Enquanto isso, Juliasse 
Monteiro, morador do bairro 
Ndunda, um dos mais afec-
tados pelas inundações, dis-
se que a situação de água de 
chuva nas casas está norma-
lizada mas subsistem as inun-
dações nas estradas.

Lamentou o comporta-
mento de alguns residentes 
que têm tirado areia nas ruas 
aumentando os buracos que já 
existem, provocando risco aos 
menores neste tempo chuvo-
so em cair nas covas.

“Gostaria que o governo 

continuasse a construir va-
las de drenagem nos bairros 
e reabilitar as vias de acesso 
como forma de minimizar este 
sofrimento”, disse.

Por seu turno, Saul Ed-
son defendeu que é urgente 
a construção de valas de dre-
nagem nos bairros, porque as 
pessoas têm sofrido bastante 
na época chuva.

“Agradecia que fizessem 
mais valas de drenagem para 
minimizar o sofrimento en-
frentado pela população. Gos-
taria que o município olhasse 
para as vias de acesso nos bair-
ros, porque há ruas que são 
intransitáveis principalmente 
nesta época chuvosa”, apelou.

Moradores exigem 
valas de drenagem

VENDA DE ROUPA USADA

“Pega e leva” 
ganha espaço

JÚLIA FERRÃO

“P
EGA e leva” é a 
designação en-
contrada para a 
forma de com-
prar e/ou vender 

roupa usada a leilão em al-
guns dos principais mercados 
da cidade da Beira. O sistema 
vai ganhando terreno e resol-
vendo os problemas de muitas 
pessoas de menos posses entre 
as quais crianças alojadas em 
alguns dos principais orfanatos 
da urbe. 

Estamos perante uma ino-
vação de alguns empreende-
dores que consistem no se-
guinte: o vendedor pega numa 
peça de vestuário e estipula 
um valor para a sua aquisição. 
O cliente propõe o preço com 
que pretende comprar e, se 
ninguém tiver capacidade de 
contrapô-lo, o vendedor lan-
ça-a para o interessado que, 
por sua vez, paga o valor que 
tiver proposto.

Recorde-se que, na cida-
de da Beira, muitos comer-
ciantes já não apostavam no 
negócio de roupa da segunda 
mão, vulgo “calamidade”, de-
vido à concorrência imposta 
pela roupa nova e aquela feita 
à base da capulana confeccio-
nada por cidadãos estrangeiros 

tem comprado roupa da se-
gunda mão devido ao baixo 
preço praticado.

“Com pouco valor mone-
tário você tem muita roupa 
bonita e exclusiva que pode 
usar e oferecer a outras pessoas 
carenciadas”, afirmou.

Defendeu que várias pes-
soas trajadas de roupa exclu-
siva e formal, adquirem-na no 
“pega e leva”.

“Muita roupa de segunda 
mão, depois de ser lavada e en-
gomada, se torna mais bonita e 
não parece que custou a um 
preço baixo. E também tem 
alta qualidade”, acrescentou.

Albino José Maria, com-
prador, afirmou que tem ad-
quirido a roupa de segunda 
mão com frequência, pois a 
nova forma que os vendedores 
adoptaram, o “pega e leva”, 
está a facilitar a sua vida. “É 
que com apenas 10 meticais 
consigo comprar uma cami-
sa”.

No seu entender, com este 
sistema, as pessoas já não po-
dem lamentar a falta de roupa, 
porque ela existe em função da 
capacidade financeira de cada 
um.

“Eu já consigo comprar 
roupa para os meus filhos sem 
muito esforço. Por exemplo, 
para este tempo de frio que 
se aproxima todos eles já têm 
camisolas que as adquiri a um 
preço baixo”, congratulou-se.  

Para Ancha Zacarias, é 
mais económico comprar rou-
pa usada, porque com 10 ou 50 
meticais a pessoa consegue ter 
peças de vestuário bonitas, de 
qualidade e exclusivas.

“A maioria da minha rou-
pa foi comprada desta manei-
ra, via leilão. Não preciso de 
ter muito dinheiro para vestir 
bem e para ajudar o próximo. É 
uma grande iniciativa que está 
a aliviar não só aos vendedores 
como os clientes”, disse.

como nigerianos, congoleses, 
somalis e outros. “Pega e leva” 
está, assim, a despertar a aten-
ção de muitas pessoas uma vez 
que facilita a compra, por ser 
uma espécie de leilão.

Importa referir ainda que, 
às vezes o vendedor começa 
por estipular um preço alto, 
mas vai baixando até surgir um 
cliente interessado.

Por exemplo, é normal co-
meçar de 100 meticais e baixar 
até 20, dependendo do valor 
que o cliente vai apresentar.

A designação “pega e leva” 
foi encontrada porque basta a 
pessoa interessada concordar 
com o preço de venda e pegar 
na peça já não poderá devolve-
-la, mesmo que seja pequena
ou rasgada.

“Pega e leva” é assim uma 
forma de vender com facilida-
de e muita gente está a aderir, 
porque facilita o vendedor e 
comprador.

O “Notícias” saiu à rua e 
ouviu alguns citadinos que re-
correm a esta actividade para 
perceber até que ponto esta 
prática os tem ajudado. 

Rosa Jone contou-nos que 

Vender muito 
em pouco tempo
ENQUANTO isso, alguns 
vendedores com quem con-
versámos defendem que é 
desejo de qualquer vende-
dor “despachar” a sua mer-
cadoria em pouco tempo. 
Mas para concretizar exige-
-se alguma criatividade.

Sendo assim, assumi-
ram que, com recurso a
estratégia “pega e leva”, já
conseguem vender mais em
pouco tempo.

Neto Acácio, por exem-
plo, um dos vendedores por
nós abordado, explicou-nos 
que há tempos atrás os seus
produtos não tinham mui-
ta saída, mas com o leilão,
por dia, já consegue vender
mais. Consegue até “despa-
char” um ou mais fardos. 

“Por mais que o lucro
seja pouco, vale a pena do
que não vender nada”, con-
cluiu. Segundo ele, vender
roupa nestes moldes tem
vantagem, porque a pessoa
consegue “despachar” pelo
menos dois fardos por dia.

“É uma forma de ganhar-
mos alguma coisa para o nosso 
sustento. A pessoa com pou-
cos recursos consegue ter boa 
roupa e exclusiva. Eu mante-
nho o meu negócio fazendo 
circular este pouco lucro que 
consigo para ajudar a minha 
família”, comentou.

Por seu turno, Domingos 
Ebríssimo defendeu que para 
vender neste sistema de leilão 

é preciso aceitar ganhar me-
nos em cada fardo.

“Uma peça que podias 
ter lucro de 150 meticais vais 
ter 15”, exemplificou, assu-
mindo, no entanto, que vale 
a pena vender desta maneira 
porque a mercadoria não fica 
muito tempo “e os rendimen-
tos ajudam-nos para sustentar 
as nossas famílias”.

Noivas também adquirem vestidos

ENTRE a roupa usada que se 
vende nos mercados da Beira 
através do “pega e leva” não 
há apenas calças, camisas e 
outras peças. Constatámos 
que muitas noivas também 
vão adquirir vestidos de vá-

rios tipos, gostos e tamanhos. 
Apesar de serem de segunda 
mão, são de óptima qualidade 
e a um preço acessível.

Para efeitos deste trabalho 
de reportagem ouvimos algu-
mas dessas noivas que aderem 

ao “pega e leva”. Elas foram 
unânimes em afirmar que a 
roupa de noiva nova, nas lojas, 
custa entre 25 e 30 mil meti-
cais.

Se for para mandar con-
feccionar, a pessoa vai ter que 

comprar o tecido, renda e 
mais detalhes para o enfeite da 
roupa além de que a modista 
cobra 10 mil meticais depen-
dendo do feitio.

A este propósito, a cida-
dã Elsa Rambai defendeu que 
a roupa de noiva de segunda 
mão tem muita qualidade e 
pode ter sido usada apenas 
uma vez e custar entre 2500 e 
três mil mil meticais.

Explicou que se o vestido 
for um pouco grande a noiva 
pode mandar rectificar no al-
faiate ou na modista e vai pa-
gar no máximo 700 meticais.

“Comprei um vestido de 
noiva no ‘pega e leva’ por 2500 
meticais. Mandei consertar 
por 700 meticais. Como pode 
ver, com 3200 tive um ves-
tido bonito e bem feito, com 
tecido de qualidade. Mesmo a 
maioria das madrinhas com-
pram roupa usada, porque sai 
barato e o feitio não é vulgar”, 
explicou.

Novos negócios nascem
em outros locais

ALGUMAS pessoas compram 
roupa no “pega e leva” para 
revenderem nas ruas da baixa 
da cidade ou em outros locais. 
De acordo com Bernardo José, 

revendedor, este sistema está a 
ajudar certas pessoas a fazerem 
pequenos negócios, reven-
dendo a outras que não têm 
tempo para irem a sítios de 

venda destes produtos. Con-
tou-nos que há certas pessoas 
que têm vergonha de adqui-
rir vestuário usado. “Compro 
roupa de segunda mão para 
homens e mulheres no leilão e 
revendo na baixa da cidade ”, 
elucidou.

Albertina Manuel, tam-
bém revendedora, disse que 
esta forma de vender está a 
ajudar muita gente, porque é 
roupa barata e de boa qualida-
de. Tem ajudado também aos 
próprios promotores de leilão, 
porque não ficam com sobras, 
até roupa rasgada conseguem 
vender.

“Tenho comprado a rou-
pa, engomo e depois levo às 
instituições e casas de outras 
pessoas. Com isso consigo 
sustentar os meus filhos”, 
afirmou.

Oferta a infantários 
DURANTE a realização da pre-
sente reportagem constatamos 
que alguns infantários têm be-
neficiado de roupa adquirida 
no “pega e leva”, ou seja pes-
soas de boa vontade compram 
as peças que se vendem nos 
mercados da cidade da Beira e 
oferecem-nas a estas institui-
ções de caridade.   

Em contacto com o nosso 
matutino, mas na condição de 
anonimato, contaram-nos que 
fazem para ajudar as crianças 
ou pessoas carenciadas.

“Com pouco valor pode-
mos comprar esta roupa e aju-
dar os outros. Temos ajudado 
a muita gente sem posses para 
entrar numa loja, isto é faze-
mos o gesto de solidariedade 
oferecendo a quem necessita”.

A propósito, a directora do 
Infantário de Macúti, Lurdes 
Bambo, afirmou que tem rece-
bido ofertas de vários tipos de 
roupas e sapatos de singulares 
e instituições.

Explicou ainda que a roupa 

para crianças fica no infantário 
e a de pessoas adultas é envia-
da para os centros de acomo-
dação de pessoas idosas.

A directora agradeceu a to-
das as pessoas de boa vontade 
que têm oferecido roupa, sa-
patos e produtos alimentares 

à sua instituição. Pediu para 
que continuem com este gesto 
para o bem das pessoas caren-
ciadas. 

“Pega e leva” atrai muitos clientes

Venda de roupa em leilão na rua

Singulares de boa-fé recorrem ao “paga e leva” para doarem roupas a orfanatos 

Muitos cidadãos usam roupa usada

Cidadãos compram roupa usada para doarem a pessoas carenciadas

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Nas cerimónias fúnebres, mantenha dois metros de distância das outras pessoas e use 
sempre a máscara. Evite passar a noite e refeições onde decorrem velórios ou cerimónias 

fúnebres. Cuide-se porque o vírus está em qualquer lugar.
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QUATRO pessoas acusaram ontem, po-
sitivo para o novo coronavírus e igual 
número foi admitido nos centros de tra-
tamento da Covid-19, no país, num dia 
em que a Saúde reportou o registo de sete 
recuperados e nenhum óbito por esta 
enfermidade.  

Os infectados resultam de 372 amos-
tras testadas a nível nacional, o que equi-
vale a uma taxa de positividade diária 
de 1,08 por cento e a acumulada 17,46. 
Dois dos positivos foram identificados 
na cidade de Maputo e igual número na 
província da Zambézia, estando todos na 
faixa etária dos 20 aos 59 anos.  

Com os quatro internados, três dos 
quais na cidade de Maputo, e duas altas 
hospitalares em Tete e Niassa, subiu para 
cinco o total de pacientes que actual-
mente recebem cuidados nos centros 

de tratamento da Covid-19. Destes, dois 
encontram-se em cuidados intensivos, 
tendo sido submetidos a oxigenoterapia. 

O comunicado do Ministério da Saú-
de (MISAU) indica que os sete recupe-
rados foram declarados na província de 
Maputo elevando, assim, para 222.958 
o cumulativo de curados de um univer-
so de 225.215 casos positivos registados
desde Março de 2020.

Com estes dados, o número de óbitos 
por Covid-19 mantém-se em 2200 e o de 
casos activos fixou-se em 53. 

Os dados da Saúde mostram, igual-
mente, a vacinação de 25.692 pessoas 
contra a Covid-19, entre segunda-fei-
ra e ontem, que eleva para 12.964.307 o 
número de indivíduos que completaram 
a imunização desde o início do processo 
em Março de 2021.   

COVID-19 NO PAÍS

Quatro positivos e 
quatro internados

UM moçambicano, motorista 
de táxi, foi morto a tiro du-
rante um assalto, em Delmas, 
pequena cidade agrícola si-
tuada no leste de Joanesburgo, 
província de Mpumalanga, 
anunciou ontem a Polícia sul-
-africana (SAPS).

Em comunicado enviado
à agência Lusa, a Polícia refe-
riu que a vítima, de 39 anos,
foi alvo de um assalto à mão
armada por três pessoas que
roubaram aos passageiros do
mini-bus com destino a Mo-
çambique.

Segundo as autoridades
sul-africanas, o incidente
ocorreu no domingo, na auto-
-estrada N12, em Delmas.

“O motorista, cuja iden-
tificação não foi mencionada,
transportava passageiros de
Joanesburgo para Moçam-

bique quando o táxi em que 
viajavam começou a ter pro-
blemas mecânicos. O auto-
mobilista decidiu voltar à es-
tação de serviço de Petroport, 
na N12, para assistência, mas 
o carro avariou pelo caminho,
quando repentinamente três
suspeitos armados aparece-
ram apontando armas de fogo
e exigindo dinheiro”, explicou 
a Polícia sul-africana.

“O motorista disse aos 
assaltantes que não tinha di-
nheiro e um deles atirou e 
matou-o, depois roubaram os 
telemóveis e os valores mone-
tários dos passageiros, fugindo 
de imediato”, adiantou.

De acordo com a Polícia, 
o incidente foi reportado na
esquadra local de Delmas, sa-
lientando que “está em curso
uma caça ao homem” para lo-

calizar os assaltantes.
No último trimestre do 

ano passado, as autoridades 
na província sul-africana de 
Mpumalanga, que faz frontei-
ra com Moçambique e o reino 
de Eswatini (antiga Suazilân-
dia), registaram um aumento 
de 25% em assaltos a veículos 
de transporte e 17,7% a via-
turas ligeiras, segundo dados 
oficiais.

Na semana passada, seis 
autocarros foram atacados a 
caminho do Cabo Ocidental, 
segundo as autoridades do 
sector.

Algumas empresas de 
transporte de passageiros de 
longa distância acusam os 
operadores de mini-bus táxi 
pela autoria dos incidentes, 
segundo a imprensa local. 
-(Lusa)

Taxista moçambicano 
morto a tiro no leste 
de Joanesburgo

M
AIS de 100 mil pes-
soas foram abrangi-
das, semana passa-
da, por campanhas 
de educação cívica 

sobre prevenção de acidentes 
de viação a nível nacional. No 
mesmo período, 16 pessoas 
morreram em consequência 
de 15 acidentes registados no 
país.

A prevalência de sinistros 
nas estradas preocupa as au-
toridades de controlo rodo-
viário que, como forma de  
reverter o cenário, intensifi-
cam acções de educação cí-
vica junto das comunidades.

De acordo com Celeste 
Muxanga, do Departamento 
Central da Polícia de Trânsi-
to (PT), as acções de educa-
ção cívica abrangeram cerca 
de 100 mil pessoas em todo 
o país. Deste número, des-
taque vai para 76.630 peões,
9601 ciclistas e 14.602 alu-
nos e professores de diversas
escolas.

Os agentes priorizam os 
lugares de maior concentra-
ção de pessoas, como merca-
dos, feiras, escola e  estradas.

Com estas actvidades, a 
Polícia espera mais obser-
vância das regras de trânsi-
to, contudo, adverte que vai 
continuar a incrementar me-
canismos de fiscalização atra-
vés de várias brigadas móveis.

COMBATE À SINISTRALIDADE RODOVIÁRIA

PT intensifica campanhas
de educação cívica

As escolas são um dois principais alvos da campanha de educação cívica         (POLÍCIA DE TRÂNSITO)

CERCA de 4000 habitantes, de um total de perto 
de 8000, da aldeia de Chiaquelane, na província de 
Gaza, passa a consumir a água potável.

Um sistema de abastecimento de água foi ontem 
inaugurado naquela aldeia do distrito de Chókwè, 
num investimento de cerca de 308 mil euros (21,6 
milhões de meticais) disponibilizados pelo governo 
regional de Bruxelas, através da Agência Belga de 
Desenvolvimento (ENABEL).

Na ocasião foi anunciado que já foram feitas 35 
ligações domiciliárias e se espera que com isso me-
lhore o acesso ao líquido naquela zona de reassen-
tamento.

Dirigindo-se à população de Chiaquelane, a go-
vernadora de Gaza, Margarida Chongo, apelou ao 
uso racional da água, assegurando, principalmente, 
o pagamento de facturas e evitar a sabotagem do
sistema de abastecimento.

Por sua vez, os residentes da aldeia destacaram 
a satisfação pela chegada de água para os 11 bairros.

A inauguração deste sistema de abastecimento 
de água está inserida nas celebrações do Dia Mun-
dial da Água, 22 de Março, assinalado sob o lema 
“Água Subterrânea, Tornando Visível o Invisível”.

Água potável chega a Chiaquelane

N
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O SECRETÁRIO de Estado em Gaza, 
Amosse Macamo, incentiva jovens a 
apostarem em cursos técnico-profis-
sionais para facilitar a sua inserção no 
mercado de trabalho.

Falando recentemente na abertura 
de mais um ciclo formativo do Institu-
to de Formação Profissional e Estudos 
Laborais Alberto Cassimo (IFPELAC), 
Macamo sustentou que a formação 
profissional possibilita que os jovens 
adquiram habilidades e facilidades de 

inserção no mercado laboral, contri-
buindo activamente para o desenvolvi-
mento do país e da província. 

Por outro lado, disse que o traba-
lho assalariado não é a única via para se 
ter uma fonte de sustento, apelando à 
aposta também no empreendedorismo 
ou auto-emprego. 

O chefe do Conselho dos Serviços 
de Representação do Estado em Gaza 
disse ainda que os programas das ins-
tituições de formação profissional de-

vem estar alinhados com as necessi-
dades do mercado, pois de nada serve 
contar com uma vasta oferta formativa 
se ela não prepara os formandos para a 
exploração integral das potencialida-
des locais.

O IFPELAC em Gaza prevê formar 
cerca de 700 jovens em cursos de curta 
duração (três a seis meses) nas espe-
cialidades de electricidade instaladora, 
canalização, refrigeração e climatiza-
ção, pedreiros, serralharia civil, infor-

mática básica, contabilidade básica, 
gestão de recursos humanos, culinária 
e corte e costura.  

A delegada provincial desta ins-
tituição de ensino técnico-profissio-
nal, Beatriz Manhenge, explicou que, 
apesar de o Plano Económico Social de 
2022 apontar para a formação de 689 
jovens na província, o IFPELAC e seus 
parceiros estudam mecanismos de in-
cremento do número de formandos 
para cerca de dois mil. 

O DISTRITO de Nampula prevê uma 
boa colheita na presente safra, ape-
sar da devastação severa de diversas 
culturas pelos ciclones Ana e Gom-
be. 

Segundo as autoridades distri-

tais, as culturas não estão perdidas. 
Lija Tsimba, directora das Activi-
dades Económicas de Nampula, 
garantiu que haverá uma boa pro-
dução na campanha agrícola, pois 
os 6300 agricultores do distrito são 

assistidos tecnicamente por 47 ex-
tensionistas que transmitem novas 
tecnologias, no âmbito do progra-
ma  Sustenta. 

Afirmou que apesar de as estra-
das serem de difícil acesso, o distri-

to não tem bolsas de fome, pois os 
mercados têm produtos suficientes.

O distrito de Nampula coincide, 
territorialmente, quase com a área 
do município da cidade com o mes-
mo nome.

Jovens incentivados a apostar 
na formação profissional

Nampula prevê boa colheita agrária

O objectivo principal das 
autoridades, segundo Ce-
leste Muxanga, é disseminar 
mensagens de boas maneiras 

a todos os que se fazem às es-
tradas, de maneira a reduzir 
os níveis de sinistralidade ro-
doviária no país.

Em paralelo às actividades 
de educação cívica, a Polícia 
deteve na semana passada, 
56 condutores por tentativas 

de suborno aos agentes, uma 
prática que vai continuar a 
merecer “mão dura” da cor-
poração, segundo avisa.

Sistema de abastecimento de água ontem inaugurado em Chiaquelane

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

Quarta-feira, 23 de Março de 2022

PUBLICIDADE

Operadores retomam
depois do encontro
com governo

A 
ASSOCIAÇÃO dos 
T r a n s p o r t a d o -
res Rodoviários de 
Nampula (ASTRA) 
anunciou ontem a 

retoma das actividades de 
transporte semicolectivo 
de passageiros em todas as 
rotas da cidade de Nampu-
la, depois de um encontro 
convocado pelo secretário 
de Estado, Mety Gondola, no 
qual também esteve presen-
te o presidente do Conselho 
Municipal, Paulo Vahanle.

Luís Vasconcelos, presi-
dente da agremiação, disse, 
em conferência de impren-
sa, que para viabilizar a cir-
culação dos semicolectivos, 
iria se reunir com os opera-
dores para lhes sensibilizar a 
voltar à estrada com a actual 
tarifa de 10 meticais, contra 
os 20 meticais que consti-
tuem motivo da paralisação 
da actividade.

A taxa de 10 meticais, se-
gundo Vasconcelos, deverá 
vigorar até que seja alcança-

do consenso sobre a propos-
ta dos transportadores. 

“Na segunda-feira, eu 
disse que a manifestação era 
ilegal, e não devia acontecer, 
porque os munícipes estão a 
sofrer. Nós vamos sensibili-
zar os colegas no sentido de 
retomarem às actividades 
ainda hoje (ontem)”, garan-
tiu.

Entretanto, segundo a 
fonte, a posição de agrava-
mento da tarifa é consen-
sual, mas deve obedecer a 

algumas regras. Sublinhou 
que os transportadores irão 
respeitar as decisões alcan-
çadas, retomando à acti-
vidade, enquanto a equipa 
multissetorial criada para o 
efeito está a tratar do assun-
to. 

“Tivemos a oportunida-
de de falar com o presidente 
Vahanle, e concluímos que o 
assunto é muito relevante. 
Por isso, entendemos que 
temos que dialogar com os 
nossos colegas”, assegurou.

Munícipes continuaram a caminhar ontem para diversos destinos por falta de “chapa”

O PRESIDENTE do Conselho 
Municipal da Cidade de Nam-
pula, Paulo Vahanle, saudou 
a decisão da ASTRA e reafir-
mou a aposta em bem servir 
os munícipes. O autarca in-
dicou que, para minimizar o 

sofrimento dos munícipes, 
orientou que os autocarros 
da Assembleia Municipal e 
da Companhia Municipal de 
Canto e Dança se fizessem à 
estrada, transportando pes-
soas em algumas rotas da urbe.

Reiterou o apelo aos ci-
tadinos para que “cumpram 
com suas obrigações”, de 
modo a que o município pos-
sa adquirir meios circulantes 
para o transporte público de 
passageiros.

Município mobiliza meios
Secretário de Estado, Mety Gondola, reuniu-se com Paulo Vahanle e a ASTRA

PELO segundo dia consecu-
tivo, os munícipes tiveram 
muitas dificuldades de se 
fazerem aos seus destinos, 
um cenário que descreve-
ram como sendo um autên-
tico martírio. Nas estradas, 
ruas e paragens de “chapa” 
era notório o frenesim de ci-
tadinos, ávidos de alcançar 
os seus postos de trabalho 
nos mercados, na função 
pública ou mesmo no sector 
privado.

O “chapa”, esse teima-
va em não aparecer, sendo 
assim muitos optaram por 

caminhar. Os táxi-motas 
continuaram a aproveitar a 
oportunidade para aumen-
tar a tarifa, normalmente 
de 20 meticais para 50 a 70 
meticais.

Maria Custódio, vende-
deira de produtos alimen-
tares no mercado de Mu-
lapane, disse ter acordado 
de manhã cedo e caminhar 
até ao local onde os adquire 
para posterior revenda.

“É muito triste o que es-
tamos a viver na nossa cida-
de. A paralisação trouxe-nos 
um grande desgaste, porque 

temos que percorrer longas 
distâncias para chegarmos a 
alguns locais”, lamentou.

Bernardo Manuel con-
siderou desumana a atitude 
dos “chapeiros”. Segundo 
disse, devia ter sido uma 
decisão tomada, depois de 
esgotado o diálogo com o 
Conselho municipal e a As-
sociação dos Transportes 
Rodoviários.

A fonte reconheceu, no 
entanto, que o aumento do 
preço de combustível ditou 
a posição dos transportado-
res semicolectivos.

Dias de autêntico sofrimento

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



8

António Pascoal quer mais acções em prol da população de Maputo

Alternactiva, ADECRU, Ob-
servatório das Mulheres e AS-
CUT.

Falando na conferência 
de imprensa, Abel Sainda, da 
Associação Moçambicana de 
Desenvolvimento Rural (AM-
DER), afirmou que a socieda-
de civil recebeu com agrado o 
anúncio do Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, para se 
ouvir a todos moçambicanos 
no processo de revisão da Po-
lítica Nacional de Terras.

“No entanto, estamos 
preocupados em relação ao 
processo de auscultação e 
elaboração do diagnóstico e o 
ante-projecto postos a circu-
lar pela Comissão de Revisão 
da Política Nacional de Terras 

(CRPNT)”, disse Abel Sainda.
A preocupação, segundo 

referiu, deriva do facto de o 
Fórum de Consulta de Terras, 
criado em 2017 para liderar 
este processo, não ter se reu-
nido mais, por a auscultação 
realizada não ter obedecido ao 
rigor técnico cientifico exigido 
em processos desta natureza, 
bem como pela falta de envol-
vimento dos diversos grupos 
sociais, especificamente de 
mulheres, jovens e a popula-
ção rural.

Acrescentou que a auscul-
tação exclui os grandes seg-
mentos sociais do processo de 
revisão decorrente da pande-
mia da Covid-19, da insegu-
rança militar na região norte 

de Cabo Delgado e dos fenó-
menos climáticos no centro e 
norte do país.

“O diagnostico produzido 
não foi validado para assegurar 
que espelha as preocupações e 
prioridades dos moçambica-
nos, e os prazos são bastante 
curtos e não realísticos, daí se 
questionar porque impedir as 
pessoas de contribuírem devi-
do aos períodos muito curtos”, 
afirmou o activista social.

Afirmou ainda que muitas 
organizações da sociedade ci-
vil foram obrigadas a comen-
tar o draft do ante-projecto 
da Política Nacional de Terras 
a “correr” e “sem uma expli-
cação clara do respectivo con-
teúdo”.

Quarta-feira, 23 de Março de 2022POLÍTICA

   PUBLICIDADE

ANÚNCIO DE CONCURSO N°CP 001/EMPREITADA/MAN/2022

Por mais de 90 anos, a Save The Children vem fazendo a diferença na vida das crianças em mais de 
120 países. Somos a maior organização de direitos da criança independente do mundo, sustentada 
por uma visão de um mundo no qual cada criança atinge o direito a sobrevivência, proteção, 
desenvolvimento e participação. A nossa missão é de inspirar avanços na forma como o mundo trata 
as crianças, e conseguir mudanças imediatas e duradouras em suas vidas.

A Save the Children Internacional convida empresas elegíveis, interessadas que reúnam requisitos 
a apresentarem as suas propostas Técnicas e Financeiras, para contratação de empreitada para, 
intervenção de reabilitação em questões de acessibilidade (Salas e Casa de Banhos), em 11 
Escolas no distrito de Manica e Cidade de Chimoio, na Provincial de Manica.

O período de validade das propostas é de 90 dias.

É obrigatoriamente os seguintes documentos de legalidade jurídica e económico-da Empresa
• Certidão de registo definitivo;
• Alvará de edifícios da 3.ª classe ou superior em dia;
• Cadastro Único de empreiteiros em dia;
• Certidão de quitação das finanças em dia;
• Certidão de quitação de INSS em dia;
• Certidão do Tribunal de não ter em curso algum litígio em dia;
• Certidão de Indústria e Comércio;
• Balanco de fecho de conta (contabilístico) anual do último ano, mediante apresentação de

copias de modelo M20A e M22 das finanças aprovado pela fazenda nacional.

É obrigatório os concorrentes visitarem as escolas que beneficiarão de intervenção. As visitas 
estão marcadas para os dias 24 e 25 de Março de 2022

As propostas deverão estar devidamente seladas e entregues na SAVE THE CHILDREN INTERNATION, 
até às 15.00 horas do dia 12 de abril de 2022.

Após a abertura das propostas os concorrentes serão anunciados do posicionamento. 

As especificações técnicas detalhadas estão incluídas nos documentos de concurso que poderão ser 
levantados no endereço abaixo

Save The Children Internacional
Escritório Provincial de Manica

Bairro 4, ao lado da Direcção Provincial da Mulher e Acção Social
Chimoio
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REVISÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE TERRAS

Sociedade civil defende 
alargamento do debate

O
RGANIZAÇÕES da 
sociedade civil pro-
põem que se alargue 
o tempo dos debates
da proposta de re-

visão da Política Nacional de 
Terras, para permitir que o 
processo abranja a todos mo-
çambicanos, sobretudo mu-
lheres e jovens considerados 
principais beneficiários.

A posição da sociedade ci-
vil foi apresentada ontem em 
Maputo, em conferência de 
imprensa, na qual estas enti-
dades exigem, igualmente, a 
suspensão da canalização do 
ante-projecto da Política Na-
cional de Terras ao Conselho 
de Ministros.

A proposta de revisão foi 
lançada pelo Chefe do Estado, 
Filipe Nyusi, na IX sessão or-
dinária do Fórum de Consulta 
sobre Terras, em 2017. A ideia 
é rever a Política Nacional de 
Terras de 1995, a Lei de Terras 
de 1997 e todo o seu quadro 
regulador.

Estas organizações enten-
dem que a revisão do quadro 
legal sobre terras em Moçam-
bique, apesar de necessária, 
dada a vigência de mais de 20 
anos, requer uma fundamen-
tação dos aspectos que pre-
cisam ser revistos e o que se 
pretende alterar, se a nível da 
política da lei ou dos mecanis-
mos da sua implementação.

O posicionamento é de 
uma série de organizações, 
tais como: Centro Terra Viva, 
Observatório do Meio Rural, 
Justiça Ambiental, Sekeleka-
ni, Associação Moçambi-
cana de Desenvolvimento 
Rural, CESC, Fórum Mulher, 
Livaningo, Promura, Txeka, 

Ainda sobram inquéritos 
por recolher em Nampula

APM recomenda estratégias
de desenvolvimento
equilibrado

JAMILO Ticane, da plataforma distrital das organizações da sociedade 
civil no distrito de Moma, em Nampula, afirma que a consulta po-
pular sobre a proposta de revisão da política de terras foi breve e não 
conseguiu abranger a todos interessados.

“Foi um trabalho realizado em apenas cinco dias numa província 
vasta como a nossa e o resultado disso é que, com excepção do dis-
trito de Larde, em todos os restantes não se concluiu a recolha dos 
inquéritos distribuídos aos beneficiários dessa política”, disse.

Acrescentou que ainda há muitos colaboradores que continuam 
com os inquéritos em suas casas, não percebendo de onde vem a 
sustentação das propostas da província de Nampula submetidas ao 
ante-projecto que se pretende submeter ao Governo.

Ticane concorda com a ideia do Ministério da Terra e Ambien-
te, que lidera a comissão de revisão, de alargar o período por mais 
seis meses, que é igualmente curto, mas permitiria que a auscultação 
abrangesse a mais pessoas, sobretudo aquelas que usam a terra para 
a sua sobrevivência.

“Se é uma proposta apresentada pelo Presidente da República 
para ouvir a todos os moçambicanos, não se percebe porque se corre 
com um diagnóstico que não reflecte a realidade. Estamos a falar de 
pessoas no campo que ainda precisam ser esclarecidas o que é um 
secretário de estado, por exemplo, para poderem opinar se deve ser 
este ou o governador provincial responsável pela gestão da terra”, 
disse.

Sociedade civil quer mais tempo para rever Política Nacional de Terras

Jamilo Ticane, activista social de Moma, em Nampula

Não fomos abrangidas
A REPRESENTANTE do Fórum 
das Mulheres Rurais, Rebeca 
Gomes, afirmou que esta or-
ganização não foi abrangida 
pelo processo de auscultação 
sobre a proposta da revisão da 
Política Nacional de Terras, e 
o resultado é que o documen-
to produzido levanta muitos
questionamentos.

Entre estas dúvidas, a ac-
tivista disse não estar claro no 
ante-projecto que se pretende 
submeter ao Governo, qual é 
o critério que será usado para
conferir posse de terra às mu-
lheres, sobretudo àquelas que
têm na agricultura a base do
seu sustento.

Questionou, igualmente, 
o facto de a proposta em causa

indicar apenas que, entre ou-
tros objectivos, visa incentivar 
os investimentos nacionais e 
estrangeiros, mas não específi-
ca os benefícios de que os mes-
mos trarão para as pessoas que 
serão obrigadas a deixar as suas 
áreas de residência e trabalho, 
por exemplo.

“Não se percebe, igual-
mente, como será feita a ga-
rantia ou manutenção dos di-
reitos adquiridos, uma vez que 
a proposta da Política Nacional 
de Terras pretende eliminar a 
obrigatoriedade de realização 
de consultas comunitárias no 
processo de atribuição de di-
reito de uso e aproveitamento 
de terras”, questionou Rebeca 
Gomes. Rebeca Gomes, do Fórum das Mulheres Rurais

Lamentou o facto de a 
proposta não trazer nenhu-
ma linha que estabeleça que 
se deve assegurar o inves-
timento para as mulheres e 
comunidades rurais que são a 
maioria dos moçambicanos, 
bem como por não apresentar 
mecanismos que permitam às 
comunidades obterem bene-
fícios resultantes da terra e dos 
recursos nele inseridos.

“É isso que justifica a nossa 
contestação a este diagnósti-
co e a propor a realização de 
reuniões massivas em locali-
dades, distritos, comunida-
des e diversos grupos sociais 
para recolha de comentários 
e sugestões para melhoria da 
proposta, caso se decida que 
se deve avançar com a revisão 
da Política Nacional de Terras, 
disse Abel Sainda.

A ASSEMBLEIA Provincial de 
Maputo recomendou ontem 
ao governo para continuar a 
prestar assistência aos grupos 
vulneráveis e adoptar estraté-
gias em prol de um desenvol-
vimento equilibrado em todos 
os distritos.

A recomendação surge na 
sequência do relatório apre-
sentado pelo governador da 
província, Júlio Parruque, 
referente ao balanço da exe-
cução do Plano Económico e 
Social e Orçamento do Estado 
referente a 2021, no decurso da 
IX sessão ordinária da Assem-
bleia Provincial de Maputo.

A sessão tem como pon-
tos de agenda a apresentação, 
debate e aprovação do Plano e 
Orçamento da província, bem 
como a conta gerência dos ór-
gão de governação descentra-
lizada provincial de 2021.

O encontro irá também 
debater e aprovar o balanço 
do plano de actividades e or-
çamento da Assembleia Pro-
vincial e a respectiva conta 
gerência, para além da apre-
sentação e aprovação do ca-
lendário das sessões ordinárias 
para o presente ano.

No relatório, o Conselho 
Executivo Provincial destaca o 
aumento da resposta no abas-
tecimento de água e progres-
sos no sector da Saúde, no que 
diz respeito à vacinação, assim 
como o sucesso na implemen-
tação das medidas de preven-
ção da Covid-19.

O presidente da Assem-
bleia Provincial de Maputo, 
António Pascoal, referiu na 
abertura do encontro de três 
dias, que o mesmo represen-
ta um exercício do poder de 
representação constitucional, 
um momento de auto-avalia-
ção e reflexão sobre o desem-
penho dos órgãos.

Responsabilizou a todos 
os 81 membros para, de forma 
aberta, honesta e transparente 
emitirem pareceres e juízos de 
valor sobre o impacto das ac-
ções de fiscalização ao execu-
tivo, tudo em prol do bem-es-
tar da população da província 
de Maputo.

Disse ser papel da assem-
bleia propor medidas que con-
tribuam para que as acções le-
vadas a cabo tenham impacto 
positivo e significativo na vida 
dos cidadãos, “considerando 

que os recursos financeiros 
e materiais que investimos, 
os programas que desenvol-
vemos e planos executados 
devem resolver os problemas 
conhecidos”.

“Os problemas que gras-
sam a sociedade precisam de 
ser abordados e enfrentados 
com frontalidade, tal como 
o desemprego que deve ser,
gradualmente, resolvido com
a adaptação de políticas acer-
tadas, promovendo e criando
estímulos para o desenvol-
vimento de mais empresas”,
disse Pascoal, e recomendou
a eliminação das burocracias
desnecessárias nos processos
de licenciamento da activi-
dade comercial e implemen-
tação de políticas que tragam
significativas melhorias no
ambiente de negócios.

Os chefes das três banca-
das representadas na Assem-
bleia Provincial de Maputo, 
nomeadamente Frelimo, 
Renamo e o Movimento De-
mocrático de Moçambique 
(MDM), coincidiram nos seus 
discursos sobre a necessidade 
de apoiar as vítimas das in-
tempéries.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/SCIMOZ/Nampula/2022
 PARA ACORDOS DE FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 

A Save the Children acredita que cada criança merece um futuro. Em Moçambique e em todo o mundo, damos 
às crianças um começo saudável na vida, a oportunidade de aprender e protecção contra danos. Fazemos o que 
for necessário para as crianças - todos os dias e em tempos de crise - transformando as suas vidas e o futuro 
que partilhamos.

A Save the Children Internacional em Moçambique convida  Empresas, Instituições, Singulares e demais 
interessados a submeterem propostas para fornecimento dos seguintes produtos e serviços durante os anos 
2022 e 2023: 

Nº Lote BENS E SERVIÇOS

Lote 1
Fornecimento de serviços de arrendamento de sala de conferências,  alojamento e fornecimento 
de serviços de refeições (Nampula, Ilha de Mocambique, Mossuril, Mecubúri, Nacarôa, Muecate, Memba, 
Meconta, Eráti, Rapale.) 

Lote 2
Fornecimento de material de Protecção contra Covid-19. 
Luvas de borracha com canu alto, botas plásticas, oculos plásticos para protecção e aventais de napa 
reútilizavéis, viseiras.

Lote 3
Serviços de Serigrafia (material de visibilidade, camisetes, bonés, baners, dísticos, autocolantes, 
capulanas- com log da SCI)

Lote 4
Fornecimento de Material Escolar e de Escritório  (impressão a cores, e a preto-branco, encadernação, 
laminação, cópias a cores e a preto-branco, cadernos, lapis a carvão, de cera e  de côr, afiadores, sebentas, 
blocos, esferográficas, resmas, agrafadores, furadores, pastas de arquivo, bloco gigante)

Lote 5
Baldes plasticos de 20l, 50 L  com tampas e torneiras. Baldes plasticos com tampas, pratos e canecas de 
plástico.

Lote 6
Serviços de Fornecimento de Pneus  e baterias para  Viaturas ( Pneus -750/16; 255/70 R16; 265/70 
R16;  265/65 R17; 205/16). Baterias (12V/75; 12V/80, 12V/85A, 12V/60A, 12V/45A)

Lote 7  Serviços de Fornecimento  de Pastas de costas (mochilas)

As especificações técnicas detalhadas estão incluídas nos documentos do concurso.

Se estiver interessado em concorrer, entre em contacto através do email 
procurementnampula.mozambique@savethechildren.org, para solicitar os documentos do concurso ou  
visite-nos na Cidade Alta em Nacala-Porto.
Os documentos de concurso preechidos deverão ser submetidos em envelope fechado até às 15.30 horas do 
dia 12 de Abril de 2022 . O envelope deverá indicar o número do lote a que concorre, a descrição dos serviços e 
nome da empresa concorrente.

2591

2558

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

CATEGORIAS
Resumo das Categorias dos Fornecedores Pré-Qualificados

11 Fornecimento de suprimentos, médicos cirúrgicos, mobiliários de escritório e hospitalar

12 Fornecimento de material de escritório e consumíveis

13
Fornecimentos de impressões gráficas e serigrafia (formulários, fichas, livros, cartazes, folhetos, 
estampagem e bordados)

14 Fornecimento de água mineral em vasilhames

15 Fornecimento de material de higiene e limpeza

16 Serviços de limpeza, fumigação e desinfecção

17 Fornecimento de material informático, acessórios e reparação de equipamento informático

18 Fornecimentos de pneus, peças sobressalentes e acessórios

19 Prestação de serviços de manutenção preventiva e reparação de viaturas

20 Fornecimento de combustível para veículos, incluindo cartões de combustível

21 Aluguer de viaturas

22 Prestação de serviços de transportes de carga e correio

23 Serviços de despachante

24 Serviços de tradução

25 Prestação de serviços de acomodação, conferencia e catering

26 Prestação de serviços para agenciamento de viagens

27 Serviços de táxi

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

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

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

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

Governo aprova data
das eleições autárquicas

O 
CONSELHO de Mi-
nistros, reunido na 
sua 8.ª Sessão Ordi-
nária, aprovou ontem 
o decreto que fixa o

dia 11 de Outubro para a reali-
zação das eleições autárquicas 
previstas para 2023.

A data foi proposta pela 
Comissão Nacional de Elei-
ções (CNE), por considerá-la 
razoável, depois que o Órgão 
aprovou na sessão realizada 

semana passada, tendo sub-
metido o documento ao Go-
verno para apreciação e apro-
vação, facto que se consumou 
ontem em sede do Conselho 
de Ministros.

Com a marcação da data 
pelo Governo, a CNE está em 
condições de colocar em mar-
cha as actividades subsequen-
tes inerentes ao processo, no-
meadamente, a activação das 
comissões provinciais e distri-

tais, que têm a responsabilida-
de de preparar o escrutínio.

É com base neste passo 
que os órgãos eleitorais irão 
verificar os materiais de vota-
ção usados nos processos an-
teriores se podem ser ou não 
aproveitados e definir as ne-
cessidades de sua aquisição, se 
for o caso.

Assim, a CNE está em con-
dições de definir o calendário 
para a actualização do recen-

seamento eleitoral, forma-
ções, acreditações, educação 
cívica e outras actividades, o 
que deverá concorrer para o 
sucesso das eleições autárqui-
cas do próximo ano.

São passos que devem ser 
dados com o envolvimento 
dos partidos políticos, grupos 
de cidadãos e outros actores, 
como organizações da socie-
dade civil, parceiros e órgãos 
ou instituições do Estado.

Eleições autárquicas foram marcadas para 11 de Outubro de 2023
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UE busca financiamento 
para apoiar o processo

Lei que cria SENAMI será revista
A COMISSÃO dos Assuntos 
Constitucionais, Direitos Hu-
manos e Legalidade da As-
sembleia da República é a fa-
vor da aprovação da proposta 
da revisão da lei que cria o 
Serviço Nacional de Migração 
(SENAMI), de modo a torná-la 
mais dinâmica e consentânea 
com as necessidades actuais.

A garantia foi dada on-
tem pelo presidente da 
comissão, António Boene, 
durante o encontro em que 
o grupo de trabalho esteve a
apreciar a proposta submet-
ida pelo Governo, através do 
Ministério do Interior.

“A proposta de revisão 
deste instrumento visa ac-
tualizar a própria lei do SE-
NAMI em relação às dinâmi-
cas existentes na sociedade 
e do mundo em geral”, disse 
Boene.

Acrescentou que, de for-
ma específica, a proposta 
de revisão visa, igualmente, 
atribuir algumas competên-
cias ao director do SENAMI e 
que antes eram da responsa-
bilidade exclusiva do ministro 
que superintende o sector.

“Acreditamos que, com 
a aprovação desta proposta 
de lei, vai tornar a gestão do 
Serviço Nacional de Migração 
mais dinâmica e consentânea 
com as necessidades do mo-
mento”, reiterou Boene.

Ainda ontem, a Comissão 
dos Assuntos Constitucion-
ais, Direitos Humanos e Le-
galidade esteve reunida para 
apreciar a proposta de revisão 
da Lei n.º 21/97, de 1 de Out-
ubro, Lei de Electricidade.

Sobre esta matéria, a fonte 
disse tratar-se de uma forma 
de tornar mais aberto o sec-
tor da electricidade no país, 
uma vez o mercado ter reg-
istado desenvolvimento de 
vária ordem, desde as formas 

de gerar energia, como a ne-
cessidade de se permitir a en-
trada de novos operadores no 
sector.

Entretanto, igualmente 
reunida ontem, a Comissão 
do Plano e Orçamento apre-
ciou os relatórios das visitas 
de trabalho realizadas re-
centemente ao Instituto de 
Gestão das Participações do 
Estado, Banco Nacional de 
Investimentos e à Autoridade 
Tributária de Moçambique.

Hoje, a Assembleia da 
República reúne, em sessão 
plenária, para apreciar a in-
formação do Gabinete Parla-
mentar de Prevenção e Com-
bate ao HIV/SIDA; a proposta 
da Lei n.º 11/2002, de 12 de 
Março, Lei do Desporto, na 
Especialidade; e o projecto 
de resolução da Informação 
do Gabinete Parlamentar 
de Prevenção e Combate ao 
HIV/SIDA, na generalidade e 
especialidade.

O EMBAIXADOR da União Europeia (UE) 
em Moçambique, António Gaspar, ga-
rantiu ontem que o Órgão está empenha-
do na busca de financiamento para apoiar 
as eleições autárquicas e gerais agendadas 
para 2023 e 2024, respectivamente.

António Gaspar, que falava numa 
conferência de imprensa organizada pela 
Missão de Observação Eleitoral da União 
Europeia, disse ser prematuro avan-
çar muitos detalhes dos mecanismos de 
apoio, mas assegurou que se está a inte-
ragir com diferentes parceiros das Nações 
Unidas e outros do bloco continental para 

financiar o processo eleitoral de forma 
eficaz.

“Ainda é prematuro mas, efectiva-
mente, dentro do Estado de Direito, as 
questões de governação são algumas das 
prioridades da União Europeia. Portanto, 
de uma maneira ou de outra, a União Eu-
ropeia estará sempre presente e a apoiar 
de maneira coordenada com outros par-
ceiros e, em primeiro lugar, com os mem-
bros”, disse o embaixador, acrescentan-
do que a organização está a financiar um 
programa de consolidação da democracia 
orçado em nove milhões de euros. 

Este projecto, também co-financiado 
pela cooperação austríaca é, segundo An-
tónio Gaspar, um processo permanente, 
no qual realizam-se formações com a Co-
missão Nacional de Eleições, Assembleia 
da República e outros intervenientes elei-
torais. 

Disse que se está a trabalhar, igual-
mente, com implementação de ideais 
internacionais na harmonização das con-
clusões e recomendações das diferentes 
missões de observação, para procurar 
consolidar as várias normas eleitorais 
existentes.

1.ª Comissão da AR apreciou ontem a proposta de revisão da lei que cria Serviço Nacional de Migração
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A energia está a 
reinventar-se. 
E nós também!

Total está a 
transformar-se 
e a tornar-se 
TotalEnergies

1772
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DE 100 CASAS 
CONVENCIONAIS TIPO 3 NA VILA DO SONGO, PROVÍNCIA DE TETE

CONCURSO Nº: HCB/DSA/CONSTRUÇÃO DE 100 CASAS
TIPO C/011/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») pretende lançar o presente concurso, cujo objectivo 

é de contratar um Empreiteiro especializado, que possa executar as obras de construção de 100 casas 

convencionais tipo 3 na Vila do Songo, Província de Tete, com qualidade especificada, comprovada e a um 
preço competitivo, via financiamento, com um reembolso num período de 5 anos. 

Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas qualificadas 
e com experiência relevante comprovada atravês de cartas abonatórias. Os interessados deverão, 

impreterivelmente reunir os seguintes requisitos mínimos de elegibilidade:

1. Apresentar Certidão de registo comercial, Estatutos e Alvará para execução de empreitadas

actualizado de pelo menos 7ª classe;

2. Apresentar perfil da empresa destacando a experiência relevante geral em empreitadas de
construção civil e a carteira de clientes;

3. Possuir experiência comprovada em trabalhos de natureza e volumes similares nos últimos 7 anos

(Apresentar pelo menos 3 referências de boa execução de obras de natureza e dimensões similares

e, comprovados mediante a apresentação de cartas abonatórias);

4. Apresentar certidão de quitação das finanças e Segurança Social actualizada;
5. Apresentar a declaração que demonstra que o concorrente não está em processo de insolvência e

recuperação, emitida pela entidade competente;

6. Apresentar o relatório de contas dos últimos 5 anos (Balanço, demonstração de resultados e

declarações anuais de informação contabilística e fiscal), que comprove que o concorrente possui a
robustez financeira necessária para a execução das obras.

As instituições interessadas e que reúnam os requisitos mínimos acima referidos, deverão submeter as suas 

manifestações de interesse, acompanhadas de todos os documentos que comprovem a sua elegibilidade 

pelo endereço electrónico: concurso-empreitada-100casas@hcb.co.mz, até às 17.00 horas do dia 1 de 
Abril de 2022. 

Na referida Manifestação de Interesse, deverá constar no campo “Assunto” do e-mail o texto 

“ HCB/DSA/CONSTRUÇÃO DE 100 CASAS TIPO C/011/2022– Manifestação de interesse”.

Informamos que só serão contactadas as empresas que cumprirem com os requisitos acima.

O concurso será regido pelos procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços em vigor na HCB.

Songo, aos 21 de Março de 2022

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO 

DE 100 CASAS CONVENCIONAIS, TIPO 3, NA VILA DO SONGO, PROVÍNCIA DE TETE

CONCURSO Nº: HCB/DSA/FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO 
DE 100 CASAS TIPO C /010/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») pretende lançar um concurso, cujo objectivo é de 
contratar um consultor especializado que possa executar os trabalhos de fiscalização das obras de 
construção de 100 casas convencionais tipo 3 na Vila do Songo, Província de Tete, com qualidade 
especificada, comprovada e a um preço competitivo. 

Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas 
qualificadas e com experiência relevante comprovada atravês de cartas abonatórias. Os interessados 
deverão, impreterivelmente reunir os seguintes requisitos mínimos de elegibilidade:

1. Possuir Certidão de registo comercial, Estatutos e Alvará para execução de projectos de
consultoria actualizado de pelo menos 4ª classe;

2. Perfil da empresa destacando a experiência relevante geral em fiscalização de obras de
construção civil e a carteira de clientes (experiência geral na área de consultoria e fiscalização
em construção civil);

3. Possuir experiência em trabalhos de natureza e volumes similares nos últimos 7 anos
(pelo menos 3 referências de boa execução trabalhos de fiscalização de obras de natureza e
dimensões similares e, comprovados mediante a apresentação de cartas abonatórias);

4. Possuir recursos humanos, equipamentos materiais e estrutura de gestão, com qualificações,
competência em executar trabalhos de natureza similar ao objecto do concurso;

5. Possuir a certidão de quitação que comprove que o concorrente tem situação regularizada
nas Finanças e Segurança Social;

6. Possuir a declaração que demonstra que o concorrente não está em processo de insolvência
e recuperação;

7. Possuir o relatório de contas dos últimos 5 anos.

As instituições interessadas e que reúnam os requisitos mínimos acima referidos poderão obter, 
sem quaisquer custos o caderno de encargos, mediante solicitação através do endereço electrónico:                                                          
concurso-fiscalizacao-100casas@hcb.co.mz, até às 17.00 horas do dia 30 de Março de 2022.

Na referida Manifestação de Interesse, deverá indicar o nome da empresa e constar no campo 
“Assunto” do e-mail o texto “ HCB/DSA/FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 100 
CASAS TIPO C /010/2022– Manifestação de interesse”.

O concurso será regido pelos procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços em vigor na HCB.

Songo, aos 18 de Março de 2022
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CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISICÕES

Solicitação de Manifestações de Interesse
Concurso N.° OM-03/CMM/DMIU/CS/22

Serviços de Consultoria para Fiscalização da Empreitada de 
Manutenção Periódica das Ruas da Cidade de Maputo 

Sub Lote 13.1 e 13.2- Avenida Julius Nyerere e Eduardo Mondlane

1. No âmbito da implementação das suas actividades, o Conselho

Municipal de Maputo (CMM) pretende contratar uma empresa que

tenha a Situação Tributária Autárquica Regularizada para Fiscalizar a

Empreitada de Manutenção Periódica das Ruas da Cidade de Maputo,

Sub Lote 13.1 e 13.2- Avenida Julius Nyerere e Eduardo Mondlane;

2. O objectivo da presente consultoria é de garantir um controlo

eficaz da qualidade e quantidade de materiais, dos serviços a
serem executados e da programação do tempo das actividades de

campo a serem desenvolvidas pelo empreiteiro através da actuação

permanente da fiscalização nas várias frentes de trabalho;

3. O CMM convida consultores elegíveis (empresas) a apresentarem

as suas manifestações de interesse para a execução dos serviços

de consultoria providenciando informação indicativa sobre sua

qualificação, experiência na área, descrição de trabalhos similares
realizados e pessoal-chave disponível;

4. O Consultor a ser seleccionado deverá ter experiência comprovada

e significativa em fiscalização de obras similares e assegurar a
disponibilidade de uma equipa necessária para a execução dos

serviços de Fiscalização;

5. Para além da informação acima, os concorrentes deverão submeter

documentos que demonstrem possuir qualificação jurídica,
económico-financeira, técnica (incluindo Alvará de Consultoria
para Obras Públicas 4ª classe, categorias I à IV), regularidade fiscal
(incluindo a Certidão de Quitação de Tributos Autárquicos) e

comprovativo de inscrição no cadastro único de empreiteiro de obras

públicas, fornecedores de bens e prestadores de serviços ao Estado;

6. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e

consultar ou adquirir os termos de referência no endereço indicado

no n° 7, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir do dia 24 de
Março de 2022;

7. As manifestações de interesse deverão ser submetidas no endereço

abaixo até às 15.30 horas do dia 5 de Abril de 2022. Os interessados

deverão submeter uma original e duas cópias físicas.

Conselho Municipal de Maputo
Departamento de Aquisições

Av. Ho-Chi-Min, n.º 251 – Praça da Independência, Paços do Município

Maputo - Moçambique

Tel: + 258 21356135

E-mail: promaputo.aquisicoes@gmail.com

8. Os  consultores  serão  seleccionados de acordo com os

procedimentos da Legislação Nacional especificados no

Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado

pelo Decreto nº 5/2016, de 8  de Março.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MOÇAMBIQUE
GABINETE DO REITOR

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

OBRAS DE REABILITAÇÃO DA CAPELA DA FAGRENM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beira, aos 16 de Março de 2022

O Reitor da Universidade Católica de Moçambique

Professor Doutor Padre Filipe Sungo
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
 PROVÍNCIA DE MAPUTO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DO PLANO E FINANÇAS

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

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

Concurso Objecto Modalidade
Garantia 

Provisória
Data e Hora-final da 
Entrega de Proposta

Data e Hora de 
Abertura

27K003461/01/
CL/2022

Fornecimento de consumíveis 
Concurso 
Limitado Não exigida

4/4/2022 
às 9.00 horas

4/4/2022 
às 9.15 horas

27K003461/02/
CL/2022

Fornecimento de géneros 
alimentícios e produtos de 
higiene e limpeza

Concurso 
Limitado

Não exigida
4/4/2022 

às 10.00 horas
4/4/2022

 às 10.15 horas

27K003461/03/
CL/2022

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

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

Concurso 
Limitado

Não exigida
 12/4/2022 

às 10.00 horas
12/4/2022

 às 10.15 horas

27K003461/04/
CL/2022

Prestação de serviços gráficos, 
serigrafia e reprografia

Concurso 
Limitado

Não exigida
4/4/2022

 às 11.00 horas
4/4/2022

 às 11.15 horas
27K003461/01/

CP/2022
Fornecimento de uma viatura 
cabine dupla

Concurso 
Público

É exigida
12/4/2022

 às 9.00 horas
12/4/2022 

às 9.15 horas

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

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

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

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

Matola, aos 21 de Março de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)

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

SERVIÇO NACIONAL PENITENCIÁRIO

ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO REGIONAL DE NAMPULA  

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o nº 2, Art. 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 
n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica – se que o objecto dos concursos foi adjudicado de
acordo com o seguinte:

N/O Nome do concorrente Objecto de concurso Modalidade
Total de Adjudicação 

(MT) Incl. IVA

01 MONARCA COMERCIAL
Fornecimento

produtos alimentares
Concurso Público 

Limitado
5.000.000,00

02 JOMAS REPROGRAFIA PAPELARIA
Fornecimento de material de 

escritório
Concurso Público 

Limitado
1.050.000,00

03 AUTO- ONE Manutenção e reparação 
Concurso Público 

Limitado
1.850.000,00

04 CASA FABIÃO Fornecimento de combustível
Concurso Público 

Limitado
2.000.000,00

05 SIGA-ME COMÉRCIO E SERVIÇOS 
Fornecimento de material de 

higiene e limpeza
Concurso Público 

Limitado
1.000.000,00

06 DESERTO

07 SIGA-ME COMÉRCIO E SERVIÇO, LDA
Manutenção de equipamento 

Informático 
Concurso Público 

Limitado
350.000,00

08 RRJ ENGENHARIAS E SERVIÇOS, LDA 
Manutenção e pinturas de infra-

estruturas 
Concurso Público 

Limitado
1.795.000,00

Nampula, aos 17 de Março de 2022
A Entidade contratante

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE VILANKULO

SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL 

 ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. O serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção de Vilankulo convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais 
ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na
tabela abaixo:

N°/ 
Concurso 

Modalidade Objecto
Data e hora 
da entrega 

final

Data e hora 
da abertura

01/2021
Concurso 
Limitado

Aquisição de géneros alimentícios
1/4/2022
9.00 horas

1/4/2022
9.15 horas

02/2021
Concurso 
Limtado

Aquisição de material de higiene e limpeza
1/4/2022

10.00 horas
1/4/2022

10.15 horas

03/2021
Concurso 
Limitado

Fornecimento de material de consumo para 
escritório

1/4/2022
11.00 horas

1/4/2022
11.15 horas

04/2021
Concurso 

de Pequena 
Dimensão

Manutenção, reparação e aplicação de acessórios 
para viaturas e motociclos 

1/4/2022
12.00 horas

1/4/2022
12.15 horas

2. Os interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou levantá-los na
Secretaria do SDSMAS-Vilankulo, telefone n.º 293 82072, pela importância não reembolsável de 500,00MT
(quinhentos meticais) para Concurso Limitado e 350,00MT (trezentos e cinquenta meticais) para
Concurso de Pequena Dimensão, a depositar na conta n.º: 11491688 Banco Millenium Bim, com o titular
Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Vilankulo.

3. O prazo da validade das propostas para os Concursos Limitados é de 120 dias e 30 dias para Concurso de
Pequena Dimensão a contar a partir da data-final da sua entrega.

4. As propostas serão abertas na sessão pública no Sector da UGEA do SDSMAS-V sita no Bairro Central, Rua
do Palácio, vila de vilankulo, nas datas e horas indicadas no quadro e na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer.

5. Participam nos concursos pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas que tenham o Certificado
de Cadastro Único ou que venham a ter até à data da abertura das propostas.

6. O anúncio do posicionamento dos concorrentes terá lugar em sessão pública, no mesmo endereço, às 9.00
(nove) horas do dia 5 de Abril de 2022.

7. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 08 de
Março.

O Director de Serviço
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS

O Instituto de Comunicação Social convida empresas interessadas a apresentarem propostas em cartas fechadas 
para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Concurso Objecto
Entrega das
Propostas

Abertura das 
Propostas

Modalidade
Garantia 

Provisória

Concurso Nº 01 /
ICS-UGEA/2022

Fornecimento de produtos de 
limpeza e géneros alimentícios

4/4/2022 
9.00 horas

4/4/2022
9.30 horas

Concurso 
Limitado

Não requerida

Concurso Nº 02 /
ICS-UGEA/2022

Prestador de serviços de  
abastecimento  de combustível e 

fornecimento de lubrificantes

4/4/2022
 10.00 horas

4/4/2022 
10.30 horas

Concurso 
Limitado

Não requerida

Concurso Nº 03 /
ICS-UGEA/2022

Reparação e manutenção de 
viaturas

4/4/2022
 10.30 horas

4/4/2022 
11.00 horas

Concurso 
Limitado

Não requerida

Concurso Nº 04 /
ICS-UGEA/2022

Prestação de serviços gráficos 4/4/2022 
11.00 horas

4/4/2022 
11.30 horas

Concurso 
Limitado

Não requerida

Concurso Nº 05 /
ICS-UGEA/2022

Prestação de serviços de 
manutenção e fornecimento de 

caixas de telefone de linhas internas

4/4/2022 
11.30 horas

4/4/2022
 12.00 horas

Concurso 
Limitado

Não requerida

Concurso Nº 06 /
ICS-UGEA/2022

Reparação e manutenção de 
aparelhos de ar-condicionado

4/4/2022 
12.00 horas

4/4/2022 
12.30 horas

Concurso  
Limitado

Não requerida

Concurso Nº 07 /
ICS-UGEA/2022

Prestação de serviço de envio de 
mercadorias

4/4/2022 
12.30 horas

4/4/2022 
13.30 horas

Concurso  
Limitado

Não requerida

Concurso Nº 08 /
ICS-UGEA/2022

Prestação de serviços de 
fornecimento de persianas

4/4/2022 
14.00 horas

4/4/2022
 14.30 horas

Concurso  
Limitado

Não requerida

Os concorrentes interessados poderão obter mais informação, examinar os documentos do concurso ou adquirí-
los  no Instituto de Comunicação Social, Av. Amílcar Cabral, n.º 224, R/C, pela importância não reembolsável 
de 1.000.00MT (mil  meticais),  a ser depositada  na Conta n.º: 577830-Instituto de Comunicação Social-
Millennium Bim.

O período de validade das propostas é de 120 dias.

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.

Instituto de Comunicação Social, Av. Amílcar Cabral 212 R/C, Cidade de Maputo

Maputo, aos 21 de Março de 2022
UGEA

942954
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO PÚBLICO

GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO DA ZAMBÉZIA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

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

Tipo de 
Concurso Objecto Empresa Valor

Ajuste 
Directo

Aquisição de mobiliário para 
residência de magistrados ALIF-LIMITADA 1.772.050,00MT

Aquisição de passagens 
aéreas para dentro do país

VANANGAS - TOURS, 
LDA 120.000,00MT

Fornecimento de combustível 
e lubrificantes

ZAP - ZAMBÉZIA 
AGRO PECUÁRIA 450.000,00MT

Quelimane, aos 22 de Março de 2022

A Autoridade Contratante 
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MUNICÍPIO DE CHIMOIO
CONSELHO MUNICIPAL DE CHIMOIO

GABINETE DO PRESIDENTE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso de Parceria Público Privada (PPP)

1. O Conselho Municipal de Chimoio (CMC) convida a todas empresas elegíveis,
nacionais ou estrangeiras, interessadas, que reúnam requisitos de elegibilidade 
a apresentarem propostas fechadas para implementação de Investimento
através de Parceria Público Privada (PPP) de acordo com a tabela abaixo:

Nº Concurso Nº Modalidade Objecto do Concurso
Data e hora 
de Entrega 

das Propostas

Data e hora 
de Abertura 

das 
Proposta

1
05/CMC/
UGEA/PPP/21

PPP
Exploração da Barragem 
do Bairro 3 de Fevereiro

30/3/2022
  8.30 horas

30/3/2022
9.00 horas

2
06/CMC/
UGEA/PPP/22

PPP
Exploração da Barragem 

do Citrino
30/3/2022
9.30 horas

30/3/2022
10.00 horas

3
06/CMC/
UGEA/PPP/22

PPP
Exploração do terreno ao 
lado do Campo Municipal

30/3/2022
11.30 horas

30/3/2022
12.00 horas

4
07/CMC/
UGEA/PPP/22

PPP
Exploração do perímetro 

do Campo Municipal
30/3/2022
13.30 horas

30/3/2022
14.00 horas

5
08/CMC/
UGEA/PPP/22

PPP

Requalificação do 
Mercado 25 de Junho 

(ampliação Horizontal e 
Vertical)

30/3/2022
8.30horas

30/3/2022
9.00horas 

6
08/CMC/
UGEA/PPP/22

PPP
Requalificação do 

Mercado Josina Machel 
(Horizontal e vertical)

31/3/2022
9.30 horas

31/3/2022
10.00 horas

7
09/CMC/
UGEA/PPP/22

PPP
Construção do Terminal 
de Autocarros (atrás de 

fábrica de Chinelos)

31/3/2022
10.30 horas

31/3/2022
11.00 horas

8
10/CMC/
UGEA/PPP/22

PPP
Requalificação do 

Mercado 7 de Abril
31/3/2022
11.30 horas

31/3/2022
12.00 horas

9
10/CMC/
UGEA/PPP/22

PPP
Requalificação do 

Mercado Mpulango
31/3/22
12.30 horas

31/3/22
13.00 horas

10
11/CMC/
UGEA/PPP/22

PPP
Requalificação do 

Mercado Feira
31/3/22
13.30 horas

31/3/22
14.00 horas

2. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou
adquirir os documentos de Concurso na Secretária Geral, no horário das 8.00
até 15.00 horas, a partir do dia 14 de Fevereiro de 2022.

4. Os documentos dos concursos poderão ser consultados ou adquiridos
mediante o pagamento não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais).
O pagamento deverá ser por meio de depósito directo para o Conselho
Municipal de Chimoio, (CMC) conta n⁰76271210001BCI e o levantamento de
recibo na Administração e Finanças, sita na Av. 25 de Setembro, n.º 197.

5. A contratação será regida pelo Regulamento de Contratação de Empreitada
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas
na presença dos concorrentes que desejarem comparecer à sessão. Não
serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após o prazo serão
rejeitadas.

Conselho Municipal de Chimoio

Unidade Gestora Executoras das Aquisições

Av. 25 de Setembro, n.º 197, Telefone 251 24675

Chimoio, aos 7 de Fevereiro de 20222

O Presidente
  Eng. João Carlos Gomes Ferreira
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UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MOÇAMBIQUE
GABINETE DO REITOR

CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE N.º 002/2022/UCM/GR/DJ
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 1ª FASE 

DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE EM NAMPULA 

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

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

1. As empresas elegíveis e interessadas, na sua manifestação, deveão apresentar, a documentação
seguinte:

I – Carta de manifestação de interesse;

II – Qualificação Jurídica:
a) Apresentação da Empresa;
a) Estatutos, publicados no Boletim da República;
a) Certidão de Registo Comercial;
a) Alvará de Obras Públicas;
a) Cadastro Único;
a) Organigrama.

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

IV – Regularidade Fiscal:
g) Certidão de Quitação Fiscal;
h) Certidão de Quitação do INSS;
i) Certidão de Quitação do Tribunal.

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

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

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

Beira, aos 16 de Março de 2022

O Reitor da Universidade Católica de Moçambique

Professor Doutor Padre Filipe Sungo

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

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

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

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

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

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

Documentos a anexar ao formulário no acto da inscrição:
• Uma cópia autenticada do Bilhete de Identidade (BI) ou do DIRE;

• Duas fotografias recentes do tipo-passe;
• Declaração do Serviço Militar Obrigatório (somente para candidatos maiores de 18 anos);

• Certificado de equivalência, no caso de qualificações obtidas no estrangeiro;
• Duas cópias autenticadas do Certificado de habilitações;
• Uma cópia autenticada do Número Único de Identidade Tributária (NUIT).

Período de Inscrição e Matrícula 

Início Término Local

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

1/3/2022 25/3/2022

• Os candidatos terão que pagar a primeira prestação da taxa de propina, no acto da matrícula.

• Para efeitos de pagamentos (inscrição, matrícula e taxas de propina), os candidatos poderão obter
o NIB na plataforma online no acto da inscrição.

• Após o pagamento da inscrição, matrícula e primeira prestação da propina, o candidato deve di-
rigir-se à Secretaria da Faculdade para efectivar a sua candidatura e entregar a documentação no
formato físico.

Taxas de Inscrição e Matrícula 

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

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

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

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

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

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

Início das Aulas 

7/3/2022 Início das aulas para estudantes internos 

14/3/2022 Abertura do ano académico 2022

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

Contactos das Faculdades/Extensões

Faculdade Contacto E-mail
Faculdade de Ciências Agronómicas 
(FCA)

+ 258 878030763 fca@ucm.ac.mz 

Faculdade Gestão de Turismo e 

Informática (FGTI) 
+ 258 272 219 69 fgti@ucm.ac.mz

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

(FEC) 
+ 258 262 165 21 fec@ucm.ac.mz

Faculdade Ciências Sociais e Políticas 
(FCSP) 

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

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

e Mineralogia (FAGRENM)
+ 258 879604444 fagrenm@ucm.ac.mz

Faculdade Gestão de Recursos Florestais 

e Faunísticos (FAGREFF)
+ 258 879604444 fagreff@ucm.ac.mz

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

820 091 323
fcs@ucm.ac.mz

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

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

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

Disposições finais 

• A UCM reconhece e encoraja a Equidade de Género.

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

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

ram o nível

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

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

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

imediato da matrícula.

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

CURSOS EM REGIME PRESENCIAL (HÍBRIDO)

Curso/Programa
Duração/
Período

Disciplinas Exigidas
Formação 
Necessária

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

Equivalente do 

SNE 

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

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

12ª Classe ou 

Equivalente do 

SNE 

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

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

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

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

12ª Classe ou 

Equivalente do 

SNE 

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

4 Anos/L/P-L Português e História 

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

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

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

12ª Classe ou 

Equivalente do 

SNE 

Desenvolvimento Comunitário e 

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

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

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

4 Anos/L/P-L Português e Matemática 

Gestão e Administração 

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

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

4 Anos/L/P-L Português e História 

12ª Classe ou 

Equivalente do 

SNE 

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

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

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

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

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

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

12ª Classe ou 

Equivalente do 

SNE 

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

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

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

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

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

4 Anos/L/P-L Biologia e Química 

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

12ª Classe ou 

Equivalente do 

SNE 

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

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

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

4 Anos/L/P-L Português e História  

Arquitectura 5 Anos/Laboral Desenho e Matemática 

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

SEGUNDA FASE

Edital 2022
1/3/2022

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

PUBLICIDADEQuarta-feira, 23 de Março de 2022

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

12ª Classe ou 
Equivalente do 

SNE 

Engenharia de Processamento 
Mineral

5 Anos/L/P-L Matemática e Física

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

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

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

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

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

12ª Classe ou 
Equivalente do 

SNE 

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

4 Anos/L Biologia e Química 

Farmácia 4 Anos/L Biologia e Química 
EXTENSÃO DE GURÚÈ

1 Para o curso de Licenciatura em Medicina Geral, o ano 0 (ZERO) corresponde ao ano propedêutico.

2  O curso de Análises Clínicas e Laboratoriais em regime pós-laboral, irá arrancar só se tiver número mínimo de 30 Estudantes.

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

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

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

12ª Classe ou 
Equivalente do 

SNE 

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

EXTENSÃO DE MAPUTO
Direito 4 Anos/L Português e História 

12ª Classe ou 
Equivalente do 

SNE 

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

4 Anos/L Português e História 

Administração Pública 4 Anos/L Português e História 

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

Beira, a 1 de Março de 2022

O Reitor da Universidade Católica de Moçambique

(Professor Doutor Padre Filipe Sungo)

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4. Período de Inscrição e Matrícula

Início Término Centros de Recurso

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

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

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

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

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

Início das Sessões Tutoriais 

14/3/2022 Abertura do ano académico 2022

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

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

1. Taxas de Inscrição e Matrícula

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

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

segundo, a modalidade de pagamento que o candidato tiver escolhido

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

4. Disposições transitórias

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

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

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

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

CURSOS DE LICENCIATURA EM REGIME ONLINE 

Curso/Programa Duração
Centros de 

Recurso
Disciplinas exigidas para 

inscrição
Formação 
Necessária

Licenciatura em Ensino de 
Língua Portuguesa     

4 Anos 

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

Português/Inglês

12ª Classe ou 
Equivalente 

do SNE

Licenciatura em Ensino de 
História 

4 Anos Português/Inglês/História

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

Licenciatura em Ensino de 
Matemática 

4 Anos 
Português/Inglês/
Matemática

Licenciatura em Ensino de 
Física 

4 Anos Português/Inglês/Física

Licenciatura em Ensino de 
Química  

4 Anos Português/Inglês/Química

Licenciatura em Ensino de 
Biologia 

4 Anos Português/Inglês/Biologia

Licenciatura em Ensino de 
Desenho  

4 Anos Português/Ingles/Desenho

Licenciatura em Ensino de 
Informática 

4 Anos Português/Inglês

Licenciatura em Administração 
Pública  

4 Anos Português/História 

Licenciatura em Ensino de 
Educação Física e Desporto

4 Anos Português/Inglês

Licenciatura em Gestão 
Ambiental 

4 Anos Português/Inglês

Beira, a 1 de Março de 2022

O Reitor da Universidade Católica de Moçambique

(Professor Doutor Padre Filipe Sungo)

Edital 2022
1/3/2022

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

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

CURSOS DE LICENCIATURA EM REGIME ONLINE 
SEGUNDA FASE

PUBLICIDADE Quarta-feira, 23 de Março de 2022

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



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

1.1. Habilitações de acesso:

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

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

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

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

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

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

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

Início Término Local

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

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

2.1. Taxa de Inscrição:

Mestrado 2.500,00MT (não reembolsável)

Doutoramento 5.000,00MT (não reembolsável)

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

2.2. Podem apresentar a inscrição condicionalmente:

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

3. Matrículas

Os candidatos admitidos estão sujeitos aos seguintes pagamentos:

3.1. Taxas de matrícula:

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

pagamento que o candidato tiver escolhido

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

pagamento que o candidato tiver escolhido

3.2. Período de matrícula: 

Início Término Local

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

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

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

o NIB na plataforma Online no acto da inscrição.

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

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

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

5. Oferta formativa:

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRONÓMICAS (FCA) – CUAMBA

Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-requisitos

Mestrado em Solos e Agricultura 
Sustentável

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

Mestrado em Administração e Gestão de 
Negócios (MBA) 

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA*

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

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

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

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

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

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

Mestrado em Direito Civil 2 Anos/Pós-Laboral

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

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

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

2Anos/Pós-laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Direito Fiscal  2 Anos/Pós-Laboral

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

Mestrado em Direito Civil 2 Anos/Pós-Laboral

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

Mestrado em Direito Empresarial 2 Anos/Pós-Laboral

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

Mestrado em Direito Administrativo 2 Anos/Pós-Laboral

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

Mestrado em Direito Penal 2 Anos/Pós-Laboral

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

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

b) Mestrado em QA

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

b) Mestrado em QA

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

Mestrado em Gestão de Projectos de 
Desenvolvimento 

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Gestão e Administração 
Educacional

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Comunicação para o 
Desenvolvimento

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Gestão de Relações Públicas e 
Marketing Estratégico 

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Administração e Gestão de 
Negócios (MBA)

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

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

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

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

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

Mestrado em Administração e Gestão de 
Negócios (MBA)

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Gestão e Administração 
Educacional (MA)

2 Anos /Pós-Laboral Licenciatura em QA

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

Mestrado em Ciência Política: Governação e 
Relações Internacionais 

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Direito Administrativo 2 Anos/Pós-Laboral 

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

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

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

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

E D I T A L
      CURSOS DO 2º CICLO (MESTRADO) E 3º CICLO (DOUTORAMENTO)

SEGUNDA FASE

Edital 2022
1/3/2022

Celebrando Qualidade e Inovação
+Informações: www.ucm.ac.mz
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FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E POLÍTICAS (FCSP) – QUELIMANE
Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-requisitos

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

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

3 Anos/Pós-Laboral Mestrado em QA

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

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

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Direito Administrativo 2 Anos/Pós-Laboral  

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

Mestrado em Gestão e Administração 
Educacional 

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

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

Mestrado em Administração e Gestão de 
Negócios (MBA)

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em Q.A

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

2 Anos/Pós-Laboral  Licenciatura em QA

Mestrado em Gestão e Administração 
Educacional

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

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

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

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

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

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

Mestrado em Planeamento e 
Desenvolvimento Regional 

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Direito Administrativo 2 Anos/Pós-Laboral

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

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

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

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

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

Curso/Programa Duração/Período Grau / Pré-requisitos

Mestrado em Direito Administrativo 2 Anos/ Pós-Laboral 

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

Mestrado em Gestão e Administração 
Educacional 

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Administração e Gestão 
de Negócios (MBA)

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

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

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

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

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

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

Mestrado em Administração e Gestão 
de Negócios (MBA)

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Gestão de Recursos 
Humanos

2 Anos/Pós- Laboral Licenciatura em QA

Mestrado em Gestão e Administração 
Educacional 

2 Anos/Pós- Laboral Licenciatura em QA

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

Mestrado em Administração e Gestão 
de Negócios (MBA)

2 Anos/Pós-Laboral Licenciatura em QA

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

Mestrado em Direito Administrativo 2 Anos/ Pós-Laboral

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

Mestrado em Contabilidade e 
Auditoria

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

*LEGENDA: QA: Qualquer Área

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

Beira, a 1 de Fevereiro de 2022

O Reitor da Universidade Católica de Moçambique

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

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

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

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

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

4. O Município do Município da Cidade de Chókwè convida empresas de fiscalização
elegíveis (“Consultores”) a manifestarem o seu interesse na prestação dos Serviços.
Os consultores interessados deverão fornecer informações que demonstrem que
possuem as qualificações necessárias e a experiência relevante para executar os
serviços constituídos por (i) descrição de trabalhos anteriores de fiscalização de
estradas realizados pelo consultor com a informação da duração, o cliente e valor
do contrato; (ii) organização e quadro do pessoal da empresa e (iii) certificados /
cópias de evidências que atestam (comprovam) a realização de tais serviços
indicados no ponto (i) acima e (iv) submissão de cópias de documentos actualizados

de elegibilidade da empresa (Cadastro Único, Quitação das Finanças, Alvará Comercial, 
BR com estatutos actualizados,  Certificado do INSS, INE, entre outros. 

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

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

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

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

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

REPÚBLICADE MOÇAMBIQUE
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE CHÓKWÈ

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

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO PARA REABILITAÇÃO DE ESTRADAS ASFALTADAS – LOTE ÚNICO
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AGÊNCIA NACIONAL PARA O CONTROLO DA QUALIDADE AMBIENTAL
Delegação Provincial da Zambézia (DPAQUAZ)

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
A Delegação Provincial da Agência Nacional para o Controlo da Qualidade Ambiental convida a todas 
entidades e empresas elegíveis, nacionais e interessadas, inscritas no Cadastro Único a apresentarem 
propostas seladas para os concursos abaixo indicados, de acordo com o seguinte:

Número do concurso Objecto do Concuso 
 Modalidade 
do concurso

 Data-final e horários de Entrega e 
Abertura das propostas 

 data
Entrega das 
propostas

Abertura das 
propostas

concurso nº 01/UGEA/
DPAQUA/2022

Fornecimento de uma linha 
telefonica fixa

Concurso por 
Cotações

29/3/2022 10.00 horas 1/4/2022

concurso nº 02/UGEA/
DPAQUA/2022

Manutenção e reparação de 
equipamentos informático

Concurso por 
Cotações

29/3/2022 10.00 horas 1/4/2022

concurso nº 03/UGEA/
DPAQUA/2022

Fornecimento de material 
duradouro e não duradouro 
de escritório

Concurso por 
Cotações

29/3/2022 10.00 horas 1/4/2022

concurso nº 04/UGEA/
DPAQUA/2022

Manutenção e reparação de 
viaturas

Concurso por 
Cotações

29/3/2022 10.00 horas 1/4/2022

concurso nº 05/UGEA/
DPAQUA/2022

Manutenção e fornecimento 
de extintores

Concurso por 
Cotações

29/3/2022 10.00 horas 1/4/2022

concurso nº 06/UGEA/
DPAQUA/2022

Fornecimento de livros de 
abate de produtos florestais

Concurso por 
Cotações

29/3/2022 10.00 horas 1/4/2022

concurso nº 07/UGEA/
DPAQUA/2022

Fornecimento de 
combustíveis e lubrificantes

Concurso por 
Cotações

29/3/2022 10.00 horas 1/4/2022

concurso nº 08/UGEA/
DPAQUA/2022

Fornecimento de material 
de higiene e limpeza

Concurso por 
Cotações

29/3/2022 10.00 horas 1/4/2022 

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos dos 
concursos ou adquirí-los na Delegação da Agência Nacional para o Controlo da Qualidade Ambiental, 
(UGEA), sita na Rua Francisco Manyanga, nº 43, telefone nº 847169050/867169050/, Cidade de 
Quelimane.

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

Cordiais Saudações

Quelimane, aos 22 de Março de 2022

A UGEA
          ___________________________________________________________________________________________________________

Rua Francisco Manyanga, n⁰43, Telef. 84/867169050 – Cidade de Quelimane - DPAQUAZ
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CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 2 

ANÚNCIO DE CONCURSO DE PEQUENA DIMENSÃO

O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, interessadas e que reúnem 
os requisitos de elegibilidade e situação fiscal regularizada (tributos nacionais e autárquicos 

regularizados), a apresentarem propostas seladas para o concurso que consta do quadro abaixo:

Concurso Objecto do Concurso

Data, Hora 
e Local de 

Concentração 
para visita

Alvará Data, Hora e Local de 
abertura do concurso

Concurso de 
Pequena Dimensão

OM-01/CMM/
DMPF/S/22

Aquisição de rolos para 
maquinetas de POS

N/A
Compatível 
ao objecto de 
contratação

Dia: 8 de Abril de 2022
Entrega: 10.00 horas

Abertura: 10.15 horas

1. As propostas deverão ser válidas por um período 90 dias.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações,  consultar ou adquirir os
documentos dos concursos no endereço indicado no n° 6, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a
partir do dia 25 de Março de 2022.

3. Os documentos dos concursos poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento de
uma taxa não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser por meio de
depósito directo para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), conta com o NIB Nº 000 105 61
0000000 243 263, no BANCO MILLENIUM BIM e levantamento de recibo emitido pela Recebedoria
Municipal, sita na Av. Karl Marx, n.º 173.

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

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos
concorrentes que desejarem comparecer à sessão de abertura. Não serão permitidas propostas

electrónicas e as entregues após o prazo-limite serão rejeitadas.

Conselho Municipal de Maputo
UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 2

Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, Paços do Município
Caixa Postal 251, Maputo - Telefone: +258 (21) 356135

Email: promaputo.aquisicoes@gmail.com
A UGEA 2
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Convite para Participação no Concurso Público 
para Serviço de Segurança 2022-2024

Concurso # (PR Nº 9414)

Secção 1 - Informações sobre a instituição 

A CARE Internacional em Moçambique, é uma organização não-governamental Humanitária e de 
Desenvolvimento que opera em Moçambique desde 1986, nas áreas de resposta à emergência, 
Redução de Risco de Desastres e Programas de Desenvolvimento a longo prazo, como agricultura, 
água, saneamento e higiene, género, microcrédito e poupança, saúde materna e reprodutiva, 
HIV/SIDA e Advocacia. 

Secção 2 - Convite para:

A CARE lança um edital para Contratação de Serviços de Seguranca, válido por 24 meses 
para as províncias de Maputo, Inhambane, Cabo Delgado e Nampula, e deverão responder às 
especificações constante no caderno de encargo.

Secção 3 - Levantamento de cadernos de encargos
 Os fornecedores interessados poderão obter mais informações incluindo os Cadernos  no 
endereço:

• Escritórios da CARE Internacional Moçambique em Maputo, Maxixe, Nacala
e Pemba, durante o horário normal de expediente, até ao dia 28 de Março,
das 8.00 às 17.00 horas. Assim como por email,  carla.dasilva@care.org e
sinezia.muquivirele@care.org

Os fornecedores interessados poderão também acessar o Caderno de Encargos através do link:

https://bit.ly/3KS8O5U

O prazo do levantamento do caderno de encargo será até ao dia 28 de Março de 2022, pelas 
16.30 horas, nos endereços da CARE mencionados acima.

O prazo da submissão dos documentos de licitação completos será até ao dia 31 de Março de 
2022, pelas 16.00 horas, nos endereços da CARE, sitas na rua para o Palmar, nº 50, Bairro da 
Costa de Sol, Maputo-Moçambique

Para informações adicionais poderá contactar a CARE Internacional – Moçambique, através do 
endereço electrónico carla.dasilva@care.org  e sinezia.muquivirele@care.org
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Na Execução Ordinária nº 118/2014-I, em que o exequente BANCO MERCANTIL E DE 
INVESTIMENTOS (BMI), move contra o executado WORLD CONSTRUCTION, LIMITADA, foi 
ordenada a venda por meio de propostas em carta fechada, em primeira praça, do seguinte imóvel:

Verba Única
Fracção autónoma designada pela letra 162, do prédio em regime de propriedade horizontal, 
registado na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 43 998 a fls. 4 verso, do livro 
B/117 e inscrito sob o número 56 687 a fls. 64 verso, do livro G/57, a favor do executado Henrique 
António Mafundza, que constitui uma hipoteca a favor do exequente BANCO MERCANTIL E DE 
INVESTIMENTOS (BMI), inscrita sob o número 56 234 a fls. 88 verso, do livro C/37, nesta cidade, 
pelo valor mínimo de 13 700 000,00MT (treze milhões e setecentos mil meticais), conforme 
a avaliação.

As propostas devem mencionar preço superior ao da avaliação já indicado na verba para o 
pagamento da dívida e custas judiciais.

São convidadas todas as pessoas com interesse na compra do imóvel a entregarem as suas 
propostas no Cartório desta Secção, sito na Av. 25 de Setembro, Palácio da Justiça, 4º andar, nesta 
cidade, durante as horas normais de expediente, bem como ficam notificados àqueles que nos 
termos do disposto no art. 876º/2 do CPC, poderiam requerer a adjudicação e bem assim aos 
titulares de qualquer direito de preferência na alienação do imóvel penhorado para, querendo, 
exercerem o seu direito no acto da venda.

No dia 31 de Março do corrente ano, pelas 9.00 horas, na Sala de Audiência desta Secção, 
proceder-se-á à abertura das propostas até esse momento apresentadas, cujo acto os proponentes 
podem assistir.
O imóvel poderá ser visitado na Av. Julius Nyerere, nº 794, 16º andar, direito, nesta cidade, ao 
cuidado do exequente, durante as horas normais de expediente.

Maputo, aos 8 de Março de 2022

O Escrivão de Direito

Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

A Juíza de Direito
Nilza Neemias Covane

1. ASSISTENTE DE ADOLESCENTES E JOVENS (BASEADO EM QUELIMANE) 

Tarefas:
1. Coordenar com o Assessor Nacional de Pediatria e Adolescentes, as estratégias á

implementar no grupo populacional de adolescentes e jovens vivendo com o HIV no 
âmbito das metas 95-95-95;

2. Apoiar o Gestor de Implementação Clínica para fornecer assistência técnica a nível 
provincial e distrital;

3. Analisar e monitorar os resultados das intervenções na área do HIV em Adolescentes 
e Jovens, e fornecer supervisão de apoio e orientações para a apropriada 
implementação do programa da FGH nos distritos, de maneira a assegurar que as 
intervenções no SAAJ são conduzidas e adaptadas conforme os sucessos ou falhas 
do programa;

4. Fornecer assistência técnica a nível distrital para implementação das intervenções 
na área de SAAJ e fornecer tutoria clínica às equipas da Unidade Sanitária,
nomeadamente:
 Apoiar as equipas distritais na identificação de Adolescentes e Jovens infectados 

pelo HIV nas diferentes portas de entrada (triagens de pediatria e adultos,
banco de socorros, UATS, enfermarias), através da implementação das normas
nacionais de testagem para o HIV e ligação aos cuidados;

 Apoiar ou promover a intensificação de estratégias que aumentam a identificação 
de adolescentes e jovens HIV positivos, como por exemplo a uso do algoritmo de 
testagem, identificação de parceiros sexuais/filhos elegíveis á testagem do caso 
índice, rastreio de elegíveis para a testagem na comunidade, treino de ESMI e
leigos para a interpretação do diagnóstico precoce infantil, etc);

 Em coordenação com os Oficiais de Prevenção, apoiar na implementação da 
PreP em adolescentes e jovens elegíveis (rastreiro, oferta do pacote de serviços 
e seguimento clínico e laboratorial);

 Apoiar na implementação da estratégia do adolescente e jovem mentor:
selecção, treino, capacitação em monitoria e avaliação, apadrinhamento e
seguimento;

 Assegurar um seguimento clínico de qualidade das normas de TARV (regimes
terapêuticos com ênfase na prescrição correcta de regimes, seguimento
laboratorial, CD4, hemograma, bioquímica e carga viral) com ênfase na
interpretação dos resultados, identificação de pacientes em falência terapêutica 
e inclusão nos modelos diferenciados de cuidados;

 Apoiar para estabelecer mecanismos apropriados do seguimento do envio
das amostras e recepção dos resultados de maneira a melhorar a qualidade de
cuidados e tratamento dos adolescentes e jovens;

 Assegurar um seguimento de APSS de qualidade para o alcance da supressão
viral, com enfoque na identificação das causas que podem afectar a adesão 
e elaboração de planos de melhoria de adesão individuais de acordo as
dificuldades de cada caso;

 Monitorar a ocorrência de sessões de reforço de adesão por carga viral alta 
(AMA), ao nível da US e comunidade;

 Em coordenação com o pessoal de APSS/PP e Saúde Comunitária das equipas
distritais, apoiar na implementação das atividades para melhorar a retenção:
Grupos de Adolescentes e Jovens, Clubes de Adesão e inclusão nos modelos 
diferenciados de serviços, incluindo extensão de Horário e ligações com 
Associações de Base Comunitária, etc;

 Monitorar os processos de transição de adolescentes dos serviços de TARV

Pediátrico para o SAAJ (adolescentes revelados e com maturidade cognitiva) e 
do SAAJ para os cuidados de tratamento do adulto;

 Apoiar na organização e implementação de chamadas, visitas de apoio a e de
reintegração dos Adolescentes e Jovens ao tratamento.

 Em coordenação com o pessoal de M&A, apoiar as equipas distritais para
reforçar o preenchimento correcto dos livros de registo e outros formulários
para garantir a correcta documentação das actividades e resultados do
programa de SAAJ;

 Monitorar a completude e qualidade de dados submetidos semanal, mensal e
trimestralmente através das plataformas existentes.

Qualificações e Habilidades:
• Técnico de Medicina Geral (TMG); 
• Formação em Saúde Pública ou Psicologia Clínica é uma vantagem;

• Deve ter um mínimo de 3 anos de experiência clínica na área de cuidados e
tratamento do HIV em particular em serviços TARV e SMI (PTV, CCR);

• Fortes habilidades de planificação e implementação de programas;
• Fluência na língua portuguesa.

2. OFICIAL DISTRITAL DE SAÚDE MATERNO INFANTIL (SMI) (BASEADO NOS
DISTRITOS DA ZAMBÉZIA)

Tarefas:

 Apoiar às Enfermeiras SMI (ESMI) afectadas nas Unidades de Saúde (US) nos
sectores de Consulta Pré-Natal Maternidade, CPP, Consulta de Criança Sadia
e em Risco (CCR), Consulta de Planeamento Familiar (CPF) e CACUM para a
implementação das normas do MISAU;

 Capacitar as ESMI das US a fim de oferecer serviços de qualidade que incluem 
Testagem e re-testagem para HIV e sífilis, seguimento clínico, laboratorial e oferta 
de TARV à mulher grávida, seguimento clínico e laboratorial da mulher lactante e
criança exposta, oferta de profilaxias, rastreio de CACUM; 

 Apoiar na divulgação e implementação de normas e protocolos do MISAU na área
de SMI, bem como na melhoria da organização das US; 

 Estabelecer/fortalecer a ligação entre os serviços da CPN, CPP, CPF, CCR, CACUM e 
os serviços de cuidados e tratamento;

 Apoiar a implementação da estratégia de mães mentoras 

 Fornecer assistência técnica e apoio para o rastreio do cancro do colo uterino
e de mama nas unidades sanitárias para assegurar a qualidade na provisão dos
serviços. 

 Estabelecer ou fortalecer a ligação com outros serviços em especial os de cuidados 
e tratamento, para manter o fluxo de referências e contra referências de pacientes 
para o rastreio do cancro do colo uterino e com Hospitais de referência para o
tratamento de lesões pré-cancerosas;

 Apoiar as ESMI a melhorar a qualidade de preenchimento das fichas e livros de 
registo, elaboração de relatórios e monitoria dos indicadores

Qualificações:
 Enfermeira de SMI de nível médio, com experiência prática em serviços de SMI/

PTV

 Pelo menos 5 anos de experiência de trabalhos relacionados incluindo
experiência em planificação e coordenação

 Alta capacidade de comunicação, motivação, planificação do seu trabalho e 
espírito de equipa;

 Conhecimento profundo dos protocolos do MISAU na área de SMI;

 Fluência de línguas locais da Zambézia e conhecimento médio de Word, Excel 

3. OFICIAL TÉCNICO DE BRIGADA MÓVEL (BASEADO EM QUELIMANE)

Tarefas:
 O mapeamento das aldeias/comunidades para oferta dos serviços das Brigada

Móvel (deve ser feito com o responsável do PAV da US);

 Em coordenação com os actores comunitários (AC), promoção de actividades
para mobilização comunitária e criação de demanda para os serviços oferecidos;

 Preparação e gestão dos recursos para a BM nomeadamente (i) humanos
(identificação do pessoal e responsabilidade de cada integrante), (ii) material e 
insumos (carro, combustível, medicamentos, testes/consumíveis, vacina, etc.) e 
instrumentos de monitoria e avaliação (livros de registos, fichas mestras, ficha 
individual de PreP, Filas, fichas de CCR, requisições de laboratório – FSR, CV, 
FRS PCR, etc);

 Provisão de tutoria clínica para provedores de cuidados e tratamento para HIV

 Coordenação do processo de formação e actualização de novas abordagens
pertinentes a componente de brigadas móveis de acordo com a orientação do 
MISAU;

 Realizar tutoria clínica directa ao pessoal de saúde ao nível distrital para
melhoria das competências de seguimento clínico;

 Servir de elo de coordenação com a equipa de gestão dos serviços de saúde ao
nível distrital e provincial; 

 Apoiar a implementação da Directriz Nacional de Melhoria de Qualidade,
avaliação dos indicadores, elaboração e cumprimento de planos de acção de
melhoria;

 Acompanhar visitas de seguimento da implementação com SDSMAS, DPS,
MISAU e doador;

 Participar na elaboração e análise de relatórios de desempenho programático.

Requisitos:
 Técnico de Medicina geral ou similar;

 Mínimo 3 anos de experiência clínica em local de recursos limitados e prática
clínica com pacientes HIV+; 

 Experiência de trabalho com brigadas móveis;

 Proficiência em Português, escrita e fala;
 Habilidades em liderar, dirigir e treinar pessoal na implementação dos

programas de cuidado e tratamento clínico de HIV;

 Conhecimento de protocolos nacionais; 

 Conhecimento sólidos de programas Word, Excel, PowerPoint, sob óptica do
utilizador.

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

NB: A FGH não cobra quaisquer valores aos candidatos a emprego, e distancia-se 
veementemente deste tipo de prática. 

Denuncie através do número 800 660 660, é grátis.

A FRIENDS IN GLOBAL HEALTH – FGH, uma Organização Não-Governamental sem fins lucrativos, que 
desenvolve um trabalho de caris social na Província da Zambézia procura profissionais para provimento 
das Vagas abaixo.  Os candidatos interessados deverão enviar suas candidaturas acompanhadas de CV, 

Certificados de habilitações literárias, Cópia do BI, Declaração de Residência e Cartas de Recomendação 
pelo link https://www.emprego.co.mz/empregador/fgh-friends-in-global-health/ até ao dia 31 de 
Março de 2022. 

Anúncio de Vagas
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

INSTITUTO DE LÍNGUAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
Nos termos do nº 2 do Art. 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e  Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de 
Março, comunica-se a adjudicação dos concursos abaixo:

Nº do Concurso Objecto de Contratação Nome do Concorrente
Valor da adjudicação 

incluíndo o IVA

CR50A001641CC00032022 Servicos gráficos: produção de livro de recibos
UNITY DESIGNER, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL

174.037,50MT

CR50A001641CC00012022 Servicos gráficos: produção e fornecimeto de certificados c/ sistema de segurança FULL COLOR ARTES GRAFICAS, LDA 339.300,00MT

CR50A001641CC00052022 Fornecimento de livros de Português TEXTO EDITORES, LDA 339.000,00MT

CR50A001641CC00062021 Aquisição de material de escritório e de ensino J&G COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA 271.065,60 MT

CR50A001641CC00052021 Aquisição de consumíveis para informática CDC SOLUTIONS GROUP, LDA 218.790,00 MT

CR50A001641CC00042021 Aquisição de material de limpeza e higienização ESPECIALISTA 131.069,25 MT

CR50A001641CL00052021 Fornecimento de serviços de limpeza e conservação NETO LIMPEZA & SERVIÇOS, LDA 2.597.400,00MT

CR50A001641CC00112021 Aquisição de equipamento informático MAC BUSINESS INVESTMENT, LDA 289.500,00MT

CR50A001641AD01362021 Fornecimento de géneros alimentícios MOÇAMBIQUE TERRAMAR TRADING, LDA 1.335.657,00MT

CR50A001641AD00382021 Aquisição de matrial de ensino e de escritório FORMAT SERVICES, LDA 57.330,00MT

CR50A001641AD00372021 Aquisição de matrial de ensino e de escritório FORMAT SERVICES, LDA 40.503,71MT

CR50A001641AD00602021 Fornecimento de equipamento informático FORMAT SERVICES, LDA 36.094,50MT 

CR50A001641AD00402021 Serviços de transporte de carga via aéria PORTADOR DIARIO, LDA 97.933,58MT

CR50A001641AD00212021 Manutenção e reparação da máquina fotocopiadora Canon IR 1435IF RICOTÉCNICA DE MOÇAMBIQUE, LDA 180.000,00MT

CR50A001641AD00302021 Fornecimento de materiais de limpeza, higienizacao e desinfecção SLS INTELECT, LDA 501.263,10MT

CR50A001641AD00462021 Fornecimento de materiais de higienização e desinfecção 2 EASY INVESTIMENTOS, LDA 134.649,45MT

CR50A001641AD00392021 Fornecimento de serviços de limpeza e conservação das instalações 2 EASY INVESTIMENTOS, LDA 305.111,60MT

CR50A001641AD00132021 Reparação de instalações - edifício principal TIAGO  BERNARDO  MOIANE 152.986,86MT

CR50A001641AD00092021 Serviços de manutenção e reparaçãao de veículos TRICAR MOCAMBIQUE 1.000,00MT

CR50A001641AD00032021 Fornecimento de serviços de limpeza e conservacão das instalações 2 EASY INVESTIMENTOS, LDA 391.679,40MT

CR50A001641AD00592021 Fornecimento de serviços de limpeza e conservação das instalações 2 EASY INVESTIMENTOS, LDA 1.313.321,92MT

CR50A001641AD00642021 Manutençãao e reparação de equipamento informático ELECTRO NICOLE HL, LDA 140.529,25MT

CR50A001641AD01032021 Fornecimento e montagem de protectores em acrílico CHIANDA SOLUÇÕES, LDA 194.837,63MT

CR50A001641AD00942021 Fornecimento e montagem de borrifadores e termómetros CHIANDA SOLUÇÕES, LDA 113.276,88MT

CR50A001641AD01092021 Fornecimento de material informático SLS INTELECT, LDA 33.813,00MT

CR50A001641AD00842021 Fornecimento de materiais de protecção SLS INTELECT, LDA 80.730,00MT

CR50A001641AD00542021 Fornecimento de géneros alimentícios e material de higiene e limpeza ARMAZENS CARACOL, LDA 372.700,00MT

CR50A001641AD00202021 Fornecimento de acessórios e rectificação da viatura AFF-777-MP TALITA AUTO PEÇAS, LDA 10.378,00MT

CR50A001641AD00942021 Fornecimento e montagem de protectores em acrílico CHIANDA SOLUÇÕES, LDA 189.020,39MT

CR50A001641AD01042021 Fornecimento e montagem de câmaras de vigilância CHIANDA SOLUÇÕES, LDA 81.806,40MT

CR50A001641AD00722021 Formação de examinadores de FCE TOBY NICHOLAS ALEXANDER DEWAR 46.600,00MT

CR50A001641AD00792021 Arrendamento de instalações e exploração do Centro Social RESTAURANTE TAKE AWAY MACARENA 309.720,40MT

CR50A001641AD00402021 Serviço de manutenção do pacote de salário
SORT, LDA - SISTEMA, INFORMÁTICA E 
AUDITORIA

48.381,84MT

CR50A001641AD00862021 Fornecimento de materiais de protecção contra a Covid-19 2 EASY INVESTIMENTOS, LDA 100.327,50MT

CR50A001641AD00622021 Transporte de carga via aérea pORTADOR DIÁRIO, LDA 245.519,91MT

CR50A001641AD00812021 Transporte de carga via aérea PORTADOR DIÁRIO, LDA 583.531,72MT

CR50A001641AD00512021 Aquisição de livros e cadernos de inglês para as dez Delegações do IL OXFORD UNIVERSITY PRESS ORBIS (PTY) 3.895.200,00MT

CR50A001641AD01262021 Fornecimento de serviços de conectividade INAGE 300.000,00MT

CR50A001641AD01272021 Fornecimento de serviços de conectividade INAGE 1.080.000,00MT

CR50A001641AD01082021 Fornecimento de antivírus DINAMIC OFFICE, EI 82.485,00MT

CR50A001641AD00612021 Fornecimento de equipamento informático EPJD 11.917,25MT

CR50A001641AD00232021 Fornecimento de equipamento informático EPJD 3.510,00MT

CR50A001641AD00542021 Fornecimento de géneros alimentícios, material de higiene e limpeza ARMAZÉNS CARACOL, LDA 371.700,00MT

CR50A001641AD01512020 Fornecimento de géneros alimentícios MOÇAMBIQUE TERRAMAR TRADING, LDA 1.335.684,60MT

CR50A001641AD01682020 Fornecimento de géneros alimentícios MOÇAMBIQUE TERRAMAR TRADING, LDA 181.544,00MT

CR50A001641AD01392020 Fornecimento de mobiliário escolar OMID SERVICES 1.125.427,36MT

CR50A001641AD00842020 Aquisição de livros e cadernos de inglês para o IL - sede oXFORD UNIVERSITY PRESS ORBIS (PTY) 4.933.250,00MT

Maputo, aos 22 de Março de 2022

A Autoridade Competente

Ilegivel

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL ADUANEIRO DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

NACALA-PORTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Tribunal Aduaneiro da Província de Nampula, com jurisdição nas Províncias de Niassa e Cabo Delgado convida Pessoas Singulares e Colectivas, micro, pequenas e médias empresas, Fornecedores de 

Bens e Prestadores de Serviços elegíveis a contratar com Estado a apresentarem propostas fechadas, para os concursos discriminados na tabela abaixo: 

N° de Ordem Objecto do Concurso Modalidade de Concurso Data de Abertura das Propostas Garantia Provisória

Nº01/UGEA//TAN/2022 Fornecimento de produtos alimentares ao Tribunal Aduaneiro de  Nacala Concurso Público 11/4/2022 às 9.30 horas Não aplicável

Nº02/UGEA//TAN/2022 Fornecimento de combustível ao Tribunal Aduaneiro-Nacala Concurso Limitado 4/4/2022 às 8.00 horas Não aplicável 

Nº03/UGEA//TAN/2022 Prestação de serviços de segurança ao Tribunal Aduaneiro de Nacala, Pemba e Lichinga Concurso Limitado 4/4/2022 às 8.30 horas Não aplicável

Nº04/UGEA//TAN/2022 Prestação de serviço de limpeza ao Tribunal Aduaneiro de Nacala, Pemba, Nampula e Lichinga Concurso Limitado 4/4/2022 às 9.30 horas Não aplicável

Nº05/UGEA//TAN/2022
Convite para Manifestação de Interesse em arrendamento de dois imóveis para os  Magistrados do Tribunal 
Aduaneiro em Nacala

Ajuste Directo 4/4/2022 às 10.00 horas Não aplicável

Nº06/UGEA//TAN/2022 Prestação de serviço de catering Concurso Limitado 4/4/2022 às 10.30 horas Não aplicável

Nº07/UGEA//TAN/2022
Convite para Manifestação de Interesse para fornecimento de material do consumo de escritório para  
Nacala

Concurso por Cotações 29/3/2022 às 9.30 horas Não aplicável

Nº08/UGEA//TAN/2022
Convite para Manifestação de Interesse para fornecimento de material do consumo de escritório para 
Lichinga

Concurso por Cotações 29/3/2022 às 10.30 horas Não aplicável

Nº09/UGEA//TAN/2022
Convite para Manifestação de Interesse para fornecimento de material do consumo de escritório para 
Pemba

Concurso por Cotações 29/3/2022 às 11.30 horas Não aplicável

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso, adquirí-los ou levantá-los no Tribunal Aduaneiro de Nampula no Sector do Apoio Administrativo
pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil  meticais), mediante o depósito na conta BIM n.º 355492682 do Tribunal Aduaneiro de Nampula- Nacala.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, nas horas normais de expediente e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, na presença dos concorrentes.

Tribunal Aduaneiro da Província de Nampula
 Nacala-Porto

Rua Principal do Porto, Recinto Portuário
 Tel: 26526198/ Fax:26526199

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

Nacala-Porto, aos 21 de Março de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA 
PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª Secção (Comercial)

ANÚNCIO PARA A 
VENDA JUDICIAL

Faz-se saber que nesta Secção correm 
termos processuais uns Autos de 
Carta Precatória, registada sob o 
nº 43/21/C, em que o exequente 
FNB MOÇAMBIQUE, SA, move 
contra a executada ANA PAULA DA 
SILVA FERREIRA, para o pagamento 
da quantia exequenda no valor de 
6 549 601,26MT (seis milhões, 
quinhentos e quarenta e nove mil, 
seiscentos e um meticais e vinte e 
seis centavos), foi designado o dia 12 
de Abril de dois mil e vinte e dois, 
pelas 12.00 horas, para abertura 
de propostas a serem apresentadas 
no Cartório deste Tribunal, em carta 
fechada, até trinta minutos antes 
da hora marcada, para a venda em 
segunda praça do bem abaixo 
indicado:

Verba única

Um imóvel descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Maputo, sob 
o nº 61 442 ( sessenta e um mil e
quatrocentos e quarenta e dois)
a fls. 177 verso (cento e setenta e
sete verso), do livro B/112 (B barra
cento e doze), e inscrito na mesma
Conservatória sob o número 82 285
(oitenta e dois mil e duzentos
e oitenta e cinco), a fls. 54 verso
(cinquenta e quatro verso), do livro
G-115 (G cento e quinze) a favor
da executada, pelo valor mínimo 
2 375 000,00MT (dois milhões 
e trezentos e setenta e cinco mil 
meticais).
O imóvel (T-03, unifamiliar); 
encontra-se localizado no Bairro 
Belo Horizonte, Rua da Namaacha, nº 
20, província de Maputo.
Mais solicita-se que os valores 
respeitantes à venda sejam 
depositados na conta do BCI-Banco 
Comercial e de Investimentos, SA, 
NIB-000 80000 5486853610180, 
e o envio da nota de crédito, a fim de 
ser junta aos autos.
O imóvel pode ser examinado nos 
dias úteis das sete horas e trinta 
minutos às quinze horas e trinta 
minutos, ficando o fiel depositário 
contactável pelo exequente obrigado 
a mostrar o imóvel que se pretende 
examinar, nos termos do artigo 891, 
do CP Civil.
Mais faz-se saber aos titulares de 
direito de preferência da venda acima 
e da data e horas descritas.
Matola, aos oito dias do mês de Março 
de dois mil e vinte e dois

O Ajudante de Escrivão
Sarmento de Dias Jozine

Verifiquei
O Juiz de Direito

Salomão Paulo Manhiça
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSOS
1. O FUNAE – Fundo de Energia convida empresas elegíveis a participar dos concursos alistados na tabela que se segue.

2. O concurso será conduzido com base nos procedimentos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

3. O local para aquisição do documento de concurso, apresentação de proposta, abertura das propostas e divulgação do posicionamento, está indicado abaixo.

Nº de concurso Modalidade Objecto
Preço do 

Documento 
de Concurso

Data e Hora 
Limite de 
entrega

Data e Hora 
da Abertura 

das Propostas

Data e Hora 
do Anúncio de 

Posicionamento

Local de 
Entrega, 
Abertura 

Valor da 
Garantia 

Provisória

39A002552/
CP/050/2022

Concurso 
Público

Construção de Mini redes de distribuição de 
energia eléctrica na Província e Inhambane
Lote I: Tome-Sede (Distrito de Funhalouro)
Lote II: Ilha De Bazaruto (Distrito de Inhassoro)
Lote III: Mawayela-Sede (Distrito de Panda)

1.000,00MT
14/4/2022
10.00 horas

14/4/2022
10.15 horas

28/4/2022
10.00 horas

FUNAE, FP 
-Sede

50.000,00MT
(Por cada 

lote)

39A002552/
CP/051/2022

Concurso 
Público

Construção de Mini Redes de Distribuição nas 
Localidades de Mualazi-Sede e N´Sadzu-Sede no 
Distrito de Chifunde, Província De Tete 
Lote I: Mualazi-Sede (Distrito de Chifunde)
Lote II: N´Sadzu-Sede (Distrito de Chifunde)

1.000,00MT
15/4/2022
10.00 horas

15/4/2022
10.15 horas

29/4/2022
10.00 horas

FUNAE,FP - 
Sede

50.000,00MT
(Por cada 

lote)

39A002552/
CP/0022/2022

Concurso 
Público

Construção de mini-central fotovoltaica na Ilha de 
Bazaruto, na Província de Inhambane – Adenda a 
data do posicionamento

1.000,00MT
1/3/2022

13.00 horas
1/3/2022

13.30 horas
30/3/2022
10.00 horas

FUNAE,FP - 
Sede

50.000,00MT

39A002552/
CP/0024/2022

Concurso 
Público

Construção de mini-central fotovoltaica em 
Nsanzo, no Distrito de Chifunde, na Província de 
Tete – ADENDA a data do posicionamento

1.000,00MT
11/3/2022
14.00 horas

11/3/2022
14.30 horas

30/3/2022
10.00 horas

FUNAE,FP-
Sede

50.000,00MT

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

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

Sistema de Gestão Ambiental com  Certificado Nº PT10/03200
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
STAE – Secretariado Técnico de Administração Eleitoral

Direcção da Cidade de Maputo
Repartição das Aquisições 

Anúncio de Adjudicação
Em cumprimento do disposto 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 em relação a adjudicação do objecto dos concursos abaixo, o seguinte: 

N/O Objecto de Concurso Modalidade Concorrente Adjudicado Valor de Adjudicação (IVA incluído)

01 Fornecimento de bens alimentícios Limitado   MAHOMED & COMPANHIA, LDA 509.093,95MT

02 Serviços de manutenção de viaturas Ajuste Directo MHL AUTO, SA 350.507,43MT

Maputo, aos 23 de Março de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

Prédio Zambeze, Av. Karl Marx nº 1440, Telef. 21311530, Fax nº 21305157-Maputo 2612
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ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. Nos ternos do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao Estado, aprovado

pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, a Universidade Lúrio convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiros, interessadas a apresentarem a
propostas fechadas para contratação para fornecimento de bens e prestação de serviços:

Nº 
Ord.

Modalidade de 
Contratação e respectiva 

referência
Objecto de Concurso

Concorrentes 
Elegíveis

Data e hora de entrega 
de documentos de 

qualificação e propostas

Data e hora de abertura 
de documentos de 

qualificação e propostas

Validade das 
propostas

Anúncio de 
posicionamento dos 

concorrentes

1
Concurso Limitado N.º 03/

UniLúrio/UGEA/2022
Fornecimento de 3000 

capulanas
Nacionais e 
estrangeiros

4/4/2022 
às 10.00 horas

4/4/2022 
às 10.15 horas

90 dias
8/4/2022 

às 10.00 horas

2
Concurso Limitado N.º13/

UniLúrio/UGEA/2022
Fornecimento de 

combustível e lubrificantes
Nacionais e 
estrangeiros

4/4/2022 
às 13.00 horas

4/4/2022
 às 13.15 horas

90 dias
8/4/2022

 às 10.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los na Unidade Gestora Executora das Aquisições
da Universidade Lúrio- Campus Universitário de Marrere - correio electrónico: ugea@unilurio.ac.mz, telefone n.º 26218250 pela importância não reembolsável
de 1000.00MT (mil meticais) por depósito bancário na conta do Millennium Bim n.º - 140831197- Universidade Lúrio Registo Académico.

3. O prazo da validade das propostas será de 90 dias.

4. As propostas deverão ser entregues na Unidade Gestora Executora das Aquisições no Campus Universitário de Marrere até às 9.45 horas do dia 4 de Abril de
2022, e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço às 10.15 horas e às 13.15 horas, respectivamente.

5. A abertura em sessão pública será feita no local acima mencionado, na hora e dia acima indicado, na presença dos concorrentes que desejarem acompanhar o
processo.

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

Nampula, aos 23 de Março de 2022 

A Autoridade Competente

 (Ilegível)

Reitoria: Bairro de Marrere, Rua 4250, Km 2,3  •   www.unilurio.ac.mz / ugea@unilurio.ac.mz  •  Fixo: 26 22 02 00  •   Fax2Mail: 21047933

“Ciência   •   Desenvolvimento   •   Compromisso”

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA 

PROVÍNCIA DE NAMPULA
SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
O MERITÍSSIMO SENHOR DR. 

MAHOMED KHALED MAHOMED 
IQBAL VARINDA, JUIZ-PRESIDENTE DA 

SECÇÃO COMERCIAL DO TRIBUNAL 
JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

Faz saber que correm seus termos 
legais nesta Secção uns Autos de 
Acção Executiva para Pagamento 
de Quantia Certa com Processo 
Ordinário nº 47/TJPN/SC/2016, em 
que é exequente SOCREMO-BANCO DE 
MICRO FINANÇAS, SA, e executados: 
MUSSA AMISSE SAIDE, maior, portador 
do Passaporte nº 13AE75634, emitido 
aos vinte de Outubro de dois mil e 
catorze e MUANEMA MOMADE, maior, 
moçambicano, portadora do B.I. nº 
031701502023, emitido aos vinte e três 
de Agosto de dois mil e onze, ambos 
residentes nesta cidade de Nampula, 
no Bairro de Muhala-Expansão, 
actualmente em parte incerta.
É desta forma e nos termos do artigo 
247º do C.P.C, citados os executados: 
Mussa Amisse Saide e Muanema 
Momade, melhor acima identificados, 
para no prazo de 10 dias, finda a dilação 
de mais 30, contados a partir da data 
da afixação do presente edital, pagar 
o valor da dívida, acrescido do valor
das prováveis custas no valor de 1 247
355,23MT (um milhão, duzentos
e quarenta e sete mil trezentos e
cinquenta e cinco meticais e vinte três
centavos) ou nomear bens à penhora ou
ainda deduzir, querendo, oposição por
meio de embargos, bem como agravar
do despacho que ordene a citação, no
prazo de 8 dias, sob pena de o direito
de nomear bens à penhora ser devolvido
ao exequente, com advertência de que
a cópia da petição inicial, se encontra
nesta Secção à sua disposição.
Para constar passei o presente anúncio
e outros dois de igual teor para sua
publicação no jornal “Notícias”.

Nampula, aos 28 de Fevereiro de 2022

A Escrivã de Direito
Balanhama Rufina Chamba

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. Mahomed Khaled Varinda
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE GAZA

XAI-XAI

ANÚNCIO
A DOUTORA AMINA MOMADE ISSUFO ALY, JUÍZA DE DIREITO DA 2ª SECÇÃO CÍVEL 
DO TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE GAZA

Pela Segunda Secção Cível do Tribunal Judicial da Província de Gaza, nos Autos de 
Acção de Divórcio Litigioso nº 72/2021 correm seus termos nesta Secção, em que 
é autora BENILZA DA DULCE GUJAMO, casada, de 38 anos de idade, filha de Jordão 
Senda Gujamo e de Ana Bila Tanque, natural da Maxixe e residente no Bairro 6 de 
Inhamissa, cidade de Xai-Xai e réu ARMANDO EDUARDO DIMANDE, casado, de 45 
anos de idade, filho de Eduardo Armando Dimande, natural de Xai-Xai e residente no 
Bairro 3, Marien Ngouabi, zona A, cidade de Xai-Xai, actualmente em parte incerta, é 
este réu citado para, no prazo de 20 (vinte) dias, finda a dilação de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data da segunda e última publicação deste anúncio, contestar, 
querendo, apresentar a sua defesa no pedido que a autora deduz no processo, 
conforme tudo melhor consta na petição inicial, cujo duplicado se encontra 
arquivado no Cartório desta Secção à disposição do citando, onde poderá solicitá-lo 
em qualquer dia útil durante as horas normais de expediente, com a advertência de 
que a falta de contestação importa o prosseguimento dos autos, os seus ulteriores 
termos até final à sua revelia.
Para constar lavrou-se o presente anúncio que depois de lido e revisto vai 
devidamente assinado.

Xai-Xai, aos 16 de Março de 2022

A Escrivã de Direito
Rachel Aulino Monjane Nhantumbo

Verifiquei

A Juíza de Direito
Drª Amina Momade Issufo Aly
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

9ª SECÇÃO

ANÚNCIO

Pela Nona Secção deste Tribunal correm éditos de trinta dias, citando HELTON ANTÓNIO TOMÉ MULANA, maior, 
com último endereço conhecido no Bairro de Magoanine “C”, casa nº 19, Q. 17-B, nesta cidade, actualmente em 
parte incerta, para, no prazo de dez (10) dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar 
da segunda e última publicação deste anúncio, pagar ao exequente NOSSO BANCO, Sociedade em Liquidação 
(Comissão Liquidatária), a quantia de 506 566,70MT (quinhentos e seis mil, quinhentos e sessenta e seis 
meticais e setenta centavos), em dívida nos Autos de Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa nº 
52/2021/F, em dívida nos autos em que por esta Secção lhe move o referido exequente, ou no mesmo prazo nomear 
à penhora bens suficientes para tal pagamento e do mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, nos termos 
do artigo 812º e seguintes do CPC, sob pena de, não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo 
a execução seus termos conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial que se encontra à disposição 
do executado no Cartório desta Secção, podendo ser levantado dentro das horas normais de expediente.

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

A Ajudante de Escrivã de Direito
Atália Bartlomeu M. Francisco

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Julião Carlos Orlando Zunguze
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE BOANE

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS 
E NOTARIADO DE BOANE

EXTRACTO PARA

PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE-

HERDEIROS POR ÓBITO DE 

YURAN EVALDOCHABELA

Certifico, para efeitos de pub-
licação, que por escritura de 
três de Novembro de dois mil 
e vinte e um, exarada de folhas 
noventa e quatro verso a folhas 
noventa e seis  verso, do livro 
de notas para escrituras diver-
sas número vinte e nove-A, 
da Conservatória dos Regis-
tos e Notariado, a cargo de 
HORTÊNCIA DEOLINDA LASSE 
UAQUENE, Conservadora e 
Notária Superior, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de YU-
RAN EVALDO CHABELA, no 
estado que era de solteiro, nat-
ural de Maputo, falecido no dia 
vinte e quatro de Abril de dois 
mil e vinte e um, no Hospital 
Provincial da Matola, filho de 
Mascarenhas António Chabela 
e de Helena Augusta Samuel 
Paunde, com a última residên-
cia que foi em Boane, locali-
dade Eduardo Mondlane.
Mais certifico que na referida 
escritura foi declarada única 
e universal herdeira sua mãe 
HELENA AUGUSTA SAMUEL 
PAUNDE, solteira, maior, nat-
ural de Maputo e residente em 
Boane.
Que o falecido deixou bens e 
não deixou testamento nem 
qualquer outra disposição de 
última vontade.
Que não há outras pessoas que 
segundo a lei lhe prefiram ou 
com ela possam concorrer à 
sucessão da herança.
Que da herança fazem parte 
bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Boane, aos 21 de Março de 
dois mil e vinte e dois

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

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

MOTORISTAS
Para as seguintes localidades: 

• NAMPULA (Ref.: RSE134)
• MATOLA (Ref.: RSE135)

Resumo das Principais Responsabilidades:
• Realizar o transporte de bens da Empresa, durante a realização de

actividades inerentes à mesma, garantir o transporte de Trabalhadores
da Empresa em missão de serviço e garantir a segurança de pessoas,
cargas e outros bens transportados;

• Zelar pelo estado de limpeza, conservação e manutenção dos veículos
sob sua responsabilidade, informar sobre alguma anomalia mecânica
nestes e efectuar registos, indicando horas de partida e regresso,
registo de quilometragem e de incidentes ocorridos com o veículo sob
sua responsabilidade bem como requisitar combustível e serviços de
manutenção.

Requisitos:
• Nacionalidade moçambicana;

• 12ª Classe do SNE;

• Carta de condução profissional;
• Mínimo de 5 anos de experiência em actividade similar, em Empresas

Públicas e Privadas;

• Pelo menos 2 Cartas de recomendação de personalidades idóneas,
constituirá vantagem;

• Noções básicas de inglês, fala e escrita, constituirão vantagem.

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

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

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

TÉCNICO DE MECÂNICA para CORRUMANE (Ref.: RSE122)

Resumo das Principais Responsabilidades:

• Fazer inspecções e manutenção de equipamentos e infra-
estruturas, visando atingir os níveis adequados de confiabilidade e
disponibilidade de energia;

• Realizar e executar trabalhos de manutenção de turbinas eléctricas; 

• Pesquisar e reparar avarias em equipamentos eléctricos de
comando e protecção;

• Ler e utilizar aparelhos de medida e de ensaio;

• Ler, interpretar e elaborar desenhos e esquemas eléctricos
complexos;

• Realizar trabalhos de limpeza, lubrificação e preservação dos
motores eléctricos, de modo a prevenir avarias ou deterioração;

• Condicionar e preparar o equipamento eléctrico no arranque,
condução e paragem de máquinas;

• Realizar pequenos ajustamentos ou pequenas reparações nos
equipamentos eléctricos;

• Reabastecer os electrólitos nas baterias e elaborar relatórios de
estatística diária do desempenho da Central.

Requisitos:
Nível Técnico Médio em Mecânica Industrial; Mínimo de 1 ano de 
experiência relevante como Técnico de Operação e Manutenção Mecânica; 
Domínio de pacotes básicos de informática; Domínio da legislação e 
normas específicas de segurança no trabalho; Conhecimento sobre a 
funcionalidade e manutenção de equipamentos electromecânicos para 
geração de energia; Possuir experiência na interpretação e elaboração 
de desenhos e diagramas eléctricos complexos; Saber ler, registar e 
interpretar as leituras feitas ao equipamento e comentar os resultados. 
Fluência na língua portuguesa, fala e escrita; Conhecimentos de inglês 
fala e escrita constituirá vantagem.

Documentos Necessários:
Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações 
literárias, fotocópia do Bilhete de Identidade, indicação de Referências e 
outros documentos relevantes para a candidatura.
Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas deverão ser submetidas através do endereço                                                         
selec.rse01@sdo-mocambique.com, indicando no assunto, 
obrigatoriamente, a referência e denominação da vaga até ao dia 
31/3/2022, a partir do qual as candidaturas não serão consideradas.

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

CIDADE DE MAPUTO
 CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

DELEGAÇÃO DO INEP- IFPELAC DA CIDADE DE MAPUTO
REPARTIÇÃO DAS  AQUISICÕES

Anúncio de Concurso
A Delegação do INEP- IFPELAC da Cidade de Maputo convida pessoas colectivas 
ou singulares nacionais, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os  
concursos discriminados na tabela abaixo:

Concurso                                                                     
Objecto da 

Contratação

Modalidade 
de 

contratação

Data e hora-
final de 

entrega das 
propostas

Data e 
hora de 

abertura das 
propostas

Validade 
das 

propostas

Custo de 
Caderno de

 encargo

01/DELMAP/INEP-
IFPELAC/2022

Fornecimento 
de material de 

limpeza
Limitado

13/4/2022
8.00 horas

13/4/2022
8.30 horas

90 dias 1000,00MT

02/DELMAP/INEP-
IFPELAC/2022

Géneros 
alimentícios 

Limitado
13/4/2022
9.00 horas

13/4/2022
9.30 horas

90 dias 1000,00MT

03/DELMAP/INEP-
IFPELAC/2022

Fornecimento 
de consumíveis 

de  corte e 
costura

Pequena 
dimensão

5/4/2022
11.00 horas

5/4/2022
11.30 horas

90 dias 1000,00MT

04/DELMAP/INEP-
IFPELAC/2022

Aquisição de  
viaturas

Limitado
13/4/2022
11.00 horas

13/4/2022
11.30 horas

90 dias 1000,00MT

05/DELMAP/INEP-
IFPELAC/2022

Fornecimento 
de 69 Kits para  
Auto-Emprego

(Lotes)

Concurso 
Público 

25/4/2022
12.00 horas

25/4/2022
12.30 horas 120 dias 1500.00MT

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os

documentos do concurso ou adquirí-los no INEP- da Cidade de Maputo, sita na Av.

24 de Julho, n.º 2341, 6º Andar Dto, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a partir

do dia 23/03/2022 pela importância acima descrita. O Pagamento deverá ser por

meio de depósito directo para a Delegação do INEFP da Cidade de Maputo, conta em

Meticais NIB N° 000200161611100087808, no Banco ABSA Bank Moçambique, SA.

2. As propostas deverão ser entregues em carta fechadas no endereço acima indicado,

em triplicado com todos documentos previstos no Decreto n.º 5/2016, de 8 de

Março, mediante a apresentação da Garantia provisória de acordo com os cadernos

de encargos disponíveis na Delegação do INEP-IFPELAC da Cidade de Maputo.

3. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de

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

pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

A Autoridade Competente

(Ilegível)
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ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
Concurso Público RFB N.º 02/MASC/CD/Bens/2022

FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO DE PESCA E
 MOTORIZADAS PARA DISTRITO DE PALMA, CABO DELGADO

1. FUNDAÇÃO Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil (MASC), agência de desenvolvimento
socioeconómico, com missão de fornecer apoio técnico às organizações da sociedade civil, governo
local, sector privado e doadores bilaterais e multilaterais em Moçambique pretende aplicar parte
dos fundos destinados à responsabilidade social, para cobrir pagamentos elegíveis, nos termos do
Contrato a ser celebrado para o Fornecimento de Material, Equipamento de Pesca e Motorizadas
para Distrito de Palma, Cabo Delgado. Poderão participar do Concurso, concorrentes nacionais.

2. Neste contexto, o MASC convida  empresas e pessoas colectivas interessadas a apresentarem
propostas, fechadas, para o “Fornecimento de Material, Equipamento de Pesca e Motorizadas
para Distrito de Palma, Cabo Delgado”, de acordo com os detalhes abaixo:

Lote Descrição Quantidade Detalhes do material 
Data e local de

entrega dos bens

I
KIT de Material e Equipamento de Pesca 

para o Distrito de Palma
1 KIT

De acordo com o mapa de quantidades e 
especificações técnicas

até ao dia 29/4/2022
Vila-sede de Palma

II
KIT de 15 Motores fora de borda para 

Embarcações tipo lancha “Machua” para o 
Distrito de Palma

1 KIT
De acordo com o mapa de quantidades e 

especificações técnicas
até ao dia 29/4/2022

Vila-sede de Palma

III
KIT de 40 Motorizadas para a logística de 

pesca no Distrito de Palma
1 KIT

De acordo com o mapa de quantidades e 
especificações técnicas

até ao dia 29/4/2022
Vila-sede de Palma

3. Informa-se que o concorrente está livre de concorrer a um Lote apenas, ou aos dois Lotes.

4. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e levantar o Documento do Concurso
no endereço abaixo:

FUNDAÇÃO Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil
Av. Marginal, n.º 1251, 2º Andar, Bloco “A”, Edifício Jardim Centenário; 

Contacto: (+258) 20300 377
Endereço electrónico: masc@masc.org.mz  e  mascprocurement@gmail.com

Maputo - Moçambique

5. O período de validade das propostas deverá ser de 120 dias após a sua abertura.

6. As propostas deverão ser entregues no acima ou no endereço abaixo até às 11.00 horas do dia 4 de
Abril de 2022 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço abaixo às 11.05 horas do dia
4 de Abril de 2022 na presença dos concorrentes que desejarem comparecer. Proposta electrónica
não será permitida. As propostas recebidas depois da hora fixada para a entrega serão rejeitadas.

FUNDAÇÃO Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil
Rua da Marginal, n.º 111, Casa n.º 14 
Pemba - Moçambique

7. Os preços deverão ser apresentados em moeda local, Metical, e deve-se incluir os custos de transporte
e entrega ao local, Vila-sede de Palma, e, incluir o valor do imposto (IVA).

8. Será  seleccionada para adjudicação a proposta que seja a de menor preço avaliado, de acordo com
a satisfação das especificações técnicas do material e do critério de conteúdo local. Encorajámos
à participação de empresas lideradas por Mulheres e privilegiámos a contratação de fornecedores
baseados no Distrito de Palma.

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

TÉCNICO SUPERIOR DE SAÚDE OCUPACIONAL

Para MAPUTO (Ref.: RSE121)

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

aplicável e boas práticas ajustadas às necessidades da empresa;
• Realizar auditorias e inspecções de saúde, coordenação do desenvolvimento 

de planos de assistência médica ajustados às necessidades de cada Unidade 
Orgânica;

• Monitorar a implementação dos Programas de Saúde Ocupacional e
Assistência Médica e efectuar relatórios diários sempre que necessário;

• Realizar mensalmente a análise dos processos de Saúde Ocupacional e
a verificação de questões técnicas na utilização de Assistência Médica e
Medicamentosa;

• Elaborar relatórios estatísticos referentes às actividades de Saúde
Ocupacional e Assistência Médica;

• Desenvolver conteúdos para acções de formação e promover a formação e
consciencialização em matéria de Saúde;

• Prestar assistência de enfermagem aos colaboradores quando necessário
e coordenar a realização de exames ocupacionais;

• Realizar procedimentos de maior complexidade, solicitar exames e
prescrever medicamentos dentro das suas competências;

• Estudar as condições de higiene da Empresa;
• Coordenar e implementar acções para promoção da saúde.

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

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

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:

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

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

TÉCNICO DE ELECTRICIDADE para as seguintes localidades:

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

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

aparelhagem industrial em Centrais Eléctricas ao nível da sua componente 
eléctrica;

• Executar ensaios, pesquisar, diagnosticar e reparar avarias nos
equipamentos e aparelhagem ao nível dos componentes eléctricos;

• Efectuar a montagem e reparação de aparelhagem de AT, MT e BT;
• Reparar avarias e realizar a manutenção de equipamentos e de aparelhagem 

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

válvulas, transformadores e outros equipamentos pesados;
• Realizar trabalhos de manutenção de instalações de AT, sempre que

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

de instalações e máquinas eléctricas;
• Ler e interpretar desenhos, esquemas, especificações e instruções

técnicas e efectuar o levantamento de esquemas eléctricos de quadros e
equipamentos;

• Executar as actividades da Função em conformidade com os procedimentos 
de HST em vigor na Empresa e desenvolver relatórios relacionados com as
suas actividades e demais funções inerentes a posição.

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

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

A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas de 
Gestão, Negócios e de Gestão do Capital Humano, com uma vasta 
experiência no mercado nacional, com 12 anos de actividade ao 
serviço dos seus clientes. 
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O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento 
da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro 
correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”, 
chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Licença de 
Prospecção e Pesquisa número 10653L para Quartzo e Minerais Associados, no 
distrito de Malema, na província de Nampula, a favor da requerente GWM - GREAT 
WESTERN MINING II, LIMITADA, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -14  54    0,00 36  54    0,00

2 -14  54    0,00 37  02    0,00

3 -15  00    0,00 37  02    0,00

4 -15  00    0,00 36  54    0,00

5 -14  59   50,00 36  54    0,00

6 -14  59   50,00 37  01   50,00

7 -14  54   10,00 37  01   50,00

8 -14  54   10,00 36  54    0,00

Maputo, aos 13/9/2021
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

AVISO

REVOGAÇÃO DE MANDATO

No dia vinte e um de Março de dois mil e vinte e dois, nesta cidade 

da Matola e no Cartório Notarial da Matola, perante CARLA ALBINO 

MAIBAZE FELIZ, Conservadora e Notária Superior do referido Cartório, 

compareceu como outorgante: MOMED HAMED MAHOMED, solteiro, 

maior, natural de Nacala-Porto e residente na Avenida José Craveirinha, 
número noventa e dois, Bairro da Matola “A”, cidade da Matola, pessoa cuja 

identidade verifiquei pela exibição do seu Bilhete de Identidade número 
110100243637A, emitido a um de Fevereiro de dois mil e vinte e um, pela 

Direcção de Identificação Civil da cidade da Matola.
E por ele foi dito:

Que pelo presente instrumento rovoga e considera nula e de nenhum efeito 

a partir desta data, a procuração lavrada neste Cartório Notarial no dia doze 

de Outubro de dois mil e dezassete a favor de LUSO MASTER-SOCIEDADE 

DE CONSTRUÇÃO, LDA, uma sociedade por quotas, com sede na Avenida 

Trigo de Morais, número quatrocentos e trinta e nove, Bairro da Matola “A”, 

cidade da Matola, registada sob o NUEL 100239930, perante ARNALDO 

JAMAL DE MAGALHÃES, Conservador e Notário Superior.

Assim o disse e outorgou.

Foi este instrumento lido em voz alta e explicado o seu conteúdo ao 

mandante que vai assinar comigo, seguidamente.

A Notária

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_____

TRIBUNAL ADUANEIRO DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

EDITAL
1- Torna-se público que vai proceder-se arrematação no dia 6 de Abril de 2022, das 9.00 às 11.00 horas, em primeira e terceira praça, nos termos do artigo 675º e

ss do EOA, aprovado pelo Decreto nº 43.199, de 29 de Setembro de 1960, as mercadorias constantes da lista em anexo, no local abaixo indicado, porque o arguido

em parte incerta não liquidou a sua dívida nos processos aduaneiro.

2- Ao preço de arrematação das mercadorias acrescer-se-á 10%, sobre a qual não recairá adicional algum, nos termos do artigo 275, do C.A.

3- As mesmas serão postas em 1ª, 3ª e praças no valor da mercadoria e valor dos direitos, passando a ter os seguintes valores de licitação:

1ª Praça

LOCAL Nº PROCESSO ARGUIDO
DESCRIÇÃO 

DO BEM
MARCA ESTADO VALOR 

Armazém de Leilões Nacala Proc. 15/2020 Nelsa Mery viatura Toyota Mark II Bom 136 .057.50MT

Armazém de Leilões Nacala Proc. 10/2021 BM Comercial Bebida 81- Garrafas  diversas Bom 19.928,45MT

Armazém de Leilões Nacala Proc. 69/2020 Paulo Maciel Sousa Bebidas 216-Garrafas Diversa bom 208.329,28MT

Armazéns de Leilões Nacala Proc. 91/2019 Shoprit - Nampula Bebidas 156- Garrafas Alcoolicas Bom 55.574,90MT

Cabo Delgado Proc. 87/2019 Mateus Simate Viatura Nissan Caravan Bom 189.526,84MT

Cabo Delgado Proc. 58/2016 Saide Irimo Bebidas 967 Caixas e 10 garrafas Royal gin Bom 819.426,00MT

3 ª Praça 

Armazém de Leilões  Nacala. Proc. 30/2005 Evaristo Rungo Viatura Mitsubishi Colt Rodeo Razoável 102.375,00MT

Armazém de Leilões Nacala Proc.76/2019 Raja Ali Viatura Toyota Voxy 2.9 Bom 117.019,05MT

Alfândega do Niassa Proc. 63/2016 Amido Mágido Viatura Nissan Elgrande Razoável 70.000,00MT

Armazém de Leilões Nacala Proc. 97/2016 Hamidou Diallo Viatura Toyota Caldina Bom 70.012,5MT

Armazém de Leilões Nacala Proc. 89/2019 Fernandez Sanchez Bebida 34-Garrafas Diversas Bom 14029.96MT

Armazém de Leilões Nacala Proc. 88/2019 Jean Bosco Ngabitsinze Bebida 30 Caixas Bom 60.320,26MT

Armazém de Leilões Nacala Proc.48/2018 Duarte Daniel Carlos Bebidas 35 Garrafas diversa
Bom

7.862,67MT

Armazéns de Leilão Nacala Proc. 54/2019 Francisco Nhacuti Bebidas 114.Cx-Royal Bom 35.268,75MT

Armazém de Leilões Nacala Proc. 52/2019 Isaura Fernando Bebidas  27 Garrafas Diversas Bom 12.992.01MT

Cabo Delgado Proc.76/2018 Lucilia Manhiça Bebidas 71 Garrafas Diversas Bom 42.906.44MT

4- As mercadorias constantes da lista e lotes acima descritos poderão ser vistos ou apreciados nas Alfândegas de Nacala, Cabo Delgado e Niassa, nas horas normais de

expediente, a partir da publicação do presente anúncio.

5- As propostas deverão ser entregues, em carta fechada e/ou registada, até às 8.00 horas do dia 6 de Abril prevendo-se a abertura das mesmas uma hora depois do

fim da licitação, na Sala de Audiências do Tribunal Aduaneiro de Nampula.

6- A presença dos proponentes no acto de abertura das propostas é imprescindível, podendo ser feita por representante devidamente habilitado para o efeito. A

ausência de qualquer um deles torna inexistente a proposta apresentada.

7- A desistência na arrematção, considerada injustificável, constitui um facto impedidivo para participação na praça seguinte. Se se provar que a desistência teve por
fim impedir a venda do bem em causa, o concorrente será liminarmente excluído nas praças subsequentes.

8- Serão rejeitadas aquelas propostas que não indicarem o valor do(s) mercadoria(s), cujos bens se pretendem arrematar. Em caso de empate serão feitas imediatamente
novas propostas, prevalecendo as que tiverem maior oferta.

9- Os arrematantes depositarão imediatamente, a seguir à arrematação, uma caução de 10% (dez por cento) do valor por que foram arrematadas as mercadorias postas
em praça. Se o arrematante, no prazo de 15 dias, não efectuar o pagamento ou o levantamento das mesmas, os bens serão revertidos a favor do Estado, nos termos do

artigo 675, § 6º do EOA, aprovado pelo Decreto nº 43.199, de 29 de Setembro de 1960, conjugado com o artigo único da Portaria nº 9.139, de 12 de Janeiro de 1952.

10- Se o proponente com o valor mais alto não tiver ou não poder pagar os 10%, a arrematação será deferida aos proponentes seguintes, em ordem decrescente.

11- As propostas com valores inferiores ao da base de licitação e as que não reunirem os requisitos desejados serão retiradas do processo de leilão

12- Nesta arrematação estão excluídos os arguidos, seus parentes e afins, anteriores consignatários ou proprietários das viaturas em questão.

13- O Júri reservar-se-á ao direito de aceitar a arrematação desses bens, só se os preços oferecidos convierem para a defesa dos interesses do Estado.

14- No envelope da proposta, deverá constar o nome ou firma, o número de identificação tributária, (NUIT), e o endereço do proponente, e deverá a proposta ser
dirigida ao Tribunal Aduaneiro de Nampula,– Concurso de Venda em Hasta Pública de Bens do Processo nº (indicar o numero do Processo acima descrito), sito no

recinto portuário e Tel. nº 26526198, Cidade da Nacala-Porto.

15- Cada proponente deverá, livremente concorrer os bens relacionados com o presente edital e provar a sua identidade no acto de abertura das cartas pelo Júri de
arrematação.

16- A as mercadoria que não saírem serão postas logo em segunda praça no dia seguinte.

17- O Júri e os proponentes comprometem-se a não oferecer, directa ou indirectamente, vantagens a terceiros, nem solicitar comissões, prometer ou aceitar para
benefício próprio ou de outrem, ofertas com o propósito de obter a arrematação favorável em relação aos bens postas em praça e aos serviços que poderão vir a ser
prestados pelo Tribunal neste processo, mutatis mutandi, nos termos do artigo 6 da Lei nº 6/2004, de 17 de Junho.

Tribunal Aduaneiro de Nampula, aos 21 de Março de 2022

O Juíz-Presidente

(Ilegível)
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A Universidade Eduardo Mondlane (UEM) torna público que se encontra aberto o Concurso Documental de Promoção 

para o provimento de vagas na categoria de Professor Associado nas áreas científicas seguintes: (1) Integração Económica 
Regional na Faculdade de Economia, e (2) Estudos de Género no Centro de Estudos Africanos. 

Para mais informações consulte a página www.uem.mz ou contacte a Direcção Científica da UEM no seguinte endereço:  
Direcção Científica, 2° andar do Edifício da Reitoria da UEM, Campus Universitário Principal, Av. Julius 
Nyerere n º 3453, Cidade de Maputo. 
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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 NOTARIAS

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE FÁTIMA JÚLIO MANJATE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada no dia dez de 
Março de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas quarenta e três a quarenta 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 FÁTIMA JÚLIO MANJATE, de quarenta e três anos de 
idade, natural de Maputo, no estado que era solteira, com última residência habitual 
no Bairro do Zimpeto, filha de Júlio André Manjate e Angelina Ernesto Simbine, sem 
ter deixado testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade.
Que a falecida deixou como únicos e universais herdeiros dos seus bens, seus filhos: 
JÚLIO DA FÁTIMA ABRANCHES e AFONSO DA FÁTIMA ABRANCHES, solteiros, 
maiores, naturais de Maputo, onde residem.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados 
herdeiros ou com eles possam concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 10 de Março de 2022

A Notária Superior
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
ARNALDO SEQUELE JAMO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de cinco de Janeiro de 
dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas dezoito e seguintes, do livro de notas 
para escrituras diversas número 725-A, deste Primeiro Cartório Notarial 
de Maputo, perante mim, SARA MATEUS COSSA, Conservadora e Notária 
Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito de ARNALDO SEQUELE JAMO, natural 
de Maputo, falecido no dia dois de Julho de dois mil e vinte e um, na sua 
residência, solteiro que era, filho de Sequela Jamo e de Flora Machava, com 
última residência habitual no Bairro Luís Cabral, na cidade de Maputo, não 
tendo deixado testamento nem qualquer outra disposição da sua última 
vontade, sucedem-lhe como únicos e universais herdeiros de todos seus bens 
móveis e imóveis, seus filhos: BETINHO ARNALDO JAMO, casado, natural de 
Maputo, LÚCIA ARNALDO JAMO, solteira, natural de Maputo e FERNANDO 
ARNALDO JAMO, solteiro, natural de Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados 
herdeiros ou com eles possam concorrer na sucessão à herança do referido 
ARNALDO SEQUELE JAMO.

Está Conforme
Maputo, aos 11 de Janeiro de 2022

A Notária
(Ilegível) 2935

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE 

MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial do 

Tribunal Judicial da Cidade de Maputo 
correm éditos de vinte dias, contados 

da segunda e última publicação deste 

anúncio no Jornal “Notícias”, citando 
os credores desconhecidos dos 

executados: PETER’S DRINK & FOOD, 
LDA, com última sede conhecida 

na Avenida Josina Machel, nº 305, 
nesta cidade e EDUARDO MANUEL 
MOREIRA GOMES, com domicílio na 

Avenida Samora Machel, Condomínio 

Monomotapa, nº 15, cidade da Matola, 

para, no prazo de dez dias, posteriores 

àquele dos éditos, reclamarem, 

querendo, o pagamento do seu 

crédito pelo produto dos bens móveis 
penhorados, de que tenham garantia 

real, nos termos do disposto no artigo 

864º, nº 1 do Código de Processo Civil, 
sobre os seguintes móveis:

Verba nº 1
1 (uma) máquina de injecção plástica-
hailom, mod. HTW 2300, modelo de 

pegers;

Verba nº 2
1 (um) sistema de desumidificação 
Piovan;

Verba nº 3
1 (um) gerador com capacidade de 38 
Kva e 315 Kva.

Que se acham registados a favor de 

PETER`S DRINK & FOOD, LDA e 

Eduardo Manuel Moreira Gomes, 

nesta cidade de Maputo, nos Autos 
de Execução Ordinária nº 34/2018-
S, movidos pelo exequente Banco 
Único, SA (actualmente designado por 
NEDBANK, SA).

Maputo, aos 9 de Fevereiro de 2022

O Ajudante de Escrivão de Direito
Julião Jossias Mauai

Verifiquei

O Juiz de Direito 
Dr. João de Almeida F. Guilherme
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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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Conselho Constitucional
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

1. Nos termos do 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 que os concursos abaixo foram
adjudicados de acordo com o seguinte:

Nº de 
ordem

Modalidade 
e respectiva 
referência

Objecto de Contratação
Concorrente 
Adjudicado

Valor de 
Adjudicação

(MT)

1
Ajuste Directo 
nº 01/ UGEA /

CC/2020
Arrendamento de Imóvel 

PEDRO ANTÓNIO 
ARMANDO PAULINO

1.440.000,00 

2
Ajuste Directo 
nº 03/UGEA/

CC/2021
Arrendamento de Imóvel

JORGE OLÍVIO 
PENICELA NHAMBIU

1.440.000,00 

3
Concurso 

Limitado nº 01/
UGEA/CC/2022

Empreitada de construção civil 
para demolição, remoção e 

nivelamento dos solos, para a 
construção do edificio sede do 

Conselho Constitucional

SS – CONSTRUÇÕES 
(MOÇAMBIQUE), 

LDA
1.500.139,00

Maputo, aos 23 de Março de 2020

A Autoridade Competente

(Ilegível)

Assunto: Pedido de Informação N.º RFI – 72065622                                                                                
– USAID Justice Strengthening Activity

O Governo dos Estados Unidos, representado pela Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) em Moçambique 
está a procura de informação para a concepção de uma Actividade de 
Reforço da Justiça, conforme descrito no Pedido de Informacao (Request 
for Information (RFI).) completo, disponível em: grants.gov, sob o 
título “USAID Justice Strengthening Activity” (Actividade de Reforço 
da Justiça da USAID).  Este Pedido de Informação (RFI) é emitido 
exclusivamente para fins de planeamento e procura de informação. Este 
RFI está aberto a comentários de qualquer organização da sociedade 
civil local interessada, que trabalhe na área dos direitos humanos em 
Cabo Delgado.  

As respostas à RFI deverão ser enviadas por e-mail para o Sr. Jean-
Jacques Badiane (jbadiane@usaid.gov), com uma cópia para Nelson 
Huo (nhuo@usaid.gov). Só serão aceites submissões electrónicas. As 
respostas deverão ser recebidas pela USAID até à data-limite de 6 de 
Abril de 2022.

Este não é um período de perguntas e respostas formal; assim sendo, o 
governo não dará respostas. Todos os comentários e respostas servirão 
apenas para informar o governo sobre as tendências actuais do mercado 
e aperfeiçoar ainda mais o esboço. Os comentários podem incluir, mas 
não se limitam ao feedback sobre o conceito actual, e quaisquer reflexões 
sobre as questões listadas relativamente à complexidade da abordagem 
de temas relacionados a direitos humanos em situações de conflito, tais 
como Cabo Delgado. Esta RFI não obriga de forma alguma a USAID a 
adjudicar um contrato, nem obriga a USAID a pagar quaisquer custos 
incorridos na preparação e apresentação de uma resposta. 
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DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d), n.º 3 do artigo 33 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 a adjudicação do objecto dos 
concursos abaixo indicados:

N.º
Modalidade  e Referência 

de Contratação
Objecto do Concurso Nome do Concorrente

Valor da 
Adjudicação 

incluindo IVA

1
Concurso por Cotações 
52A001641/CC/03/2021

Reparação da viatura Mazda BT-50
ONESTOP – BATE CHAPA E 

PINTURA
38.025,00MT

2
Concurso por Cotações 
52A001641/CC/04/2021

Tradução simultânea e sistema de 
som

ALVADA TECNOLOGIA E 
SERVIÇOS, LDA

343,629.00MT

3
Concurso por Cotações 
52A001641/CC/08/2021

Fornecimento de indumentária AFRICAN MODA LINDA 46.000,00MT

4
52A001641/CC/09/2021

Serviços gráficos para a produção 
de material de exposição, álcool 
gel personalizado e certificados de 
participação para os patrocinadores

SERIGRAFIA E SERVIÇOS BELA 
VISTA, LDA

182.520,00MT

5
Concurso por Cotações nº 
52A001641/CC/11/2021 - 

Fornecimento de toners PING SERVIÇOS, LDA 306.650,00MT

6
Concurso por Cotações
52A001641/CC/12/2021

Fornecimento de material de 
escritório

DATERRA, LDA 136.972,27MT

7
Concurso por Cotações 
52A001641/CC/13/2021

Fornecimento de produtos 
alimentícios e de limpeza

SUPERMERCADO JULY, LDA 191.210,22MT

8
Concurso por Cotações 
52A001641/CC/01/2022

Serviços de limpeza das instalações 
do INTIC

IMOBILIS – IMOBILIÁRIA, 
LIMPEZA E SERVIÇOS, LDA

49,725.00MT

9
Ajuste Directo
52A001641/Adesão/03/2022

Serviços de assinatura de jornal e 
publicação de anúncios

SOCIEDADE DO NOTÍCIAS, SA 850,000.00MT

10
Ajuste Directo 52A001641/
AD/04/2022   

Serviços de Publicação em Boletim da 
República

IMPRENSA NACIONAL DE 
MOÇAMBIQUE, EP

500,000.00MT

Maputo, Março de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

______________________________________________________________________________

ANÚNCIO DE CONCURSO  
Ref: MINEDH-043/22/DAQUI/CL/S

_____________________________________

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS 
PARA MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

1. No âmbito da implementação das suas actividades, o Ministério da Educação e Desenvolvimento
Humano pretende contratar empresa interessada e elegível para a Prestação de Serviços de
Cópias.

2. Assim, convida concorrentes interessados a apresentarem propostas em carta fechada para a
provisão dos serviços acima referenciados.

3. Os concorrentes interessados poderão adquirir os Documentos do Concurso no endereço abaixo, 
a partir do dia 25 de Março de 2022, durante as horas normais do expediente, mediante
apresentação de um comprovativo de depósito da importância não reembolsável de 500,00MT
(quinhentos meticais) na seguinte conta bancária:

• Titular:   MINED
• Moeda:   MZN
• Banco:    Standard Bank
• Conta nº.: 108-202374-100-8

• NIB: 000301080202374100805

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

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 8 de Abril
de 2022 e serão abertas imediatamente a seguir em sessão pública, no mesmo endereço, na
presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

Endereço:
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições
Avenida 24 de Julho, n.º 167, 7º Andar
Tel.: +258 21 490335
Maputo - Moçambique
Email:  aquisicoes.minedh@gmail.com

6. Não é requerida a a apresentação da garantia provisória.

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
08 de Março.

Maputo, Março de 2022
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Concurso nº 40/OPSNV/2022-SNV-DEMALIBA

CONSULTORIA
“TDR_Consultor para Capacitar Jovens do Concurso de  Ideias e Planos de Negócios

 em Lichinga, Chimbunila E Marrupa”

A SNV é uma organização de desenvolvimento internacional sem fins lucrativos que faz uma diferença 
duradoura na vida das pessoas que vivem na pobreza, ajudando-as a aumentar sua renda e ter acesso a serviços 
básicos. Visamos a qualidade premium e enfocamos apenas em três sectores: Agricultura, Energia e Àgua, 
saneamento e higiene (WASH). Com uma presença local de longo prazo em mais de 25 países na Ásia, África e 
América Latina, sabemos como os governos funcionam e como as relações são construídas. A implementação 
de nossa missão exclusivamente por meio de financiamento de projetos exige que trabalhemos com eficiência 
e invistamos na excelência operacional todos os dias. Nossa equipa de mais de 1.300 funcionários é a espinha 
dorsal da SNV.

Contexto

A SNV, em parceria com a Direcção Provincial de Agricultura e Pescas (DPAP), está a implementar o projecto 
“Desenvolvimento de Mercados Agrícolas no Corredor Lichinga – Balama” (DEMA-LIBA) financiado pela 
Embaixada da Suécia. O projecto começou em 2017 e continuará até meados de 2022. Abrange os distritos de 
Lichinga, Chimbunila, Majune, Marrupa e Nipepe na província do Niassa e desde meados de 2020 também nos 
distritos de Balama e Montepuez na província de Cabo Delgado. É neste contexto, que pretende contratar um 
consultor (singular ou empresa), para  Avaliação da Adopção de Práticas Agrícolas promovidas pelo projecto 
Dema-Liba. 

Envio de propostas

Os interessados elegíveis deverão solicitar os Termos de Referência, através do endereço
 mzprocurement@snv.org  fazendo referência ao assunto “TDR_Consultor Para Capacitar Jovens do 
Concurso de  Ideias e Planos de Negócios em Lichinga, Chimbunila e Marrupa”.  
A data-limite para a submissão das propostas será o dia 4 de Abril de 2022, pelas 17.00 horas. As propostas 
deverão ser submetidas para o endereço electrónico acima indicado, indicando o assunto: “TDR_Consultor 
Para Capacitar Jovens do Concurso de Ideias e Planos de Negócios em Lichinga, Chimbunila e Marrupa”.

NB: Somente os candidatos que respondam à todos os requisitos do concurso, serão contactados e apurados à 
fase seguinte. 

O Consultor será seleccionado com base nos procedimentos e políticas de licitação em uso na SNV, no prazo 
15 a 20 dias após a data de encerramento das candidaturas.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______

MINISTÉRIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISICÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), através do Instituto Nacional de Irrigação (INIR) convida aos 
concorrentes interessados e elegíveis, inscritos no Cadastro Único a apresentarem propostas seladas, para os concursos discriminados 
na tabela abaixo:

Numero/Objecto Modalidade 
de concurso

Data-limite de 
entrega das 
propostas

Data e hora de 
abertura

Data do 
anúncio do 

posicionamento 
dos concorrentes 

Garantia 
provisória 

35A005041/CP/001/2022- 
Fornecimento de 

combustíveis e lubrificantes 

Concurso 
público 20/4/2022

10.00 horas
20/4/2022
10.15 horas

22/4/2022
9.00 horas 100.000,00MT

35A005041/
CL/001/2022- Aquisição 

de toner para o INIR 

Concurso 
limitado

11/4/2022
9.00 horas

11/4/2022
9.15 horas

13/4/2022
 12.00 horas N/A

35A005041/CL/002/2022- 
Aquisição de pneus, baterias 

e lonas para viaturas do 
INIR  

Concurso 
limitado

11/4/2022
10.00 horas

11/4/2022
10.15 horas

13/4/2022
 14.00 horas N/A

35A005041/CL/003/2022-
Aquisição de material para o 

consumo informático 

Concurso 
limitado

11/4/2022
11.00 horas

11/4/2022
11.15 horas

13/4/2022 
9.00 horas N/A

35A005041/CL/004/2022-
Aquisicao de fardamento e 

calçado 

Concurso 
limitado

11/4/2022
12.00 horas

11/4/2022
12.15 horas

14/4/2022
 9.00 horas N/A

Os Documentos do Concurso deverão ser adquiridos ou consultados, no endereço abaixo, no valor não reembolsável de 1.500,00MT 

(Mil e quinhentos meticais), a ser depositado na conta n.º 424151319, do Banco Millennium BIM a favor do INSTITUTO NACIONAL 
DE IRRIGAÇÃO. 

O período de validade das propostas é de 120 dias.  

Endereço: Instituto Nacional de Irrigação, Departamento de Aquisições, Bairro de Maxaquene “C”, Rua 3253, n.º 134, 
telefone+25821415380, correio electrónico – irriga.procurment@gmail.com, Maputo Moçambique.

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

Maputo, aos 21 de Março de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível) 2623
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ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Empresa Municipal de Transportes Públicos da Matola convida pessoas singulares ou colectivas,

nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade a apresentarem
propostas fechadas para os concursos abaixo discriminados:

Nº
Modalidade de 

Contratação
Objecto de Concurso

Data e hora de 
entrega das 
Propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Validade 
das

propostas

Garantia 
Provisória

1
Concurso Público nº 01/

ETM/UGEA/2022
Fornecimento de diesel para 

autocarros e viaturas de apoio

12/4/2022
9.00 horas

12/4/2022
9.15 horas

90 dias 354.816,00MT

2
Concurso Limitado nº 02/

ETMD/UGEA/2022
Fornecimento de consumíveis de 
escritório

4/4/2022
9.00 horas

4/4/2022
9.15 horas

90 dias

3
Concurso Limitado nº 03/

ETM/UGEA/2022

Fornecimento de material de 

higiene, limpeza, desinfecção e 
combate à Covid 19

4/4/2022
10.00 horas

4/4/2022
10.15 horas

90 dias

4
Concurso Limitado nº 04/

ETM/UGEA/2022
Fornecimento de gasolina para 

viaturas de apoio

4/4/2022
11.00 horas

4/4/2022
11.15 horas

90 dias

5
Concurso Limitado nº 05/

ETM/UGEA/2022
Fornecimento de uniforme, 
sapatos e saquetas de cobrança

4/4/2022
12.00 horas

4/4/2022
12.15 horas

90 dias

6
Concurso Limitado nº 06/

ETM/UGEA/2022

Lote 1: Fornecimento de Peças 
para Autocarros VW

4/4/2022
13.00 horas

4/4/2022
90 dias

Lote 2: Fornecimento de Peças 
para autocarros Zong Tong

Lote 3: Fornecimento de peças 
para autocarros Tata

Lote 4: Fornecimento de peças 
para viaturas Ashok Leyland

 Lote 5: Fornecimento de peças 
para viaturas de apoio

7
Concrso Limitado nº 07/
ETM/UGEA/2022

Fornecimento de óleos e 
lubrificantes

4/4/2022
14.00 horas

4/4/2022
14.15 horas

90 dias

8
Concurso Limitado nº 08/
ETM/UGEA/2022

Prestação de serviços de auditoria
4/4/2022

15.00 horas
4/4/2022

15.15 horas
90 dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou
levantá-los na Empresa Municipal de Transportes Públicos da Matola, sita na Cidade da Matola, Av. União
Africana, n.º 4159, Telefone nº 843122428, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil
meticais), mediante apresentação de talão de depósito do Banco Comercial e de Investimentos (BCI), na
conta nº 9614630410003 em nome da Empresa Municipal de Transportes Públicos da Matola.

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

Matola, aos 23 de Março de 2022
Autoridade Competente

 UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
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ANÚNCIO DE CONCURSOS 

1. A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) convida as empresas interessadas a apresentarem pro-
postas fechadas para o fornecimento do seguinte: 

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do con-
curso ou adquiri-los, no endereço abaixo indicado, a partir do dia 24 de Março de 2022, contra o 
pagamento de uma taxa não reembolsável de 1.500,00 MT (mil e quinhentos meticais). O paga-
mento 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, for-
necimento 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 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

Maputo, 23 de Março de 2022 

Item N° do Concurso Objecto de Contratação 
Data e hora da  

entrega das 
 propostas 

Data e Hora 
da abertura  

das propostas 

Garantia 
 provisoria (Mt) 

1 

Concurso Limi-
tado № 15 /

EDM-DIA/2022 
Lote Único 

Contratacao para o Fornecimento de 
Cadeiras e Arrumarios para 

o Escritório 

04 de Abril  de 
2022 

10:00 horas 

04 de Abril de 
2022 

10:00 horas 
Não requerida 

2 

 Concurso Pú-
blico Nº 21/

EDM-DIA/2022 
(Lote Único) 

Contratação para Prestação de Servi-
ços de Recolha de Resíduos Sólidos  

e Líquidos da CTM 

22 de Abril de 
2022 

10:00 horas 

22 de Abril de 
2022 

10:15 horas 
Lote Único: 

75,000.00 

3 

Concurso Públi-
co 24/EDM-

DIA/2022 
(02 Lotes) 

Lote 1 - Contratação para a realiza-
ção dos Serviços Topo-hidrográficos 
(batimetria) na albufeira 

da Barragem de Lichinga 
 

Abertura na DIA – Cidade  
de Maputo. 

14 de Abril de 
2022 

10:00 horas 

14 de Abril de 
2022 

10:15 horas 

Lote I -  30,000.00 

Lote 2 - Contratação para a realiza-
ção dos Serviços Topo-hidrográficos 
(batimetria) na albufeira da Barra-

gem de Cuamba 
 

Abertura na DIA – Cidade  
de Maputo. 

14 de Abril de 
2022 

10:00 horas 

14 de Abril de 
2022 

10:15 horas 

Lote II – 52,500.00 

Electricidade de Moçambique, E.P. 

DIRECÇÃO DE AQUISIÇÕES 

tado № 15
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República de Moçambique
STAE - Secretariado Técnico de Administração Eleitoral

Direcção Provincial de Maputo
UGEA- Unidade Gestora Executora das Aquisições

Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS

ANNos termos da alínea d) do número 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 08 de Março, comunica-se a adjudicação dos seguintes 

concurso:

N° do Concurso Objecto Modalidade do Concurso Concorrente Adjudicado Valor de Adjudicação

01/STAE/DPM/RA/2022 Fornecimento de material de escritório Pequena Dimensão THANDI INVESTIMENTOS, LDA 444.544,71MT

03/STAE/DPM/RA/2022 Fornecimento de géneros alimentícios Concurso por Cotações SUPERMERCADO JULY, LDA 261.633,88MT

04/STAE/DPM/RA/2022 Fornecimento de produtos de higiene e limpeza Concurso por Cotações SUPERMERCADO JULY, LDA 106.955,30MT

A Autoridade Competente

(Ilegível)
195

O Tribunal Judicial da Província de Inhambane na sequência 

dos Autos de Acção Executiva Ordinária para Pagamento 
de Quantia Certa número dois, barra dois mil e vinte e 
dois, movidos pelo exequente ZECA EZEQUIAS, solteiro, de 

39 anos de idade, portador do BI nº 0801005274001, filho 
de Ezequias João Manhique e de Helena Joaquim, natural e 

residente no Bairro Malembuane, província de Inhambane, 

faz saber que correm éditos de trinta (30) dias, citando o 

executado ZACARIAS MANUEL CUMBANE, maior de idade, 

portador do BI nº 080101616224M, filho de Manuel Daniel 
Uetimane e de Rosta Manigue Guiamba, com última residência 

conhecida na cidade de Inhambane, Bairro Muelé-01, província 

de Inhambane, actualmente em parte incerta, para, no prazo de 

dez (10) dias, que começa a correr findo o dos éditos, contados 
da segunda e última publicação de anúncios, pagar a quantia 

exequenda ou deduzir oposição, nos autos acima indicados, 

com fundamentos constantes da petição inicial, cujo duplicado 

se encontra à disposição nesta Secção, onde poderá solicitá-lo 

em qualquer dia útil, dentro das horas normais de expediente, 

ao abrigo do disposto no artigo 811, nº 1 e 3 do Código do 

Processo Civil.

Com advertência de que ao abrigo do artigo 811, nº 3, do diploma 

legal acima indicado, foi ordenada e efectuada a penhora do 

imóvel ora hipotecado e indicado na petição inicial.

Inhambane, aos 22 de Fevereiro de 2022

O Juiz de Direito

Dr. Olímpio Mário Mujovo

A Escriturária Judicial Provincial

Aleixa Viriato Sumbana
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE INHAMBANE

SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO

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 

10476C para Pedras Preciosas, Pedras Semi-
Preciosas e Minerais Associados, nos distritos 

de Chiúre e Montepuez, na província de Cabo 
Delgado, a favor da requerente SLR, MINING, LDA, 
com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -13  10     0,00 39  12    30,00

2 -13  10     0,00 39  15     0,00

3 -13  17    30,00 39  15     0,00

4 -13  17    30,00 39  12    30,00

Maputo, aos 23/11/2020

O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)

 
A Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, Instituto Público (AIAS, IP), Convida as empresas interessadas, para apresentarem propostas 
fechadas e seladas, conforme a lista abaixo:  

4/2022 

fechadas e seladas, conforme a lista abaixo:  
 

Concurso N°. 
Tipo de Concurso

 
Objecto de Concurso 

 
Garantia 

Provisória 

 
Data e 

Hora da 
Entrega 

 
Data e Hora 
de Abertura 

02/AIAS/2022 Limitado
Fornecimento de Generos Alimenticios e 
Produtos de Limpeza 

N/A 
08/04/2022 

09:00 
Horas 

08/04/2022 
09 Horas e 10 

minutos 

03/AIAS/2022 Limitado Prestacao de Serviços de Catering N/A 
20/04/2022 

10:00H 
20/04/2022 
10H:15min. 

04/AIAS/2022 Público 
Fornecimento de Material de Escritório e 
Consumíveis 

N/A 
21/04/2022 

10:00 
Horas 

21/04/2022 
10 Horas e 10 

minutos 

05/AIAS/2022 Público Serviços de Agência de Viagens N/A 
22/04/2022 

09:00 
Horas 

22/04/2022 
09 Horas e 10 

minutos 

 
06/AIAS/OBRAS/2022 

Público

Construção de 02 (dois) Furos e Instalação 
do respectivo Equipamento Hidromecânico 
no Sistema de Abastecimento de Água da 
Vila de Guro na Província de Manica 

 
100.000,00 

MT 

 
22/04/2022 

10:00 
Horas 

 
22/04/2022 

10 Horas e 10 
minutos 

 
 

ANÚNCIO DE CONCURSO 

 DE CO

 DE CO

As propostas devem ser entregues no endereço acima citado e serão abertas no mesmo endereço na presença dos concorrentes e público que desejar 

participar. 

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou adquiri-los na recepção da AIAS, sita na Av. 

Eduardo Mondlane N°1352, 4° Andar, no periodo das 7:30 às 15:30 horas, pelo valor monetário não reembolsável de 2.000,00MT, a serem depositados 

na Conta n° 005272513008, a favor do MOPHRH – AIAS do Banco de Moçambique.  

As propostas devem ser acompanhadas pelo Certificado de Inscrição no Cadastro Único.  

O período de validade das propostas será de 120 dias. 

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 05/2016, de 8 de Março. 

A UGEA

Maputo, Março de 2022 

Concurso Público N°. 

 

Objecto do Concurso 

 

07/AIAS/CONSULT/2022 

 Revisão de Projecto e Fiscalização das Obras de Melhoramento dos Sistemas de Abastecimento de Água 

das Vilas de: 

Lote I Quissanga e Bilibiza 
 

Lote II Palma 
 

Lote III Mocimba da Praia 

 

A melhoria das condições de abastecimento de água, higiene e saneamento é um esforço do Governo de Moçambique, com o objectivo de elevar a 

qualidade de vida da População e acelerar a cobertura universal em abastecimento de água e saneamento no âmbito da Agenda 20-25. Assim sendo, no 

contexto das obras de recuperação das infraestruturas na Província de Cabo Delgado, a Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento - IP, 

AIAS, IP, pretende contratar Serviços de Consultoria  para a  Revisão dos Projectos, e Fiscalização das Obras de Melhoramento dos Sistemas de 

Abastecimento de água das Vilas de Quissanga, Bibiliza, Palma e Mocimboa da Praia, conforme o indicado na tabela abaixo: 

ua

 

 

 condições de abastecimento de água, higiene e saneamento é um esforço do Governo de Moçambique, com o ob

de Aba

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

As Manifestações de Interesse deverão ser apresentadas, (sendo uma original e duas copias) na língua Portuguesa e entregues na Administração de Infra-

estruturas de Água e Saneamento, sita na Av. Eduardo Mondlane, n.o 1352, 4o Andar, Tel: +258 21 321 838, Cell.: +258 84 300 8126, Maputo, até 

as 15:00 horas do dia 12 de Abril do ano em curso.  

Para o efeito, são convidados os consultores elegíveis (constituídos em Empresas Nacionais) e interessados a providenciar os serviços acima mencionados 

a manifestarem interesse, para a realização dos mesmos. 

O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 

aprovado pelo Decreto NO 5/2016 de 08 de Março. 

Ilegivél 

A UGEA 

Maputo, Março de 2022 

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA  DIARIAMENTE
 UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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1. Torna-se público que se aceitam propostas em cartas fechadas, 

devidamente assinadas pelos proponentes, para a compra

de 1 (uma) viatura e vários Bens Móveis, que poderão ser

vistos durante as horas normais de expedientes no Serviço

Provincial da Economia e Finanças de Maputo, localizada na

Cidade da Matola, na Av. Saint-Saint Dinnis (11.51).

2. As cartas deverão ser dirigidas ao Presidente da Comissão de

Avaliação e Venda de Bens Abatidos e entregues até às 9.00

horas do dia  31 de Março de 2022, no mesmo local.

3. A abertura das propostas está marcada para às 9.00 horas

da data acima referenciada.

4. As demais condições constam dos Editais afixados neste

Serviço, no endereço acima mencionado, onde também está 

indicada a marca e o valor de cada bem, não devendo ser 

apresentada proposta com valor inferior ao de licitação.

Matola, aos  23  Março de 2022

O Director do Serviço Provincial

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO   
SERVIÇO PROVINCIAL DA ECONOMIA E FINANÇAS

ANÚNCIO
VENDA DE BENS MÓVEIS E VIATURA
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ASSOCIAÇÃO COSTA DO SOL

AVISO
A ASSOCIAÇÃO COSTA DO SOL, com sede no Bairro Costa do Sol-
Mapulene, Cidade de Maputo, representada pelo Conselho de Direcção, 
avisa a todos, donos, possuidores e ou ocupantes, precários ou efectivos, 
com ou sem  processos de regularização de DUATs em tramitação, 
pendentes em qualquer unidade orgânica do Conselho Municipal de 
Maputo (CMM), ligados aos talhões e reservas, situados dentro dos limites 
das Parcelas n.º 660A/A; 660A/B e 660A/C, 861A, 861B e 861C, - 
área correspondente aos 70%, reservada e titulada pela Associação 
Costa do Sol -, que, a partir do dia 30/3/2022, inicia-se um processo 
colectivo formal, de regularização junto do DMOTC-CMM, precedido do 
levantamento cadastral, para se apurar a situação legal e recolha de todos 
e quaisquer dados de relevante importância sobre tais talhões, através de 
elaboração de listas nominais.

Este procedimento, realiza-se na esteira dos termos do ACÓRDÃO n.º 
97/2021, do Processo n.º 127/2020 -1ª Secção do Tribunal Administrativo, 
complementado pelo Expediente submetido ao Presidente do Município, 
entrada n.º 362, de 28/02/022, inclusive expediente junto ao Sr. 
Vereador Administrador do Distrito Municipal Kamavota de 3/3/2022 
cujos documentos estão disponíveis para consulta, a qualquer interessado, 
bastando contactar o Conselho de Direção. 

Pelos transtornos, que porventura venham a ocorrer, porque 
alheios à nossa vontade, pedimos desde já sinceras desculpas.

2952 2934

2622

MMQ 68-77 AFA 183 MC
MLE 40-56 MAA 12-33
MMH 14-20 MMF 04-45
MLW 84-82
MMQ 01-12
AAR 794 MP
AAF 586 MP
MLI 96-90
KGL -695 GP
MMS 29-04
MMI 48-74
AGN 158 MP
MMQ 09-68
MMF 04-45
AAC 394 MP
AAI 083 MC
AIA 974 MP
AAV 282 MC
MMI 15-91
MLY 50-61
AFJ 780 MC
AFL 571 MP
MARK II
CANTER
ISUZU 
FORD

Maputo, aos 23 de Março de 2022

The Methodist Church of Southern Africa 
  Igreja Metodista Wesleyana em 

Moçambique
Circuito de Mavalane

AVISO

Avisa-se a todos utentes das viaturas abaixo indicadas 
para levantarem as mesmas no prazo de 30 dias, a partir 
da data da publicação de anúncio.

NB: Se não o fizerem, o Parque procederá a venda ao 
público.

Bispo do Distrito Eclesiástico de Moçambique, Rev.mo Dinis Matsolo
Cel: +258 6736563/ +258 844097189

ESCRITÓRIO: Av. 24 de Julho, n.º 986, Caixa Postal n.º 724, Maputo
Telefone: 258 21 323538; Cell: 258 82 3094930; Fx: 258 21 429348

E-mail: matsolodw@hotmail.com
metwes@tvcabo.co.mz

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação (INTIC, IP) convida  pessoas Singulares ou Colectivas, nacionais e

interessadas a apresentarem propostas fechadas, para a prestação de serviços conforme os concursos discriminados na tabela abaixo:

#
Modalidade de 

Contratação e referida 
referência

Objecto do Concurso

Data e Hora da Visita 
ao Local de Execução 

do Objecto do 
Concurso 

Data e Hora 
de entrega de 

documentos de 
qualificação e 

propostas

Data e Hora de 
abertura de 
propostas

Validade 
das 

propostas

Garantia 
Provisória

1
Concurso Limitado
CR52A001641CL062022

Contratação de Serviços de 
Segurança das Instalações do 
INTIC, IP

Data: 28/3/2022
Hora: 10.00 horas

Data: 8/4/2022 
Hora: até às 10.00 horas

Data: 8/4/2022
Hora: 10.15 horas 90 dias

Não 
requerida

2
Concurso Limitado
CR52A001641CL052022

Contratação de Serviços de 
Limpeza e Jardinagem

Data: 28/3/2022
Hora: 11.00 horas

Data: 8/4/2022
Hora: até às 11.00 horas

Data: 8/4/2022
Hora: 11.15 horas 90 dias

Não 
requerida

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar ou adquirir os Documentos do Concurso pela importância não
reembolsável de 1.000.00MT (mil meticais) para cada conjunto no INTIC, IP., sito na Rua José Mateus, nº 437, 1º andar, Cidade de Maputo.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no nº 2.
4. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao

Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 23 de Março de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO 

DO ESTADO NA CIDADE DE 
MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E 
TRABALHO

PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE AUGUSTO 
RAÚL GAVE

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de vinte e um de 
Março de dois mil e vinte e dois, 
lavrada de folhas trinta e dois e 
seguintes, do livro de notas para 
escrituras diversas número 165-D, 
deste Primeiro Cartório Notarial 
de Maputo, perante mim, SARA 
MATEUS COSSA, Conservadora 
e Notária Superior em exercício 
no referido Cartório, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de AUGUSTO 
RAÚL GAVE, casado que era sob 
regime de comunhão geral, com 
Celina Salvador Zamba, natural da 
Manhiça, falecido no dia dez de Julho 
de dois mil e vinte e um, no Hospital 
Geral de Mavalane, filho de Raúl Gave 
e Elisa Moiane, com última residência 
habitual no Bairro da Polana Caniço-
“A”, nesta cidade de Maputo, não 
tendo deixado testamento nem 
qualquer outra disposição da sua 
última vontade, sucedem-lhe como 
únicos e universais herdeiros de 
todos seus bens móveis e imóveis, 
seus filhos: ELISBETE AUGUSTO 
GAVE, solteira, maior, natural de 
Maputo, ALFREDO AUGUSTO GAVE, 
solteiro, maior, natural de Maputo, 
FÁTIMA LUCINDA GAVE, solteira, 
maior, natural de Maputo, ROSÁLIA 
ANGELINA GAVE, solteira, maior, 
natural de Maputo e VIRGÍNIA 
AUGUSTO GAVE, solteira, maior, 
natural de Maputo, todos residentes 
nesta cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com eles 
possam concorrer na sucessão à 
herança do referido AUGUSTO 
RAÚL GAVE. 

Está Conforme

Maputo, aos 21 de Março de 2022 

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

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

MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE BERNARDO 

SALAZAR

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de vinte e um de 
Março de dois mil e vinte e dois, 
lavrada de folhas cinquenta e quatro 
e seguintes, do livro de notas para 
escrituras diversas número 125-A 
deste Primeiro Cartório Notarial 
de Maputo, perante mim, SARA 
MATEUS COSSA, Conservadora 
e Notária Superior em exercício 
no referido Cartório, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de BERNARDO 
SALAZAR, casado que era com Rael 
Nunes Monjane, natural de Tete, 
faleceu no dia vinte e quatro de 
Junho de mil novecentos e noventa e 
seis no Hospital Central de Maputo, 
filho de Salazar e Chinerea, com 
última residência habitual no Bairro 
John Issa, nesta cidade de Maputo, 
não tendo deixado testamento nem 
qualquer outra disposição da sua 
última vontade, sucedem-lhe como 
únicos e universais herdeiros de 
todos seus bens móveis e imóveis, 
seus filhos: JUSCELINO BERNARDO 
SALAZAR, solteiro, maior, natural de 
Maputo, JOSINA CÉLIA SALAZAR, 
solteira, maior, natural de Maputo, 
BENEDITO BERNARDO SALAZAR, 
solteiro, maior, natural de Maputo, 
NUNES BERNARDO SALAZAR, 
solteiro, maior, natural de Maputo, 
CRISTINA BERNARDO SALAZAR, 
solteira, natural de Maputo, 
CHINEVA BERNARDO SALAZAR 
CHANOGA casada, natural de 
Maputo e todos residentes nesta 
cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com eles 
possam concorrer na sucessão à 
herança do referido BERNARDO 
SALAZAR. 

Está Conforme
Maputo, aos 21 de Março de 2022 

A Notária
(Ilegível)
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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 
10468C para Ouro, no distrito de Montepuez, 
na província de Cabo Delgado, a favor da 
requerente MOON MINING, SA, com as 
seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -12  49    30,00 39  02     0,00

2 -12  49    30,00 39  08     0,00

3 -12  51     0,00 39  08     0,00

4 -12  51     0,00 39  07    40,00

5 -12  52    50,00 39  07    40,00

6 -12  52    50,00 39  06    40,00

7 -12  53    50,00 39  06    40,00

8 -12  53    50,00 39  06     0,00

9 -12  54    40,00 39  06     0,00

10 -12  54    40,00 39  02     0,00

Maputo, aos 20/11/2020

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
2593

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Superfície 62.272 km²
População  1 412 248 (2007); 12 Distritos
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PUBLICIDADE

CONVOCATÓRIA

Nos termos do disposto no nº 5 do artigo 27 do Estatuto da Ordem dos 

Médicos Veterinários de Moçambique, aprovado pela Lei nº 11/2011, 

de 21 de Julho, convoca-se a Assembleia Geral da Ordem dos Médicos 

Veterinários de Moçambique, a realizar-se no dia 22 de Abril de 2022, 

com início às 9.00 horas e término às 16.00 horas, na sede da Ordem 

dos Médicos Veterinários de Moçambique, sita na Rua Beijo da Mulata, 

n.º 188, bairro da Sommerschield II,  Maputo, com a seguinte Ordem de

Trabalhos:

1. Verificação de presenças;

2. Aprovação da acta anterior;

3. Apresentação do relatório de passagem de pastas;

4. Apreciação e aprovação do plano anual de actividades e
orçamento 2022-2023;

5. Apreciação e aprovação de adendas aos regulamentos;

6. Apreciação e aprovação da nota conceptual do III Congresso de
Medicina Veterinária de Moçambique;

7. Outros assuntos de interesse para a Ordem.

No caso de não estarem presentes, em primeira convocatória, o número 
suficiente de membros em conformidade com os Estatutos, a Assembleia 
reunirá em segunda convocatória, uma hora depois da hora marcada, com 
qualquer número de membros presentes.

Maputo, aos 22 de Março de 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Prof. Doutor Mohamed Harun
258

APÓS TEMPESTADE ANA

Intervenções de emergência 
absorvem 205.4 milhões

I
NTERVENÇÕES de emer-
gência na rede viária da 
província de Manica po-
derão absorver mais de 
205,4 milhões de meti-

cais, segundo deu a conhecer 
a delegada da ANE, Iracema 
Mascarenhas, ao Ministro das 
Obras Públicas, Habitação 
e Recursos Hídricos, Carlos 
Mesquita, que há dias visitou 
esta parcela do país com o in-
tuito de se inteirar das obras 
em curso neste sector. 

O objectivo da interven-
ção é melhorar a transita-
bilidade após as enxurradas 
associadas à tempestade 
tropical Ana. O montante 
deverá ser aplicado essen-
cialmente na asfaltagem, 
terraplanagem, construção 
de portagens e outros traba-
lhos de emergência que in-
cluem a manutenção de ro-
tina na Estrada Nacional N7, 
no troço Vanduzi-Changara. 

No total, prevê-se que se-
jam intervencionados 1.389 
quilómetros de estradas as-
faltadas e terraplanadas, sen-
do que maior parte do valor 
será aplicado no financia-
mento de obras inseridas no 
Programa Auto-sustentado 
de Manutenção de Estradas 
(PROASME).

Com efeito, dos 205,4 mi-
lhões de meticais previstos 
para serem investidos neste 
projecto, 125.660 milhões de 

meticais serão financiados no 
âmbito do PROASME.

Pretende-se com este 
plano de intervenção mini-
mizar os danos causados à 
rede viária da província, que 
culminaram com o condicio-
namento do tráfego devido 
aos cortes de estrada causa-
dos pelas enxurradas, o que 
exigiu a reabilitação urgente 
para repor a transitabilidade. 

De referir que os danos 
causados à rede viária fo-
ram prontamente mitigados 
através da implementação do 
plano de contingência pre-
viamente traçado. 

Ainda no âmbito do 
PROASME, estão em curso 
obras de construção da pra-
ça de portagem de Kamua-
zanchenga, alargamento e 
construção do dormitório 
na praça de portagem do rio 
Púnguè-sul, ao longo da N7.

Carlos Mesquita, que per-
correu a N7 para “in loco” 
ver como decorrem os traba-
lhos de manutenção de roti-
na integrados no âmbito do 
PROASME, visitou as obras de 
resselagem do troço Changara 
– Luenha – Guro, cujas obras
visam melhorar a transitabili-
dade. O objectivo é reabilitar
toda a extensão da rodovia,
que neste momento apresen-
ta-se esburacada em alguns
troços, uma situação que está
a dificultar o trânsito. 

Duzentas pessoas
capacitadas para
reduzir uniões forçadas

Reabertas cinco fronteiras em Manica
OS Serviços Provinciais das 
Alfândegas, em Manica, anun-
ciam a reabertura de cinco 
fronteiras que ligam Moçam-
bique ao Zimbabwe, encerra-
das nos últimos dois anos, no 
âmbito do decreto presidencial 
que visava conter a propagação 
do novo coronavírus.  

Trata-se das fronteiras de 
Mpengo e Espungabera, no 
distrito de Mossurize, Rotanda, 
em Sussundenga, Penhalonga 
e Machipanda, no distrito de 
Manica, sendo que esta última 
esteve aberta apenas a parte 
comercial para veículos de car-
ga.

Segundo o director dos 
Serviços Provinciais das Alfân-
degas em Manica, Ulisses Tem-
be, a fronteira de Machipanda 
esteve a funcionar a meio gás 
com destaque para a área co-
mercial, permitindo fluidez 
das mercadorias para os países 
do hinterland. 

“Para nós a reabertura rep-
resenta incremento da receita. 
Temos essa expectativa porque 
durante o período em que fica-
ram encerradas houve redução 
das importações, embora a 
fronteira comercial não tinha 
sido encerrada, o que garantia 
alguma receita. A fronteira de 
Machipanda tem dupla fun-
cionalidade, sendo turística e 
comercial, e as outras são fron-
teiras meramente turísticas”, 
disse Tembe.

A nossa fonte realçou que 
“como Estado fomos convi-
dados pela parte zimbabwea-
na para a reabertura oficial na 
componente turística de todas 
as fronteiras que ligam a pro-
víncia de Manica ao país vizi-
nho” – explicou o director das 
Alfândegas em Manica. 

De acordo com Ulisses 
Tembe, a missão das alfânde-
gas tem a ver com a garantia da 
segurança do Estado ao longo 
da linha fronteiriça. Também 
deve zelar pelos contrabandos, 
descaminho, subfacturação, 

falsas declarações, mercadoria 
transportada sem obedecer os 
trâmites legais e viaturas im-
portadas que circulam com 
matrículas falsas, visando o 
pagamento das imposições 
aduaneiras. 

Alguns cidadãos ouvidos 
pelo “Notícias”, visivelmente 
satisfeitos, entendem que com 
o relaxamento em 75 por cen-
to das medidas restritivas po-
derá impulsionar e alavancar
a economia do país que se irá
reflectir na vida da população
que sobrevive na base do ne-
gócio.

Francisco Vieira, automo-
bilista interpelado pelo “Notí-
cias” na fronteira de Machi-
panda, no distrito de Manica, 
disse estar lisonjeado pela 
abertura da fronteira, sobre-
tudo na componente turística, 
pois tanto os moçambicanos 
quanto os zimbabweanos vi-
vem na base do negócio e de 
trocas comerciais.

VIATURAS DE LUXO APREENDIDAS 

Num outro desenvolvi-
mento, o director dos Serviços 
Provinciais das Alfândegas em 
Manica, Ulisses Tembe, fez 
saber da apreensão de quatro 
viaturas de luxo que estavam 
na rota de contrabando, no 
âmbito da operação que tem 
em vista a arrecadação de re-
ceitas para os cofres do Estado.

As viaturas luxuosas foram 
apreendidas por diversas irre-
gularidades, nomeadamente a 
não obediência aos princípios 
de importação temporária de 
veículos, subfacturação e ma-
trículas falsas, assegurando 
que cada cenário tem um tra-
tamento diferente na instrução 
de processos.  

Por estas irregularidades, 
de acordo com Ulisses Tem-
be, o Estado perdeu mais de 
seis milhões de meticais num 
circuito que acontece diaria-
mente, pois as alfândegas estão 

Carlos Mesquita

CERCA de duzentas pessoas 
provenientes de quatro dis-
tritos da província de Mani-
ca, que fazem parte do grupo 
“escuta e denuncia”, acabam 
de ser capacitadas em ma-
térias ligadas à protecção da 
criança, união forçada e vio-
lência contra a mulher e ra-
pariga.

Os membros do grupo 
“escuta e denúncia” ora ca-
pacitados têm a missão de 
ouvir e denunciar casos liga-
dos ao desrespeito à crian-
ça, união forçada e violência 
contra mulher e rapariga às 
entidades competentes.

Trata-se de autoridades 
comunitárias, líderes religio-
sos, membros das comunida-
des, da Polícia da República 
de Moçambique, professores, 
presidentes dos conselhos de 
escola e outros elementos-
-chave na comunidade, pro-
venientes de quatro distritos,
nomeadamente Vandúzi, Ma-
cate, Manica e Gondola. 

A capacitação foi promo-
vida pela Associação de Jo-
vens da Soalpo (Jossoal), com 
objectivo de dotar de conhe-
cimentos sólidos às lideranças 
comunitárias, professores, 
membros da PRM e outras 
entidades sobre a protecção 
da mulher e da rapariga.

A iniciativa, segundo Lei-
de Laura Bendera, gestora do 
projecto “Eu decido o meu 
futuro”, implementado pela 
Jossoal, tem por objectivo es-
timular e manter rapazes e ra-
parigas na escolas. 

De acordo com dados 

fornecidos por aquela agre-
miação juvenil em Chimoio, 
capital de Manica, os casos de 
desistência tendem a recru-
descer naqueles distritos em 
alusão, estando na origem as 
uniões forçadas, que culmi-
nam com gravidez precoce ou 
indesejada.

Bendera disse ainda que a 
sua agremiação está a realizar 
várias actividades de índole 
educativa ao nível das qua-
tro comunidades com vista a 
resgatar cada vez mais rapari-
gas forçadas a se unir, com o 
apoio da liderança local e ou-
tros intervenientes.

“O nosso objectivo passa 
por reintegrar raparigas, ado-
lescentes e mulheres jovens 
na escola para a promoção do 
bem-estar além de transmitir 
boas práticas no seio das víti-
mas com vista à sua retenção 
nos estabelecimentos de en-
sino. Daí que a Associação de 
Jovens da Soalpo viu-se obri-
gada a delinear estratégias 
para o combate a este mal”, 
disse. 

Aquela gestora disse ainda 
que a sua agremiação trabalha 
em coordenação com o sector 
da Educação e Desenvolvi-
mento Humano, cujos dados 
estatísticos fornecidos evi-
denciam o crescente número 
de desistências dos adoles-
centes e jovens na escola, em 
consequência das uniões for-
çadas e gravidezes precoces, 
apesar de haver muitos pro-
gramas educativos em curso 
no país, em particular na pro-
víncia de Manica. 

Disse que as uniões for-
çadas estão associadas ao 
fraco nível de educação das 
comunidades, daí que a Jos-
soal, com o financiamento 
da Diakonia, uma organiza-
ção não-governamental que 
gere fundos da embaixada da 
Suécia, está a desenvolver ac-
tividades educativas e capaci-
tações, no sentido de inverter 
o cenário a breve trecho.

O procurador e formador
Manuel Machaze disse que a 
capacitação é valiosa na me-
dida em que as autoridades 
deixarão de praticar o mal 
que enferma a sociedade, 
principalmente nas famílias 
carenciadas, pois mandam 
casar as meninas para obter 
algum valor para a sua sobre-
vivência.

Por sua vez, Rijoice Nha-
muca e Manuel da Silva, 
membro da comunidade e lí-
der comunitário, respectiva-
mente, ambos residentes da 
localidade de Chissassa, dis-
trito de Macate, enalteceram 
a iniciativa do governo que 
está a ser implementada pela 
Jossoal por estar a resgatar 
paulatinamente crianças em 
idade escolar que vivem em 
uniões forçadas.

Disseram que após a capa-
citação irão fazer de tudo para 
que na sua comunidade não 
ocorram casos do género, daí 
que semanalmente irão levar 
a cabo campanhas de sensibi-
lização aos pais ou encarrega-
dos de educação e as próprias 
raparigas para evitar as uniões 
forçadas. 

Falando em Báruè, onde 
visitou as obras de constru-
ção de uma nova portagem 
que está a ser erguida na N7, 
Carlos Mesquita afirmou que 
as estradas são um factor di-
namizador da economia e um 

elemento importante para 
o desenvolvimento social,
comparando-as às veias pe-
las quais circula a economia
nacional, pessoas e bens.

A rede viária de Manica 
compreende uma extensão 

de 2.444 quilómetros, dos 
quais 725 quilómetros estão 
revestidos e 1.718 ainda não 
beneficiaram de revestimen-
to, o que corresponde a 27.71 
por cento e 72,29 por cento, 
respectivamente.

nesta “guerra” diária visando a 
recuperação da receita e erra-
dicação por completo do con-
trabando e descaminho. 

Na mesma operação, as 
alfândegas apreenderam três 
camiões de carga, incluindo 
um cisterna que transportava 
combustível contrabandea-

do com destino para um dos 
países do hinteland.  

De acordo com Ulisses 
Tembe, as alfândegas, através 
da Autoridade Tributária, têm 
estado no encalço dos casos de 
contrabando que nos últimos 
dias têm sido recorrentes bem 
como da sobrefacturação de 

viaturas e falsificação de ma-
trículas. 

A fonte explicou que mui-
tos comerciantes quando 
transportam mercadoria ou 
produtos para qualquer ponto 
do país não passam por vias 
legais, pois não querem  pagar 
impostos, instituídos por lei.

Machipanda: uma das cinco fronteiras reabertas em Manica

Parte das viaturas de luxo apreendidas

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

MUITO se vem falando dos graves problemas que assolam o muni-
cípio da Matola, com destaque para as estradas, cuja degradação vai 
de mal a pior. Na verdade esta é a face mais visível da incapacidade 
da edilidade, que há muito se revelou inapta para gerir uma cidade 
como a Matola. 

É que mais do que a revelada incapacidade do Presidente Calisto 
Cossa, está a arrogância com que ele lida com os assuntos, a forma 
como reage às críticas que os cidadãos fazem à  sua gestão munici-
pal. O homem acha-se a última bolacha do pacote, razão porque fica 
sem beber das ideias que muitos matolenses têm, e que porventura o 
iriam ajudar a melhorar o seu consulado.

Não pode, o presidente, pensar que adormece os matolenses com 
as suas visitas populistas aos bairros, onde não faz mais do que acres-
centar promessas ao pote, consciente de que não estará em condições 
de satisfazer até ao final do seu mandato. 

Uma das mais emblemáticas vergonhas de Cossa como presi-
dente do municipio, é  a podridão (permitam-me o termo!) patente 
ali no chamado Cruzamento de 15, onde ele e seu elenco não con-
seguiram sequer viabilizar o equipamento que, recentemente, a  em-
presa Nifiquile cedeu a título de empréstimo, para ajudar na solução 
daquele crónico problema. 

As máquinas ficaram ali cerca de dois meses, estacionadas, ví-
timas da incúria e falta de criatividade de Calisto e sua equipa. Re-
sultado, o cenário naquele importante cruzamento é lastimoso. A si-
tuação degrada-se a cada dia, faltando apenas a via ser formalmente 
encerrada ao tráfego. E não falta muito!

Outro foco de vergonha está  ali nas chamadas Casas Brancas, 
no bairro de Nkobe, mesmo defronte do Posto Policial local. 

Meus senhores, o que ali acontece é o cúmulo da indiferença! 
Chegam a formar-se longas filas para um e para outro lado, pois 

as viaturas, desde as particulares aos autocarros, passando pelos ca-
miões até aos incontornáveis “chapas”, disputam passagem nos es-
cassos pontos da estrada onde ainda é possível fazer rolar um pneu, 
já que tudo o resto é um enorme buraco armadilhado com pedras 
pontiagudas. Uma vergonha  que cresce a cada dia. 

Este triste espectáculo acontece todos dias, com a Polícia ali, na 
varanda, assistindo, impávida e divertida, ao desmoronar  do pouco 
que ainda sobra de uma sociedade.  

De facto, como ninguém quer ceder passagem a ninguém, aquilo 
fica mesmo impróprio para racionais…

Quanto custaria passar uma máquina niveladora por aquele lugar 
para ao menos permitir que as viaturas transitem sem aquela pou-
ca vergonha? E, por falar de máquina niveladora, esporadicamente 
vemos uma máquina do município estacionada justamente naque-

le local mas, volvidos dias ela some, não se sabendo ao certo para 
onde. Diz-se de boca cheia que aquela máquina é mobilizada para 
ali quando há alguma “bolada” dos acólitos do presidente, que usam 
a máquina para os seus biscates. Espero que isto não seja verdade! 

Mas há  mais focos que ilustram a incapacidade da edilidade. 
É  tanta coisa ruim que não caberia aqui neste espaço. Mais grave 
é quando fica claro que a equipa liderada por Calisto Cossa não pa-
rece ter ideias nem planos para resolver estes e outros problemas. É 
triste ver estradas construídas há relativamente pouco tempo, degra-
darem-se por falta do mínimo de manutenção. Deixa-se um buraco 
minúsculo crescer, crescer, crescer até se tornar numa cratera difícil 
de corrigir. Porquê? Será mesmo falta de dinheiro ou também de al-
guma criatividade e compromisso? 

De uma coisa estou cada vez mais certo: Calisto Cossa pode ter 
sido uma aposta errada para uma cidade moderna como a Matola! O 
mais prudente teria sido ele mesmo desistir logo que percebeu que 
era muita areia para a sua camioneta. 

Na verdade, esta gestão só veio provar o que uma vez escre-
veu Agostinho Neto: “não basta que seja pura e justa a nossa cau-
sa, é  necessário que a pureza e a justiça existam dentro de nós…” 
Definitivamente, Calisto Cossa não tem nem uma nem outra destas 
qualidades… ele  só envergonha e coloca o partido Frelimo na corda 
bamba...

Já passa muito tempo. Tanto tempo que já nem 
existe o mítico Cocconuts, onde um dia desses 
de um ano qualquer Stewart Sukuma foi figura 
de cartaz de um espectáculo marcante. Eu nem 
sequer estava estava lá, se bem que com imensa 
vontade de lá ter estado. Mas, sabem como é, 
depois de determinada idade começamo-nos a 
demarcar de ambientes agitados e procuramos o 
recanto da família para, nos sofás e, preguiçosa-
mente, accionarmos o botão mágico do controlo 
remoto e nos deliciarmos da não menos mágica 
televisão. Mas é sempre a mesma coisa: com-
prar um par de cervejas, ou seja lá o que for, e 
afundamo-nos nos sofás.

A verdade é que dez ou vinte minutos de-
pois estamos a ressonar profundamente. Só que 
naquele dia de um ano desses não adormeci. 
Sukuma estava em palco num concerto trans-
mitido em directo e superiormente executado. 
Estava a reeditar o seu último Nkhuvu (recor-
dam-se do memorável concerto do lançamento 
de Nkuvu, ali no África?). Segundo ficámos a 
saber, a reedição ficou a dever-se ao acréscimo 
do tema Alirandzu, num dueto extremamente 
bem conseguido com esse guru da música mo-
çambicana, hoje uma linda estrela povoando os 
céus do mundo, o Hortêncio Langa. Alirandzu é 
um tema que só por si justificava o concerto, na 
medida em que nos induz implicitamente para 
uma reflexão sobre o valor cultural da nossa 
música. Daí que é uma faixa que reclama por di-
reito próprio que esteja inserida no álbum Nku-
vu. O concerto foi apimentado por um “naipe” 
de executantes e instrumentistas do melhor que 
temos por cá. A interpretação de Sumanga, em 

dueto com Valdemiro José, foi excelente. Hoje 
recordo-me que fiquei bastante bem impressio-
nado pela execução do jovem.

Dediquei uma especial vénia para a des-
lumbrante Lizha James e António “Mahenga-
ne” Marcos, que fizeram duetos com Sukuma 
para cantar Ulombe e Felizminha. Espectacular.

Naquele dia de um ano desses as luzes de 
ribalta denunciaram um desfile de qualidade na 
harmonia de ritmos, sons e voz, pois Sukuma 
ia nos brindando com o enigmático Majescoral 
e Luís Represas, emprestando-nos o cheiro da 
identidade nacional e do valor cultural da nossa 
música. Recordo-me do Kaliza, com o acompa-
nhamento das coristas Sizaquiel, e Filó, Nelton 
Miranda (este rapaz é mesmo bom, dá gosto vê-
-lo e ouvi-lo), Dódo, Stélio (excelente baterista).
Lindo e Simão, na percussão.

Hoje recordo-me também da sempre me-
morável Companhia Nacional de Canto e Dança. 
E hoje fico a pensar: precisamos mesmo de uma 
algazarra e amontoado de ritmos de duvido-
sa cadência como o que aconteceu no fatídico 
“show do Picasso?”  ainda há promotores a tra-
zer-nos músicos de qualidade duvidosa como 
figura de cartaz, como se não os tivéssemos por 
cá com carácter e talento de sobra. Aliás, tenho 
para mim que se tivermos que trazer músicos 
de fora, que sejam grandes bandas, malta U2, 
Couldplay, Tina Turner, Lionel Ritchie, Jenni-
fer Hudson, Seal, Sade e por aí fora. Músicos 
de peso.

Porque de outra maneira, não vale a pena.
Temos música e músicos quanto baste. Ga-

jos bons. 

QUANDO terminou o ensino secundário, em 
1979, foi recrutado e incorporado no exército, 
através do Serviço Militar Obrigatório. Recebeu 
os treinos militares em Boane. Depois esperou 
pelas novas ordens. Quatro meses mais tarde, 
viria a ser enquadrado num grupo que deveria 
prosseguir a formação na área militar na antiga 
União das Republicas Socialistas Soviéticas 
concretamente, em Minsk, na Bielorrússia. An-
tes da sua partida, ainda se deslocou à sua terra 
natal, num dos povoados de Malova, distrito de 
Massinga, província de Inhambane, a fim de se 
despedir dos pais e avós que lá se encontravam. 
Deixou-os logo que concluiu na Massinga a 
quarta classe e foi para Maputo viver com o tio, 
irmão mais novo do pai, para poder prosseguir 
os estudos. Depois que se despediu dos pais e 
dos avós, regressou novamente a Maputo e, dois 
dias depois, seguiu viagem para a Bielorrússia. 
Ficou por lá quatro anos, já formado. Como um 
oficial. Nessa altura, a guerra civil dilacerava o 
país e o cerco às cidades era um facto. Não teve 
de imediato a colocação ou o novo enquadra-
mento, após a formação, obrigando-o a perma-
necer durante algum tempo à deriva.

Como a comunicação fosse deficitária, 
agravado pelo facto de a guerra não facilitar as 
deslocações de um canto para o outro, através 
dum militar baseado na vila da Massinga, fez 
chegar a mensagem aos pais de que já tinha vol-
tado. Recomendou ainda que dissesse aos seus 
parentes que a vontade de ir à Malova não lhe 
faltava, mas que por causa da guerra, não era 
possível, naquele preciso momento. Prometeu, 
portanto, que se faria por aquelas bandas, logo 
que a situação se normalizasse. A proposta não 
foi bem acatada pelos pais, ansiosos em querer 
ver o filho a todo o custo, sobretudo, depois de 
muitos anos de ausência. O intermediário fez 
chegar o posicionamento dos pais ao filho, tendo 
este entrado num conflito de personalidade.

Ainda pediu ao militar intermediário para 
que os fizesse compreender e que a sua atitude 
era demonstrativa do amor que sentia por eles, 
preservando a sua própria vida, procurando, des-
te modo, manter a felicidade dos pais com a sua 
própria existência neste mundo. Mesmo assim, 
os pais reiteraram a sua posição inicial.

Face ao cenário, criou formas de escrever e 
enviar uma carta pessoal para os pais, procuran-
do esclarecer que sendo o seu povoado propenso 
aos ataques constantes dos bandidos armados da 
Renamo, não lhe convinha tanto que arriscasse 
em ir, mesmo que fosse por pouco tempo. Tentou 
explicar na referida carta que tudo isso pioraria 
pelo facto de ser um oficial das forças governa-
mentais, podendo- lhe custar, demasiadamente, 
a sua própria vida. Mesmo assim, a resposta foi 
negativa. Os pais insistiam em vê-lo. Estavam 
com muitas saudades. Já sem muitas chances 
de contrapor a última posição dos pais, decidiu 
arriscar até chegar a Malova. Sua terra natal. As-
sim o fez. Sendo oficial, solicitou uma viatura da 
instituição, preparou-se e no dia marcado, inte-
grou-se na famigerada coluna do Salema. A via-
gem correu toda ela bem até a vila da Massinga. 
Porque a sua casa localizava-se a certos quiló-
metros da vila, fez-se um trabalho de reconheci-
mento que lhe garantisse alguma tranquilidade e 
segurança até se fazer à casa dos pais. Decidiu-se 
que, para não se dar muita atenção na aldeia, a 
sua viatura não devia permanecer lá. Portanto, 
alguns militares, à paisana, iam-lhe acompanhar 
e regressariam para a vila. Mais tarde, retorna-
riam para levá-lo ao final da tarde de volta para 
a vila, para que, no dia seguinte, regressasse para 
Maputo. Na verdade fez se isso. Só que quando 
o oficial chegou a sua casa de origem, a alegria 
dos pais foi de tal ordem que não quiseram que 
ele voltasse novamente à vila nesse mesmo dia.
Pediram tanto que ele pernoitasse para voltar na
manhã do dia seguinte. Insistiu sem sucesso para 
contrariar a opinião dos pais, até que acabou ce-
dendo. A viatura que lhe trouxe viria mais tarde 
e este, por sua vez, disse aos acompanhantes que 
retornassem no dia seguinte, muito cedo. Estes
regressaram a vila. Depois do jantar e indicada
a palhota em que iria pernoitar no interior do
quintal, o oficial foi dormir. Por volta da uma 
hora da madrugada do dia seguinte, um grupo de 
bandidos armados cercou o quintal e a sua palho-
ta. Invadiram a porta e encontraram-no deitado.
Desprevenido, ainda tentou, sem sucesso reagir,
já que estava armado. Mataram-no e esquarteja-
ram-no, levando consigo todos os seus perten-
ces, incluindo a sua própria arma.

BALTAZAR MACAMO

NOS arquivos da Rádio Moçambique há várias bobinas originais de 
música gravada em programas como África à Noite, dirigidos por 
Samuel Dabula com a apresentação de Fernando Ferreira por alguns, 
ou ainda por Jorge Gouveia e Isaac Faria nos anos 1950. Apresentam 
ritmos locais e tradicionais, desde o gospel “dza dzuma”, a dança 
Zoré e outros estilos que desabrocham já germes da actual música 
urbana designada por marrabenta. Por exemplo, a Orquestra do gru-
po Raul Jacopo, com Manhusse, Mateteu, Mazaula, Ana Mahugo, 
com os títulos: Xinyanyana xokhumba hánsí,… – o tema deste cato é 
bastante antigo e associado à práticas agrícolas, mas os instrumentos 

e ritmos são modernos e podem ser misturados com ritmos de 

diferentes horizontes musicais (existem outras versões em ritmo 
Xingomana com a solista Rosa). 

Nos anos 1980 ainda passava nas ondas da RM, o tão popu-
lar wamutívá chává-chává..., uma melodia que atravessou épocas, 
vinda de cânticos antigos de timbre social vindo de Xigúbu (críticas 
dirigidas às jovens que circulam à noite, o comportamento do líder 
corrupto, etc.), transformado com novos instrumentos e estilos de 
mestiçagem urbana e suburbanas, até se cristalizar na Marrabenta. 

Marrabenta 

Em Moçambique, todos sabem e tem algo à dizer sobre o rit-
mo, a dança e a polifonia da marrabenta. Da sensualidade do Twist 
acrescido de frenesim do Jive aos actuais Twerks, sempre com a 
sensação de simulação ou até de imitação do acto originário. Mas 

o verbo “arrebentar”, da fusão do português com o prefixo plural 
“ma” da classe de nomes tsonga, explodiu uma crença popularizada 
por alguns tocadores, que acreditam que as cordas acabam cedendo
de tanto vigor e emoção na execução. Talvez o mesmo dizer que o 
movimento ao dançar, de moedas (malé) no bolso, seria a tradução
zombeteira de yabá bulúku… estilo “bougeotte” do antigo francês, 
ou seja yiku ngécé ngécé. Na versão de Dilon Djindji, “Marrabentar 
seria o desvirginamento de adolescentes! Na década de 1940, alguns 
adolescentes podiam ultrapassar quinze anos antes de manter as pri-
meiras relações sexuais” (Barbier, 2015). Segundo o nonagenário, 
nos anos 1940, a rapaziada balançando ao ritmo de wéna utlangisa 
muhinhana, evocava tal prática. Assim a marrabentinha da criançada 
seria de mau gosto, tratando-se de arromba. 

Nostalgia pela 
excelência de Sukuma 
e Hortêncio Langa

A morte do oficial

Estrada KM15 /Nkobe: Esta não é
a Matola que queremos 

A versão de Dilon Djindji 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CANTO DO INOVADOR

A EMPRESA Mercedes-Benz ergueu o seu 
primeiro edifício no estado brasileiro de Mi-
nas Gerais que concentra um conjunto de 
acções de sustentabilidade ambiental numa 
área onde são produzidas as cabinas de todos 
os modelos de camiões da marca – Accelo, 
Atego, Axor, Novo Actros e Arocs. 

A área de decapagem de meios de produ-
ção empregados no processo de pintura de 
cabinas aplica energia solar, captação de água 
da chuva, tratamento e reutilização de água, 
além de co-processamento de resíduos. 

“A nova unidade, instalada ao lado do 
prédio de pintura, traz ganhos com grande 
impacto de protecção ao meio ambiente e 
de economia de custos com energia eléctrica 
e vários ganhos ambientais”, afirma Herick 
Borges, gestor sénior de produção de cabinas 
da Mercedes-Benz do Brasil. 

DECAPAGEM COM ÁGUA 
DE REUTILIZAÇÃO 
O edifício ecológico realiza a decapagem 

química, ou seja, a limpeza de dispositivos de 
produção que são utilizados na movimenta-
ção de cabinas na linha de pintura e que ficam 
cobertos por camadas de tinta.

São 500 metros quadrados de área cons-
truída, dividida em processo de decapagem, 
armazenamento de dispositivos, oficina, ves-
tiário e sala de apoio.

Este processo conta com um tanque de 
oito mil litros de decapante de tinta aquecida 
a 80°C e também com uma área para lavagem 
a jato de peças que utiliza água de reutilização 
captada da chuva depois do tratamento de 
efluentes. 

Com capacidade de armazenamento de 15 
mil litros de água de chuva, a estação de rea-
proveitamento trata 4 mil litros de efluentes 
por dia, permitindo que 100% dessa água re-

torne ao processo.
ENERGIA SOLAR
Outro importante destaque do chamado 

prédio verde é a captação de energia solar. A 
área dispõe de placas de energia fotovoltaica 
capazes de produzir uma potência de 10.000 
kwh/mês, que são suficientes para manter 
todo o edifício em funcionamento e, ainda, 
fornecer parte da energia excedente para ou-
tras áreas da fábrica.

Instaladas no telhado, com uma área de 
473 m², as células fotovoltaicas geram uma 
economia de 8000 reais (cerca de 103 mil me-
ticais) por mês, em energia eléctrica.

REUTILIZAÇÃO  DE  RESÍDUOS
Na lavagem dos dispositivos de pintura é 

usado um solvente químico, homologado de 
acordo com a legislação ambiental, que é uti-
lizado para remover a tinta, de forma em que o 
único resíduo gerado na actividade seja a tinta 
processada. 

Esse resíduo é vendido para outras empre-
sas e serve como fonte de geração de energia 
quando queimado. Até às cinzas desse pro-
cesso são adicionadas ao cimento, agregando 
valor ao resíduo e sem impactar no meio am-
biente. Trata-se do co-processamento, tecno-
logia que utiliza resíduos industriais e urbanos 
como combustíveis alternativos na fabricação 
de vários produtos como o cimento.

PRÉDIO VERDE
Segundo Herick Borges, o propósito do 

local é ser um modelo de sustentabilidade. 
“As práticas adoptadas garantem a auto-sufi-
ciência de recursos naturais do processo sem 
causar impactos ao meio ambiente. Como 
exemplo, 64,5 toneladas de CO2 deixam de 
ser lançadas na atmosfera por ano. Isso equi-
vale ao plantio de mais de 400 árvores”.

Mercedes-Benz
inova em prol de um 
ambiente são

Outro importante destaque do chamado prédio verde é a captação de energia solar

Imunização e higiene
determinantes na prevenção  
A POLIOMIELITE transmite-se 
quando o poliovírus que se en-
contra nas fezes de uma pessoa 
doente entram na boca através 
da comida, água ou mãos não 
higienizadas. Por isso, Domin-
gos Guiole aconselha o uso de 
sanitários para satisfação das 
necessidades fisiológicas, assim 
como a lavagem das mãos após o 
uso da latrina e antes de preparar 
ou consumir os alimentos.

Estudos mostram que após 
a ingestão do poliovírus o or-
ganismo leva geralmente sete 
a 10 dias, ou mesmo quatro a 
35 para apresentar sintomas. A 
replicação viral na faringe e no 
trato gastrointestinal tem como 
resultado a expulsão do vírus na 
saliva e nas fezes.

Dados do MISAU mostram 
que aproximadamente 25% dos 
infectados desenvolvem sinto-
mas menores e transitórios, e 
cerca de 4% desenvolve a pólio 
não paralítica, que dura en-
tre dois e 10 dias, que em quase 
todos os casos a recuperação é 
completa.

A poliomielite paralítica 
é um resultado raro e ocorre 
quando o vírus entra no sistema 
nervoso central por meio do flu-
xo axonal periférico ou do nervo 
craniano e se replica nas células 
do corno anterior (neurónios 
motores) da medula espinhal. 

A manifestação clínica tí-
pica da polio paralítica é a pa-
ralisia flácida aguda (PFA) que 
afecta os membros, principal-
mente as pernas enquanto a 
sensibilidade permanece in-
tacta. A paralisia persistente e 
as deformidades resultantes são 
sequelas comuns. As taxas de 
letalidade variam de cinco a 10 

por cento em crianças e de 15 a 
30 por cento em adolescentes e 
adultos. 

De acordo com o MISAU, 
não existe um tratamento espe-
cífico para a poliomielite, sendo 
que a principal forma de pre-
venção é a vacina administra-
da a crianças menores de cinco 
anos oralmente ou por injecção. 

VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE 

As gotas que protegem 
da paralisia infantil   

EVELINA MUCHANGA 

D
UAS a três gotas da 
vacina contra a po-
liomielite são sufi-
cientes para evitar 
que uma criança 

desenvolva está doença que 
pode levar a sequelas per-
manentes e condicionar a 
vida do infectado que, por 
vezes, é alvo de discrimi-
nação na sociedade.

Nelson Mahesse vive 
essa realidade. Nasceu sem 
nenhum problema físico, 
mas aos dois anos adoeceu 
e os músculos dos membros 
inferiores enfraqueceram 
ao ponto de não conseguir 
andar. 

Com ajuda médica recu-
perou na totalidade a perna 
direita mas a esquerda está 
até hoje com sequelas, pre-
cisando de suporte para se 
locomover.  

“Esta é uma das carac-
terísticas da poliomielite. 
A criança, repentinamente, 
tem febre alta, perde a for-
ça muscular nos braços ou 
pernas e um ou mais mem-
bros (braço ou perna) fi-
cam paralisados”, esclarece 
Domingos Guiole, chefe do 
Departamento de Vigilân-
cia em Saúde no Ministério 
da Saúde (MISAU). 

Conhecida também por 
paralisia infantil, a pólio é 
causada por um vírus (po-
liovírus), que afecta com 
maior frequência menores 

de idade podendo, no en-
tanto, manifestar-se em 
pessoas de outras idades 
com o sistema imune en-
fraquecido ou que não te-
nham sido vacinadas na 
infância.

Os sintomas iniciais da 
infecção pelo poliovírus 
são semelhantes aos da 
gripe, podendo o infecta-

do apresentar dor na gar-
ganta, vómitos, cansaço 
excessivo, dor de cabeça e 
febres. Estes sinais, geral-
mente, desaparecem após 
cinco dias sem que seja 
necessário um tratamento 
específico, porém em al-
gumas crianças e adultos 
com sistema imunológico 
enfraquecido a infecção 

pode se desenvolver para 
complicações como me-
ningite e paralisia, geran-
do sintomas como forte 
dor nas costas, pescoço e 
nos músculos; paralisia de 
uma ou duas pernas, sen-
do notada também flacidez 
muscular, dificuldade para 
urinar, falar e engolir.

Estudos mostram que 

nem todos os casos desta 
doença levam ao desenvol-
vimento de sintomas mais 
graves. Contudo, a Saúde 
aconselha a ida ao hospital 
em caso de sinais da po-
liomielite para que sejam 
realizados exames e, con-
firmada a infecção, serem 
iniciadas as medidas de 
apoio. 

Inocular mais de 5 milhões de crianças  
MOÇAMBIQUE não regista 
casos de pólio selvagem desde 
1993 e a região africana desde 
2016. Contudo, no ano passado 
foi notificado um caso de pó-
lio modificada na província de 
Nampula e outro em Cabo Del-
gado, o que levou as autorida-
des moçambicanas a declarar 
emergência em saúde, uma vez 
que se assume que o poliovírus 
pode estar a circular naquele 
ponto do país, havendo a pos-
sibilidade de passar de criança 
em criança, tal como explicou 
Benigna Matsinhe, directora 
nacional adjunta de Saúde Pú-
blica no MISAU .

Este ano foi registado um 
caso de poliomielite selvagem 
no Malawi, levando a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) 
a lançar um alerta nos países 
vizinhos, incluindo Moçambi-

que.
Por isso, avança Mastinhe, 

em coordenação com parcei-
ros, a Saúde decidiu realizar 
uma campanha de imuniza-
ção contra a pólio para blo-
quear propagação da doença 
em crianças menores de cinco 
no Malawi, Tanzania, Zâmbia e 
Moçambique .

A nível nacional, a vacina-
ção, que decorrerá em quatro 
rondas, inicia amanhã em sete 
províncias do Norte e Centro, 
nomeadamente Cabo Delgado, 
Niassa, Nampula, Zambézia, 
Tete, Manica e Sofala. As ron-
das posteriores irão abranger 
todos os distritos. 

“Para a primeira e a se-
gunda ronda os custos serão 
de cerca de 4 milhões de dó-
lares (255,4 milhões meticais) 
e serão vacinadas 4,2 milhões 

de crianças e envolvidas mais 
de 46 mil pessoas na garantia 
do sucesso do trabalho, tendo 

em conta que a campanha será 
porta-a-porta, embora haja 
alguns postos fixos em locais 

de concentração populacional 
como igrejas, mercados, cre-
ches, campo de deslocados”, 
disse Matsinhe. 

Para evitar duplicações ou 
falhas e permitir uma avaliação 
pós-campanha, as crianças que 
vacinadas serão marcadas na 
unha do dedo mínimo da mão 
esquerda ou do pé com tinta 
indelével.

Balbina Mário, do Progra-
ma Alargado de Vacinação no 
MISAU, refere ainda que a mar-
cação será feita também nas re-
sidências visitadas, assim como 
nos centros de acomodação e 
reassentamento ou outros lo-
cais abrangidos.   

A Saúde apela para uma 
maior adesão à vacinação para 
que se consiga alcançar a meta 
de imunizar acima de 90 por 
cento das crianças.

Oportunidade ímpar para elegíveis 
O APELO à vacinação vem também 
de João Magaia, 54 anos de idade, 
que aos nove meses desenvolveu 
paralisia infantil e até hoje vive com 
as sequelas da doença.  

Casado e pai de três filhos, Ma-
gaia nasceu no bairro do Chamancu-
lo, arredores da cidade de Maputo. 
Ainda bebé, sua avó apercebeu-se 
que ele tinha alguma anomalia nas 
pernas, visto que uma estava mais 
curta que a outra, situação descrita 
pelos médicos como sendo efeito da 
paralisia infantil. 

Até aos cinco a seis anos Magaia 
não andava. A mãe levou-o à fisio-
terapia e conseguia caminhar com 
apoio de um aparelho que mais tar-
de ficou danificado e a família não 
conseguiu comprar-lhe outro. 

Voltou a mover-se de gatas até 
que um vizinho, carpinteiro, fez-
-lhe uma muleta de madeira.

Por causa desta dificuldade, Ma-

gaia iniciou a escolarização aos 12 
anos. Quando concluiu o ensino se-
cundário decidiu procurar empre-
go e enfrentou outras dificuldades. 
Foi-lhe negado o trabalho por duas 
vezes até que optou abraçar movi-
mentos associativos e activistas de 
luta pelo respeito da pessoa com 
deficiência, trabalho que realiza até 
à actualidade.  

“A deficiência física não tem 
cura, mas pode ser corrigida. Apela 
aos pais e responsáveis de família 
para que levem os seu filhos à vaci-
nação contra a pólio. É uma oportu-
nidade que não tivemos em tempos 
para evitar a situação em que nos 
encontramos hoje”, disse.

Acrescentou, alertando que as 
cadeiras de rodas e outros meios de 
compensação para para crianças 
com deficiência são difíceis de se 
encontrar e, quando se consegue, 
são vendidos a preços muitos altos. 
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É vacinando as crianças contra a pólio que se combate a paralisia infantil

Domingos Guiole fala da necessidade da ida ao hospital em caso de suspeita da doença

“A campanha visa bloquear a possível propagação do poliovírus”, Benigna Matsinhe

“A deficiência física não tem cura, levem as crianças à vacinação”, João Magaia 
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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“O ódio faz mal para quem o sente”-

- Buda (563 - 483 a.C), líder reli-

gioso indiano

LUA NOVA - Será na sexta-feira, às 7.37 horas

00:20 - FLASH CULTURAL

02:00- RITMOS E VIDAS

04:57- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JORNAL DA MANHÃ

08:10- ECONOMIA PARA TODOS

08:15- INSS

08:30- PARLAMENTO

12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS DO 

JORNAL DA TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- PANORAMA POLITICO

13:30- GIRAMUNDO

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30- BOLETIM DA UEM

15:10- DEBATE POLTICO

16:10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

17:10- ECONOMIA PARA TODOS

17:15- COMPASSO

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:30- RÁDIO NOVELA “OURO NEGRO”

18:55- UMA HISTORIA PARA TI

19:00- SINAL HORARIO/TÓPICOS DO 

JORNAL DA NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLOGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- QUESTÃO DE FUNDO

21:10- ÚLTIMO TEMPO

23:00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JORNAL

23:15- INSS

23:30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01, 02,03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 
21, 22:00 E 23:30 HORAS.

PREIA-MAR - Às 4.51 horas e às 
17.02, com 3.40 e 3.40 metros, re-
spectivamente   

BAIXA-MAR - Às 11.04 horas e às 
23.13, com 0.70 e 0.60 metros, re-
spectivamente

INHAMBANE

27/23

VILANKULO

29/23

TETE

32/23

QUELIMANE

30/23

NAMPULA

29/22

PEMBA

31/24
LICHINGA

23/12

BEIRA

31/24

XAI-XAI

30/20

CHIMOIO

26/17

MAPUTO

30/20

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40 - HINO NACIONAL 
05:45 - GINÁSTICA: TXUNA A 

SAÚDE COM LUCINDA 
MARTINS - “PILATES”  

06:00 - BOM DIA MOÇAMBIQUE - 
DIRECTO

08:00 - DESENHOS ANIMADOS: 
CÓDIGO DO PUZZLE - O 
BURACO NEGRO DENTRO 
DO PRATO - EPISÓDIO 06

08:15 - DESENHOS ANIMADOS: 
CÓDIGO DO PUZZLE - O 
SINO DE OURO - EPISÓ-
DIO 07

08:30 - PARLAMENTO: SESSÃO DE 
PERGUNTAS AO GOVERNO 
- DIRECTO

10:30 - MOÇAMBIQUE DIGITA 
05:40 HINO NACIONAL
05:45  GINÁSTICA:  TXUNA A 

SAÚDE  
06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE
08:00  DESENHOS ANIMADOS: 

CÓDIGO DO PUZZLE - 
ORELHAS DE DUENDE

08:15 DOCUMENTÁRIO: HÓS-
PEDE DA CHINA 

09:00  NOTÍCIAS
09:05  ANTENA DO SOLDADO 
09:30  A HORA DO CTP-CABO 

DELGADO
10:00  NOTÍCIAS
10:05  TUDO ÀS 10
11:00  NOTÍCIAS
11:05  TUDO ÀS 10
12:00  NOTÍCIAS
12:05  GRANDE DEBATE: CICLONE 

GOMBE E SEUS IMPACTOS
13:00  JORNAL DA TARDE 
14:00  HOMEM QUE É HOMEM
15:00  NOTÍCIAS
15:05  JUNTOS À TARDE
16:00  NOTÍCIAS
16:05  ENCONTROS DA MALTA
17:00  JORNAL EM LÍNGUAS 

MOÇAMBICANAS
17:45  GINÁSTICA: TXUNA A 

SAÚDE 
18:00  PRIMEIRA PÁGINA

19:00  JORNAL DE DESPORTO
19:50  PUB
20:00  TELEJORNAL
21:00  SEMANÁRIO ECONÓMICO
22:00  FILME NACIONAL: A NOSSA 

TERRA
23:00  A HORA DO CTP-CABO 

DELGADO: “ PEMBA, SO-
MOS NÓS “

23:30  ANTENA DO SOLDADO 
00:00  PRIMEIRA PÁGINA
01:00  JUNTOS À TARDE
02:00  ENCONTROS DA MALTA
03:00  TUDO ÀS 10
04:50  HOMEM QUE É HOMEM
05:40  HINO NACIONAL L 

REPETIÇÃO
11:00 - PARLAMENTO: SESSÃO DE 

PERGUNTAS AO GOVERNO 
- DIRECTO

13:00 JORNAL DA TARDE  
14:00 - PARLAMENTO: SESSÃO DE 

PERGUNTAS AO GOVERNO 

18:00 - PRIMEIRA PAGINA - DI-
RECTO 

19:00 - JORNAL DE DESPORTO - DI-
RECTO 

19:50 - PUBLICIDADE 
20:00 - TELEJORNAL - DIRECTO
21:15 - SEMANÁRIO ECONÓMICO 

DIRECTO
22:30 - TELENOVELA: “HINO À 

ALEGRIA” - CAPÍTULO 03/42
23:30 - CASA DO POVO REPETIÇÃO
00:00 - JUNTOS À TARDE - 

REPETIÇÃO
01:00 - PRIMEIRA PAGINA - 

REPETIÇÃO
02:00 - ENCONTROS DA MALTA - 

REPETIÇÃO
03:00 - TUDO ÀS 10 REPETIÇÃO
04:50 - JORNAL DE DESPORTO - 

REPETIÇÃO
05:40 - HINO NACIONAL 

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 ARSÉNIO JOSÉ 
MARQUES

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura de 
quatro de Janeiro de dois mil e 
vinte e dois, exarada de folhas 
um a folhas dois verso, do livro 
de notas para escrituras diversas 
número trinta, traço “B”, barra 
BAÚ, deste Balcão, a cargo da 
Notária em exercício, CÉLIA 
BERNARDETE MESTRE GUAMBE, 
foi celebrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito 
de ARSÉNIO JOSÉ MARQUES, 
de então quarenta e três anos de 
idade, solteiro, maior, à data da 
sua morte, com última residência 
habitual no bairro Vinte e Cinco 
de Junho, Distrito Municipal 
KaMubukwana.
Que o falecido 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: VERA 
LÚCIA JOSÉ MARQUES e JAIME 
LUÍS MARQUES, ambos solteiros, 
maiores, naturais de Maputo, onde 
residem.
Que não existem outras pessoas 
que de lei possam concorrer na 
sucessão.
Fazem parte da herança todos os 
bens móveis e imóveis, incluindo 
contas bancárias em nome do 
falecido.

Está Conforme

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

81

2420

O 
MÚSICO, compo-
sitor e guitarrista 
Deltino Guerreiro 
lançou em todas 
plataformas de 

download e streaming o 
seu recente álbum “Roko-
txi”, que é uma mistura 
de influências, fruto das 
suas vivências de Norte a 
Sul de Moçambique. 

Do soul e r&b à tradi-
ção musical da zona Nor-
te, aliadas a letras canta-
das em português, inglês 
e emakhuwa, “Rokotxi” é 
um disco de influências e 
maturidade. As suas me-
lodias reflectem a forte 
influência musical ára-
be do Norte do país, até 
porque a inspiração para 
compor as suas músicas 
vem de África e de suas 
raízes. 

Deltino Guerreiro é 
dono do hit “Sonho”, par-
te do seu primeiro álbum 
“Eparaka”, produzido por 
Milton Gulli, tema que le-
vou o artista a participar 
em vários festivais nacio-
nais e internacionais, tais 

A CASA do Professor, na cidade de Mapu-
to, acolhe hoje a segunda edição do pro-
grama “Encontro com livros”, que tem 
lugar entre às 16.00 e 19.00 horas.

Nesta edição serão convidados os es-
critores Mauro Brito, que levará o livro “A 
Estranha Metamorfose de Thandi”, e Ru-
dêncio Morais (conhecido por Falso Poe-
ta), autor da obra  “O Murmurar dos Bú-
zios e as Miudezas da Alma”. Estas obras 
estarão disponíveis no local com sessões 
de autógrafos e conversa.

Outra novidade desta edição é a entra-
da do romance “Gungunhana”, do con-
ceituado escritor Ungulani Ba Ka Khosa, 
que vai estar disponível para o público, 
bem como a participação da escritora Su-

zana Machamale, que se estreou na litera-
tura com o romance de estreia “As Raízes 
do Rei”.

O evento contará com as obras de au-
tores da plataforma Catalogus, que são 
residentes, nomeadamente “Sina de 
Aruanda”, de Virgília Ferrão, “No Verso 
da Cicatriz”, de Bento Baloi, “A Carta da 
Minha - fragmentos de uma vida enca-
lhada na estação”, de Suleiman Cassamo. 
Tem ainda as obras “O Abismo aos Pés”, 
de Elton Pila e Eduardo Quive, e “A Enge-
nharia da Morte” de Mélio Tinga.

No programa “Encontro com livros”, 
escritores e leitores celebram a paixão 
por livros, por histórias e pela criação li-
terária. Esta iniciativa é um pretexto para 

leitores de todos os géneros e gostos se 
encontrarem em busca de dois objecti-
vos: comprar livros num ambiente des-
contraído, trocar conversa e autógrafos 
com autores, gerando uma relação de 
proximidade entre quem cria e quem se 
deleita. 

Este “Encontro” é um momento que 
todo leitor e amante de livros, da viagem 
e do conhecimento, espera acontecer na 
sua vida. Um evento para quem valoriza 
o trabalho literário, compra livros, passa
pela experiência de leitura e procura con-
versar com o escritor sobre as sensações
que o texto causa.

Não se trata de um clube de fãs, antes 
um encontro aberto, sem pré-inscrições, 

senão apenas a paixão pelo livro, vontade 
e disposição para uma boa conversa.

Na sua forma de acontecer, o “En-
contro com livros”, cuja primeira edição 
ocorreu em Dezembro de 2021, não se 
compara a grande parte dos eventos li-
terários que a cidade acolhe. Escritores, 
poetas e leitores encontram-se sem me-
diação, em um espaço quase privado, em 
que não há plateia, nem oradores. 

O único intermediário é o livro que o 
leitor pode adquirir no local, ter o autó-
grafo e ainda partilhar as sensações com 
o escritor. Tudo num ambiente amigável
e inspirador como é o espaço da Casa do
Professor que acolhe esta iniciativa do
Catalogus.

“Encontro com livros”na Casa do Professor

DISCO DE DELTINO GUERREIRO

“Rokotxi” chega às plataformas digitais

como os festivais Azgo, de 
Moçambique, Sakifo, das 
Ilhas Reunião. 

“Eparaka” contou, 
igualmente, com a par-
ticipação da conceituada 
artista britânica Joss Sto-
ne, na música “Mozambi-

que”, durante a digressão 
“Total World Tour”, de 
Joss Stone. Nessa acção 
passou pelo Teatro Sca-
la, na cidade de Maputo, 
num concerto organizado 
pela Khuzula Produções.

O álbum “Rokotxi” 

conta com oito faixas mu-
sicais e com participação 
de Assa Matusse, na mú-
sica com o mesmo título 
do álbum, “Rokotxi”, e do 
rapper Azagaia no tema 
“Com amor se paga”.

“Rokotxi”, nome em 

emakhuwa - língua falada 
no Norte de Moçambique, 
incluindo Montepuez, 
província de Cabo Delga-
do, onde nasceu - é uma 
planta medicinal com 
múltiplas funções, que 
geralmente é utilizada 
para sarar ou aliviar dores 
no corpo.

“Lembro-me muito 
bem de quando a minha 
avó usou rokotxi para me 
curar de uma febre quan-
do ainda era muito pe-
queno”, contou o artista.

“Os temas do disco 
remetem-nos à neces-
sidade de nos curarmos 
da alienação cultural que 
vai matando a identidade 
do nosso povo e do nosso 
país, incluindo a falta de 
valorização da nossa cria-
ção nacional. É desse ba-
nho que precisamos para 
restaurar a nossa identi-
dade e valorizar as nossas 
criações culturais”, re-
matou.

Guerreiro explica ain-
da que “Rokotxi” traz-
-nos mensagens de amor,

esperança, fé e força às 
nossas lutas diárias e fu-
turas. O álbum foi com-
posto pelo próprio artista 
e levou 3 anos a ser pro-
duzido. 

O disco contou com a 
produção de Hélder Gon-
zanga, Stélio Mondlane e 
Nelton Miranda e tem três 
vídeos: “Rokotxi”, “Di-
dn´t Do” e “Com amor se 
paga”.

Deltino Guerreiro es-
pera que a adesão nas pla-
taformas digitais, através 
da Modigi, seja massiva 
à semelhança do lança-
mento físico. 

Modigi é a principal 
plataforma moçambicana 
de distribuição de música 
e vídeos. É representantes 
da Theorchard, subsidiá-
ria integral da Sony Music 
Entertainment. 

É especializada em li-
cenciamento, distribui-
ção de conteúdos, marke-
ting e vendas, prestando 
serviços a diversos artis-
tas, produtores e editoras 
independentes.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ALZIRA SEQUESSE DIJA 

MABJAIA

FALECEU

Seu esposo Alfredo Mabjaia, irmãos Adérito, Rolando, Assunção, Cidália, 
Délio e demais familiares comunicam com profunda dor e consternação 
o falecimento do seu ente querido ALZIRA SEQUESSE DIJA MABJAIA,
vítima de doença, ocorrido no dia 21/3/2022, na cidade de Maputo, cujo fu-
neral se realiza hoje, dia 23/3/2022, na cidade de Nampula. Paz à sua alma.

102

LUÍSA MONDLANE

(Missa de 1 ano)

FALECEU

Mãe, a 23/3/2021, apagou-se a nossa Luz quando partiste para junto do 
Senhor. A dor da saudade é imensa, mas preenchemo-la com as melho-
res lembranças da nossa vida em família. Pela passagem de 1 ano, seus 
filhos Elga, Arlindo, Sansão e Antonieta, genros, noras, netos e família 
anunciam a realização da missa hoje, pelas 18.00 horas, na Igreja São 
João Evangelista da Malhangalene e deposição de flores na sua campa, 
no dia 26/3/2022, em Manjacaze. Paz à sua alma.

2631

JOSÉ BECA CHÁGUA

FALECEU

João Américo Mpfumo, António Hama 
Thai, João Bernardo Honwana, Pedro Búfalo e Henrique 
Banze em representação dos antigos Oficiais, Sargentos, 
Soldados e Trabalhadores da Força Aérea de Moçambi-
que manifestam pesar e consternação pelo passamento 
do seu colega JOSÉ BECA CHÁGUA, Major- General Pi-
loto- Aviador na Reserva, antigo Comandante da Força 
Aérea, ocorrido no dia 21/3/2022, a quem rendem o devido 
respeito e tributo. À família enlutada apresentam as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

2627

BELINHA CHICO MUANAMUANE

FALECEU

A Direcção-Geral, Comité Sindical e trabalhadores em geral da MEX-Moçambique Expresso, 
SA comunicam com profundo pesar o falecimento da Srª BELINHA CHICO MUANAMUA-
NE, mãe do seu colaborador, Sr. Sérgio António da Silva, ocorrido no dia 18/3/2022, em 
Nampula. À família enlutada apresentam os mais sentidos pêsames.

2944

ALICE AMOSSE MALUANA
FALECEU

A Direcção e trabalhadores da NWEDZI INVESTIMENTOS, LDA comuni-
cam com profunda mágoa o falecimento da sua colaboradora, Srª ALICE 
AMOSSE MALUANA, vítima de acidente de viação, ocorrido no dia 
20/3/2022, cujas exéquias se realizam hoje, dia 23/3/2022, no Cemitério 
de Michafutene, às 9.00 horas. Neste momento de dor e consternação 
endereçam à família enlutada as mais sentidas condolências.

2966

JOSÉ BECA CHÁGUA
(5/3/1952 - 21/3/2022)

FALECEU

Sua esposa Maria dos Anjos, filhos Felizardo, Virgínia e Elayne, genro, 
nora, netos e família em geral comunicam com profunda dor e cons-
ternação o falecimento do Sr. JOSÉ BECA CHÁGUA, Major-General 
na Reserva, ocorrido no dia 21/3/2022, no Hospital Militar de Maputo, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 23/3/2022, pelas 10.00 horas, no Cemitério de Michafutene, 
antecedido de velório na sua casa, na Sommerschield (zona Militar), pelas 8.00 horas. Paz 
à sua alma.

2630

DINIS MANUEL PEREIRA

FALECEU

A Administração, Direcção, Comité Sindical e todos trabalhadores da Águas 
da Região de Maputo SA comunicam com profunda dor e consternação o 
falecimento de DINIS MANUEL PEREIRA, trabalhador desta empresa, ocor-
rido no dia 21/3/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, quarta-feira, dia 23/3/2022, no 
Cemitério da Machava-Bedene, pelas 11.00 horas, antecedido de velório, às 9.00 horas, na sua 
residência, sita no Bairro da Machava-Sede, Qº 34,  próximo ao Centro Distribuidor  de Água da 
Machava. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências.

2628

Publicidade

CÁRMEN DE ABREU COSTLEY 

WHITE
FALECEU

Seus irmãos Eduardo, Margarida, Manuela, Elisabeth, Roberto e 
esposa, Sicandar e esposa, Elsa e esposo, Hélder e esposa, sobri-
nhos, netos e demais familiares comunicam o falecimento do seu ente querido CÁRMEN 
DE ABREU COSTLEY WHITE, ocorrido no passado dia 17/3/2022, em Tete, vítima de 
doença, cujo funeral se realizou no dia 19/3/2022, na mesma cidade. Paz à sua alma.

2912

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

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



PUBLICIDADE

LOJA para comprar ou arrendar, na 
Rua Consiglieri Pedroso, procura-se. 
Contacto: 84-3824950.

2887

COWORK/Escritórios partilha-
dos: gabinetes, arrendam-se por 15 
000,00MT; mesas de trabalho por 8 
500,00MT; sala para reuniões, res-
taurantes, cabeleireiros e festas, tudo 
negociável, grátis: internet, recepção, 
limpeza, água e luz, transversal à Av. 
Mao Tsé-Tung, na Rua da Justiça. 
Contacto: 82-8945040, 84-5171252 ou 
87-8945040.

2768

VIVENDA tipo 3, todos quartos suites, 
+ 1 anexo, toda mobilada, no Triunfo,
perto do Condomínio Vila Sol, arren-
da-se por 150 mil, negociáveis. Con-
tacto: 84-3824950.

2887 

FLAT tipo 2, num 1º andar, na Av. 
Eduardo Mondlane, Bairro Central, 
em perfeitas condições, arrenda-se 
por 30 000,00MT, sem intermediários. 
Contacto: 84-2050076.

2913

APARTAMENTO nas Avenidas Mao 
Tsé-Tung e Salvador Allende, 886, 1º 
andar, flat tipo 2, com sotão e estacio-
namento, arrendam-se. Sem interme-
diários. Contacto: +258 827758950.

2967
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ARRENDA-SE
PROPRIEDADES de 20x30m e 20x40m, 
próximo da Circular, Muntanhana e Av. 
Dom Alexandre, num condomínio, no 
Habel Jafar, com água, luz e projecto 
de casa, vendem-se. Contacto: 86/84-
5130405.

2882

FLAT tipo 2, muito espaçosa, num 12º 
andar, no Alto Maé, em frente do INSS, 
vende-se por 2 500 000,00MT; tipo 3, 
num 5º andar, espaçosa, com 3wc, ele-
vador e parqueamento, no Alto Maé, por 
5000 000,00MT; tipo 2, espaçosa, num 3º 
andar, no B. Central por 4 500 000,00MT; 
tipo 3, num 6º andar, no Alto Maé por 4 
600 000,00MT. Contacto: 82-4433330 ou 
84-7234033, Nuvunga.

2762

CASA de madeira e zinco (velha), no 
Bairro Mincadjuine, atrás do campo do 
Mahafil, rua Matateu, vende-se por 1 200 
000,00; casa tipo 3, com tudo dentro, de-
pendência por cobrir, wc externa, tanque 
de água, num terreno 15x30, murado, 
no B. Laulane por 1 700 000,00MT. 
Contacto: 82-4433330 ou 84-7234033, 
Nuvunga.

2762

PROPRIEDADE 9,5 hectares na EN4, 
Tchumene, murado, vende-se por 1 
500 000USD; propriedade 50/50 na 
FACIM, Marracuene, murado por 1 500 
000,00MT; propriedade de 2 hectares, 
em Bobole, à beira da EN1 por 3 000 
000,00MT; propriedade 50/150 em Bob-
ole, à beira da EN1 por 3 000 000,00MT; 
casa tipo 3 em Magoanine-CMC por 4 
000 000,00MT. Contacto: 86-5926921 
ou 84-5926921.

2905

FLAT tipo 2, espaçosa, num 4º andar, no 
Bairro Central, próximo à Ronil, vende-
se por 4 000 000,00MT; apartamento 
tipo 3, num R/C, num prédio pequeno, 
com garagem, no Bairro Central, Av. 
Olof Palme por 7 500 000,00MT. Temos 
várias opções ao preço. Para visitas: 
84-8121492 ou 87-9383889.

2927

APARTAMENTO espaçoso, tipo 3 suite, 
com 2wc, cozinha moderna e espaçosa, 
num prédio pequeno, anexo com 1wc, 
garagem para 3 viaturas, no Bairro 
Sommerschield 1, vende-se por 16 000 
000,00MT; outro tipo 3, com 2wc, num 
prédio pequeno, no Bairro Polana por 15 
000 000,00MT. Para visitas: 84-8383889, 
82-8121492 ou 84-8121492.

2927

MORADIA geminada, num 1º andar, 
espaçosa, tipo 3, com 2wc, 2 salas, 
cozinha moderna, anexo tipo 2, com 
1wc, garagem para 7 viaturas, no Bairro 
Polana, próximo do MIMOS, 24 de Julho, 
vende-se por 21 000 000,00MT. Para 
visitas: 84-8383889, 82-8121492, temos 
várias opções.

2927

ESCRITÓRIO, num R/C, perto do HCM, 
com duas salas, um gabinete, dois wc, 
adequado para consultoria, contabilistas, 
advogados, médicos, salão e parquea-
mento para 2 carros reservado, na Av. 
Ahmed S. Touré, 819, vende-se por 9 
500 000,00MT, negociáveis. Contacto: 
82-8031540 ou 0027-828831420.

2937

PROPRIEDADE super luxuosa, tipo 3, 
com sala espaçosa, área de serviço, 
copa, cozinha americana, 2wc modernas 
e garagem, no Bairro Tchumene, próximo 
da EN4, vende-se por 3 500 000,00MT. 
Contacto: 84-2075176.

2629

PROPRIEDADE de 100x100, no Bairro 
Tchumene, próximo da EN4, vende-se 
por 100 000USD. Contato: 84-2075176.

2629

VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

PROCURA-SE

PRECISA-SE

CABELEIREIRA profissional, que 
saiba aplicar unhas de gel, acrílicas, 
fazer tranças, sobrancelhas, pentea-
dos, massagem, etc. Requisitos: Por-
tuguês e Inglês, experiência de 5 
anos, boa apresentação e habilidade 
de comunicação, precisa-se. Contacto: 
86/84-5130405.

2882

CASA tipo 1 ou 2, com parqueamento, 
com ou sem mobília, sem obras a ser-
em feitas, salvo pequenas reparações 
e pintura, no Bairro Central ou Polana, 
precisa-se por valor a negociar, sem 
intermediários. NB: Gradeada. Con-
tacto: 87-8920658, João Carlos ou 
84-5477172, Gomes.

2852

HOTÉIS, prédios, condomínios, lodg-
es, vivendas, apartamentos, fábri-
cas, armazéns, projectos e ou outros 
imóveis, precisa-se para comprar, 
vender ou arrendar. Têm no Cowork ga-
binetes e mesas. Contacto: 84-5171252 
ou 82-8945040, Agência Imóbiliária 
O.Mz, Facebook: organizersmz,  email: 
comercial@organizersmz.com

2768

2613

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

MUNICÍPIO DE QUISSICO
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE QUISSICO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES-UGEA

ADENDA AO ANÚNCIO DE CONCURSO Nº2/2022

O Conselho Municipal da Vila de Quissico convida as empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos, conforme as  modalidades e datas previstas na tabela 
abaixo: 

N° do Concurso Objecto
Modalidade do 

Concurso
Data e hora-limite para 
entrega de propostas 

Data e hora de abertura 
de propostas

Prazo de 
entrega das 
propostas

Garantia
Provisória

90I0000541/CL/07/2022
Fornecimento de Material de Escritório 
(consumíveis).

Limitado 5/04/2022
08: 30h

5/04/2022
08: 45h

12 dias Não aplicavel

90I0000541/CL/08/2022
Fornecimento de Equipamento Desportivo, 
Fardamento e Calçado.

Limitado 5/04/2022
09: 30h

5/04/2022
09: 45h

12 dias Não aplicavel

1. Os concorrentes interessados poderão consultar gratuitamente os documentos de concurso ou obtê-los durante as horas normais de expediente ao preço de 750,00 MT no
endereço abaixo.

2. Endereço: Conselho Municipal da Vila de Quissico.

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

Rua da Cadeia, Telef: n° +258 860031586.

Data de Anúncio de Posicionamento: 6 de Abril de 2022 com início às 8.00 horas.

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

Quissico, Março de 2022

A Entidade Competente
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Objecto : Anúncio de Concurso de Consultoria para o Parque 
Nacional do Gilé

No âmbito do Projecto de Uso Sustentável dos Produtos 
Florestais Não Madeireiros, o Parque Nacional do Gilé (PNAG) 
procura um consultor(a) para avaliar as potencialidades 
de caracóis como fonte alimentar para as comunidades 
locais. Os objectivos desta consultoria são (1) desenvolver 
um protótipo funcional de criação de caracóis e (2) definir 
regras para garantir a sustentabilidade da actividade que será 
gerida pelas comunidades locais. A consultoria procurada terá 
uma duração máxima de 30 dias, com uma missão ao PNAG 
no mês de Abril 2022. Os termos de referência completos 
podem ser solicitados nos seguintes endereços electrónicos:  
b.guillot@parquenacionaldogile.gov.mz;
f.bonde@parquenacionaldogile.gov.mz.

A data-limite para envio de proposta é 31 de Março, às 
15.00 horas de Maputo, Moçambique aos mesmos endereço 
electrónicos mencionados. 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

2ª SECÇÃO CÍVEL

EDITAL
A Doutora Judite Lídia Bicudo Abdul da Silva, Meritíssima Juíza de Direito da 2ª Secção 
Cível deste Tribunal
Faz saber que pela 2ª Secção Cível deste Tribunal da Província de Cabo Delgado - Pemba, 
nos Autos de Acção Declarativa de Condenação, com a Forma de Processo Comum 
Ordinário nº 33/2017-2ª Secção, movida pelo autor Bau Chale Momade, solteiro, 
maior de idade, filho de Chele Momade e de Muadaua Mihindo, natural e residente nesta 
cidade de Pemba, no Bairro de Mahate, correm éditos de 20 dias, contados a partir 
da data da fixação deste edital, citando o réu Gianluca de Lourenço, maior de idade, 
encontrando-se em parte incerta, com último local de trabalho na empresa CMC-África 
Austral, Lda, com sede na Avenida de Namaacha, km 6, parcela 728, Fomento, cidade 
da Matola, província de Maputo, com a dilação de 10 dias, findo o prazo dos éditos, 
contestar, querendo, acção acima indicada, pelos fundamentos constantes da petição 
inicial, com advertência de que a falta de contestação importa a confissão dos factos 
articulados pelo autor (nos termos do artigo 480º do C.P.C.) e condenação no pedido, 
cuja cópia da petição inicial se encontra disponível na 2ª Secção Cível deste Tribunal.
Para constar se lavrou o presente edital e mais outros de igual teor, que vão ser 
devidamente legalmente publicados e afixados.

Pemba, aos 11 de Março de 2022

A Juíza de Direito “B”
Drª Judite Abdul

P´la Escrivã de Direito de 1ª
Luísa Assane

24

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO DA ZAMBÉZIA

CARTÓRIO NOTARIAL DE QUELIMANE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS

CERTIDÃO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura do dia vinte e 
dois de Março de dois mil e vinte e dois, lavrada a folhas cinco verso 
e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas número 128/A, 
deste Cartório Notarial, a cargo de Fidel Jorge Henriques, Conservador 
e Notário Superior do referido Cartório, se procedeu uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito de João Albino Champanha, 
ocorrido no dia vinte e oito de Setembro de dois mil e dezanove, de 
cinquenta e um anos de idade, com última residência habitual na cidade 
de Quelimane, sem ter deixado testamento ou qualquer outra disposição 
da sua última vontade. Deixou como únicos herdeiros universais, seus 
filhos: Osvaldo João Albino, solteiro, maior, natural de Nicoadala, João 
João Albino, solteiro, maior, natural de Madal-Nicoadala, Milena João 
Albino, solteira, maior, natural de Madal-Nicoadala, Famuna João 
Albino Champanha, solteira, maior, natural de Quelimane e Edmilsa 
Maria João Albino, solteira, maior, natural de Namacata-Nicoadala.
Que pelas relações que tiveram com o falecido tem perfeito conhecimento 
destes factos em justificação dos quais me apresentaram certidões 
de óbito de “de cujus”, de nascimento dos herdeiros e fotocópias dos 
Bilhetes de Identidade dos outorgantes.
Que não existem outras pessoas segundo a lei que prefiram aos 
declarados herdeiros ou com eles possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme

Cartório Notarial de Quelimane, aos 22 de Março de 
dois mil e vinte e dois 

72

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

AS SELECÇÕES nacionais de futebol de 
Eswatini e Lesotho, da região austral de 
África, jogam hoje diante das suas congé-
neres da Somália e Seychelles, respectiva-
mente, em desafios da primeira “mão” da 
pré-eliminatória de apuramento à fase de 
grupos do Campeonato Africano das Na-
ções (CAN) agendado para próximo ano na 
Costa do Marfim.

As quatro selecções nacionais não estive-
ram presentes na fase final do CAN disputa-
da nos Camarões e vão procurar agora ten-
tar chegar à fase de grupos, cujo início está 
agendado para o próximo mês de Junho.

Noutras partidas, a partir das 15:00 ho-
ras, Djibouti recebe Sudão e às 18:00 ho-
ras a Gâmbia vai jogar no terreno do Cha-
de. A Gâmbia esteve presente no CAN dos 
Camarões em Janeiro passado e terminou 

a sua participação nos quartos-de-final, 
tendo sido uma das surpresas da compe-
tição.

Amanhã, São Tomé e Príncipe vai rece-
ber Maurícias. Outra eliminatória envolve 
Eritreia e Botswana.

Os jogos da segunda”mão” terão lugar 
entre 27 e 29 de Março.

Referir que a pré- eliminatória é dispu-
tada pelas 12 selecções pior posicionadas 
no “ranking” do continente africano en-
tre os 54 países membros da Confederação 
Africana de Futebol (CAF).

Notar que os “Mambas” ficaram isen-
tos da pré-eliminatória de apuramento à 
34 edição do CAN porque quando a decisão 
foi tomada, em Janeiro passado, ocupa-
vam o 30 lugar a nível africano, com 1.151 
pontos.

ANDRÉ Onana, guarda-redes do 
Ajax e da Selecção dos Camarões, 
esteve ontem envolvido num aci-
dente de viação nos Camarões, 

do qual saiu ileso. O guardião es-
tava a caminho da concentração 
da selecção, que prepara os jogos 
contra a Argélia, a contar para a 

última eliminatória de qualifica-
ção para o Mundial-Qatar 2022. 
Segundo os meios de comuni-
cação locais, a viatura em que 

seguia embateu frontalmente 
com outra, tendo ocorrido nas 
primeiras horas da manhã de 
ontem.

MAURIZIO Arrivabene, 
CEO da Juventus, con-
firmou, segunda-feira, a 
total ruptura nas negocia-
ções de renovação de con-
trato com Paulo Dybala. O 
avançado argentino vai, 
por isso, deixar Turim no 
final da temporada a custo 
zero.

“A decisão está toma-
da e fomos muito claros 
com o Paulo. A última 
reunião que tivemos foi 
clara, amigável e respei-
tosa. Teria sido fácil para 
nós aceitar uma proposta 
baixa em Janeiro pelo jo-
gador mas não o fizemos 
precisamente por uma 
questão de respeito. Com 
a contratação do Vlaho-
vic em Janeiro, o Paulo já 
não faz parte do projecto 

como figura central e foi 
essa a base da nossa deci-
são, para além das ques-
tões financeiras e duração 
do contrato”, explicou o 
dirigente italiano em de-
clarações ao Tuttomercato.

Segundo a imprensa 
italiana, o argentino, 28 
anos, tinha acordo verbal 
em Outubro passado para 
o prolongamento do vín-
culo, mas já este ano os
dirigentes da Juventus fi-
zeram marcha-atrás nessa
proposta e quiseram rene-
gociar os valores, intenção 
que Dybala não aceitou.

Dybala chegou à Ju-
ventus em 2015, após 40 
milhões de euros pagos ao 
Palermo, e esta época leva 
13 golos e seis assistências 
em 29 jogos.

O INTERNACIONAL da Cos-
ta do Marfim, Franck Kes-
sié, que está em final de 
contrato com o Milan, já 
realizou os habituais tes-
tes médicos pelo Barcelona 
e é reforço de peso para o 
meio-campo.

De acordo com o jor-
nalista italiano Gianlun-
ca di Marzio, especialista 
em mercado da Serie A, os 
exames médicos realizados 
pelo médio decorreram nos 
últimos dias em Lugano, na 
Suíça.

Kessié, de 25 anos, vai 
representar os “catalães” 
na próximas quatro tempo-
radas e irá receber cerca de 
sete milhões de euros por 
época, esse valor já deverá 
incluir o prémio de assina-
tura.

O TENISTA sérvio Novak 
Djokovic recuperou a li-
derança do ranking mun-
dial, beneficiando do de-
sempenho modesto de 
Daniil Medvedev em In-
dian Wells para ultrapas-
sar o russo. 

Medvedev resistiu ape-
nas três semanas no topo 
da hierarquia da ATP e 
a eliminação na terceira 
ronda do Masters 1.000 
norte-americano foi su-
ficiente para Djokovic 
reassumir o número um 
mundial, mesmo não ten-
do disputado o torneio 
californiano, por não es-
tar vacinado contra a Co-
vid-19.

Numa classificação 
com muitas mexidas no 
top-10, o espanhol Rafael 
Nadal subiu uma posição, 
para o terceiro lugar, atrás 
de Djokovic e Medvedev, 
mesmo tendo sofrido no 
domingo a primeira der-
rota em 2022, ao perder a 
final de Indian Wells fren-
te ao norte-americano 
Taylor Fritz.

Nadal relegou o alemão 
Alexander Zverev para o 
quarto posto, enquan-
to Fritz, que conquistou 
o segundo título no cir-
cuito masculino, ao bater
o espanhol por 6-3 e 7-6
(7-5), protagonizou uma
subida de 12 lugares, en-

O
S campeonatos de fu-
tebol em vários países 
vão dar lugar, du-
rante a semana e até 
ao fim-de-semana 

próximo, os jogos das sele-
ções a disputar os “play-off” 
de acesso ao Campeonato do 
Mundo, que irá decorrer no 
Qatar, de 21 de Novembro a 
18 de Dezembro próximo.

Em África, a corrida fi-
nal ao “Mundial” começa 
sexta-feira, com cinco jo-
gos, todos de grande qui-
late. Os jogos serão dis-
putados em duas “mãos” 
com a primeira ser jogada 
amanhã, 25 de Março, e a 
segunda no dia 29.

Camarões, que organizou 
o Campeonato Africano das
Nações em Janeiro, mede for-
ças com a Argélia, nação que
foi eliminada na fase de gru-
pos do CAN.

Nos outros encontros, 
destaque para o reencontro 
entre o Egipto e Senegal, fina-
listas da última edição do CAN. 
Uma nota individual para o 
novo frente-a-frente entre o 
egípcio Salah e o senegalês, Sa-
dio Mané, ambas “estrelas” do 
Liverpool.

No que diz respeito à Nigéria 
vai jogar frente ao Gana. Duas 
equipas que também estão 
com dinâmicas completa-
mente diferentes. Os nige-
rianos e ganeses acabaram 
defraudando as expectativas 
no CAN, elas que carregavam 
o estatuto de favoritos à con-
quista do título. 

Nas duas últimas partidas, 
o Mali mede forças com a Tuní-
sia, enquanto Marrocos e Repú-

Atenções centradas 
no Mundial do Qatar

Egipto e Senegal voltam a cruzar-se após terem estado na final do CAN

o vencedor do País de Gales-
-Áustria. Os jogos da primeira
“mão” realizam-se amanhã e
a segunda a 29 de Março.

Eis as selecções europeias 
já apuradas: Alemanha, Di-
namarca, Bélgica, França, 
Croácia, Espanha, Sérvia, 
Inglaterra, Suíça e Holanda. 
Ao todo são 15 as selecções já 
qualificadas, tendo também 
já garantido presença o Qatar 
(anfitrião), Brasil, Argentina, 
Irão e Coreia do Sul.

Na zona sul-americana, 
Equador está bem encami-
nhado para se juntar ao Brasil 
e Argentina. Há uma grande 
possibilidade dos equatorinos 
poderem selar o apuramento 
no Paraguai.

A 17ª jornada, a antepe-
núltima, realiza-se na ma-
drugada de quinta-feira. O 
Chile que está na zona de 
apuramento joga no Brasil. 
O Perú, em zona de acesso ao 
“play-off”, bate-se no Uru-
guai, numa luta directa pela 
qualificação.

Eis a classificação actual: 
Brasil 39 pontos; Argenti-
na 35; Equador 26; Chile 22; 
Perú 21; Uruguai 20; Bolívia 
15; Colómbia 14; Paraguai 13 e 
Venezuela 10.

Das 15 selecções já apu-
radas, seis delas já foram 
campeãs do mundo. O Brasil 
foi cinco vezes (1958, 1962, 
1970, 1994 e 2002), a Alema-
nha quatro (1954, 1974, 1990 
e 2014), França (1998 e 2018) 
e Argentina (1978 e 1986) 
foram duas vezes, Espanha 
(2010) e Inglaterra (1966), por 
uma vez.

André Onana sofre  acidente de viação

Eswatini visita Somália 
Lesotho enfrenta
Seychelles

“RANKING” DO TÉNIS MUNDIAL

Djokovic recupera
liderança

Djokovic de regresso a hierarquia mundial do ténis

Barcelona reforça-se 
com costa marfinense 
Kessié

Kessié deixa o Milan para representar o Barcelona

Dybala sai
a custo zero

blica Democrática do Congo vão 
também lutar por um lugar no 
Mundial.

Pela Europa, o chamado 
velho continente, após a des-
qualificação da Rússia (san-
ção aplicada pela FIFA/UEFA 
pela invasão do governo de 
Putin à Ucrânia), serão 11 as 
selecções a baterem-se para 
preencher as últimas vagas 

no Campeonato do Mundo. 
São elas: Áustria, Repúbli-
ca Checa, Itália, Macedónia 
do Norte, Polónia, Portugal, 
Rússia, Escócia, Suécia, Tur-
quia, Ucrânia e País de Gales.

A Polónia, que deveria 
defrontar a Rússia, fica de 
fora e espera pelo vencedor 
do Suécia-República Checa 
para jogar naquela que será a 

última eliminatória de acesso 
à maior e mais importante 
prova de futebol do mundo.

Por sua vez, Portugal en-
frenta a Turquia e, se passar, 
cruza-se com o vencedor do 
Itália-Macedónia do Norte. A 
Ucrânia, um país a viver um 
período de guerra, joga com 
a Escócia e quem seguir em 
frente terá de ombrear com 

trando directamente para 
a oitava posição mundial.

O grego Stefanos Tsit-
sipas manteve-se no 
quinto lugar, mas o rus-
so Andrey Rublev (sexto) 
e o italiano Matteo Ber-
rettini (sétimo) trocaram 
de posições, enquanto o 
norueguês Casper Ruud e 
o canadiano Felix Auger-
-Aliassime foram “em-
purrados” por Fritz para o
nono e décimo posto, res-
pectivamente.

No ranking feminino, 
o torneio de Indian Wells
também provocou alte-
rações no topo da hierar-

quia, apesar de a austra-
liana Ashleigh Barty se 
manter, imperturbável, 
no comando, mas agora 
com duas novas acompa-
nhantes no pódio.

A polaca Iga Swia-
tek subiu dois lugares e 
é agora segunda classifi-
cada, depois de ter con-
quistado a prova norte-
-americana em piso
duro, ao bater na final a
grega Maria Sakkari, que
ascendeu três posições
e é a nova número três
mundial, os melhores re-
gistos das carreiras para
ambas.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O CLUBE de Natação Tubarões 
de Maputo conquistou, no do-
mingo, na Piscina Raimundo 
Franisse, na cidade de Mapu-
to, o Torneio de Especialistas, 
competição organizada pela 
associação da modalidade na 
capital do país (ANCM).

Mesmo sem dominar em 
ambos sexos, o Tubarões con-
seguiu o número suficiente 
de pontos, em masculinos e 
femininos, que lhe confer-
iram o trono perante a rivali-
dade do Clube Barracudas de 
Maputo.

Tubarões obteve, na com-
binação de sexos, 1376,5 pon-
tos, contra 1251 de Barracu-
das. Os “azuis-e-brancos” 
dominaram em masculinos, 
registando 838 pontos, con-
tra 653 do rival. Aconteceu o 
inverso, em femininos, sendo 

que o Barracudas dominou a 
série com 598 pontos, contra 
538,5 do Tubarões.

Salientar que o Golfin-
hos ocupou o último lugar 
do pódio, com um total de 
509,5 pontos na combinação 
de sexos. O Ferroviário segue 
com 358 e na última posição 
a equipa do Zimpeto, com 64. 

Destacaram-se, ao nív-
el de escalões, em seniores 
masculinos, Adny Algy, Jus-
tino Pale e Matthew Lawrece, 
respectivamente dos Clubes 
Tubarões, Golfinhos e Barra-
cudas, todos com 27 pontos, 
que é a pontuação máxima. 
Em femininos, Domingas 
Munhameze e Mariana Roff, 
respectivamente dos Clubes 
Tubarões e Barracudas, ambas 
com 27 pontos.

Em juniores masculinos, 

John Cossa e Caio Lobo, am-
bos do Barracudas, mais Die-
go Boca e Sebastião Esteves, 
ambos do Tubarões, todos 
com 27 pontos. Em femini-
nos, Sophie Fernandes, Emir-
ana Saide e Alícia Mateus, 
respectivamente Barracudas, 
Tubarões e Golfinhos, todas 
com 27 pontos. 

Já em juvenis masculinos, 
Cleyton Munguambe, Carlos 
Abdul e Hugo Barradas, re-
spectivamente do Tubarões 
e Barracudas, todos com 27 
pontos. Em femininos, Mat-
ilde Esteves, Matilde Roff, 
ambas do Barracudas, respec-
tivamente com 27 e 26 pontos.

Salientar que este é o se-
gundo torneio consecutivo 
a ser conquistado pelo Tu-
barões este ano. O primeiro 
foi Torneio Sprint.

COMPLETA-SE hoje, a partir 
das 15:00 horas, a disputa da 
sexta e penúltima jornada das 
duas séries do Campeonato de 
Futebol da Cidade de Maputo 
- Liga Jogabets. No Estádio da
Machava, a contar para a Série
“A”, a partir das 15:30 horas, 1º
de Maio joga com Ferroviário
das Mahotas e, no campo do
Costa do Sol, a partir das 15:00
horas, Racing bate-se com Na-
cional para a Série “B”.

As duas partidas são, na 
verdade, apenas para o cum-
primento do calendário, uma 
vez já serem conhecidos os oito 
clubes apurados para os quar-

tos-de-final quando falta ain-
da uma jornada por realizar. 

Para a sexta-jornada, nos 
jogos disputados fim-de-se-
mana, na Série “A”, Black 
Bulls derrotou Vulcano por 
3-0 e conservou a liderança, 
com 16 pontos, os mesmos do 
Ferroviário, que venceu o rival 
Maxaquene por 1-0. Noutra 
partida, o Matchedje superou o 
Desportivo por 2-0.

Para a Série B, o Costa do 
Sol empatou a um golo com o 
Mahafil, enquanto a Liga Des-
portiva derrotou o Estrela, por 
2-0. Águias Especiais bateu 
Académica, também por 2-0.

Em função dos resultados 
da sexta e penúltima jornada, 
seguem aos quartos-de-final, 
pela Série A, Black Bulls, Ferro-
viário, Matchedje e Maxaque-
ne. Costa do Sol, Liga Despor-
tiva, Mahafil e Águias Especiais 
são os qualificados pela Série B.

Segundo o regulamento da 
prova, nos “quartos” os pri-
meiros classificados vão jogar 
com os quartos e os segundos 
com os terceiros, apurando-se 
os vencedores desses quatro 
jogos para as meias-finais. As 
restantes oito equipas (quatro 
de cada série) não vão realizar 
mais jogos.

TORNEIO INTERNACIONAL NOUAKCHOTT

“Mambas” reencontram
hoje Níger oito anos depois

SÉRGIO MACUÁCUA, em 
Nouakchott

A 
SELECÇÃO Nacional 
de Futebol, os “Mam-
bas”, mede forças esta 
noite com a sua con-
génere do Níger, em 

partida de carácter particular 
inserida no Torneio Internacio-
nal de Nouakchott que decorre 
no contexto da Data-FIFA.

A partida terá lugar no Es-
tádio Cheikha Boudiya na ca-
pital da Mauritânia, a partir das 
19:00 horas, 21:00, em Maputo, 
e será o reencontro dos “Mam-
bas” com os nigerinos oito anos 
depois.

Os primeiros dois confron-
tos entre as duas selecções re-
montam de 2014, na altura em 
desafios pontuáveis para a fase 
de qualificação ao CAN-2015.

A 10 de Setembro, as duas 
selecções empataram a uma 
bola no Estádio Nacional do 
Zimpeto. Nessa partida, o golo 
de Moçambique foi anotado 
logo aos sete minutos por in-
termédio de Dominguez, na 
transformação de uma grande 
penalidade, com os nigerinos 

a restabelecerem a igualdade 
também na primeira metade. A 
19 de Novembro do mesmo ano, 
as duas formações voltaram a 
cruzar caminho em Niamey 
com novo empate a um golo. O 
golo dos “Mambas” foi anota-

nosso jogo, uma equipa ambi-
ciosa e que procurará sempre 
ganhar. Apesar das adversida-
des lutaremos para dar o nos-
so melhor. Os jogadores estão 
quase todos aqui e em boas 
condições físicas e psicológicas, 
não havendo nenhuma lesão ou 
mal-estar de saúde a assinalar”, 
disse Matos.

Ajuntou que “temos de jo-
gar para o ataque e criar maior 
número possível de oportuni-
dades de finalização. É isto que 
o povo moçambicano pode es-
perar de nós nesta partida, pois
acreditamos que estamos em
condições de fazer o nosso me-
lhor, desde que estejamos fo-
cados e a trabalhar com afinco
como tem vindo a acontecer até 
aqui”, assinalou o técnico.

Os “Mambas” treinaram 
ontem ao fim início da noite já 
com 20 jogadores, numa sessão 
em que todos os pormenores 
foram ensaiados, desde jogadas 
ofensivas, jogo sem bola e os 
processos defensivos.

Este foi o único apronto 
com um grupo já alargado com 
a chegada massiva dos “es-
trangeiros”. Em Nouakchott os 
“Mambas” preparam a qualifi-
cação para o CAN-2023 e para 
o CAN-Interno. Em Junho, o
combinado nacional terá quatro 
jogos num intervalo de 15 dias
para essas duas campanhas.

Reginaldo e Zainadine 
impedidos de entrar na Mauritânia
REGINALDO Faite, que joga no Dínamo de Tirana 
da Albânia, e Zainadine Jr, que actua no Marítimo 
(Portugal) são cartas fora de baralho para os dois 
jogos que os “Mambas” disputam em Nouakcho-
tt devido a irregularidades na sua documentação. 

Reginaldo não tem cartões de vacinação con-
tra a Covid-19 e de febre-amarela, condição in-
dispensável para se entrar na Mauritânia, tendo 
lhe sido recusado o visto no aeroporto de Nou-
akchott. Ademais, Reginaldo tem visto de resi-
dência expirado na Albânia, pelo que nem sequer 
poderá regressar imediatamente para Tirana. 
Contudo, mesmo com esta situação e depois de 
advertido pela Federação Moçambicana de Fute-
bol (FMF) que sem cartões de vacina de Covid-19 
e de febre-amarela não entraria na Mauritânia 
este fez finca-pé e avançou para a aventura que 
se revelou inglória. 

Em Nouakchott, num aeroporto repleto de 
militares do que de profissionais de migração ou 
da Polícia, Reginaldo foi impedido de entrar na 
Mauritânia e teve que regressar imediatamente 
do mesmo voo que o levara a este país do Ma-
grebe e acompanhado até ao avião por uma forte 
escolta de soldados daquele país. Reginaldo não 
deve regressar a Albânia devido à caducidade do 
seu visto de residência, devendo viajar a Mapu-
to para iniciar as “demarches” burocráticas para 
obter o documento indispensável para entrar na-
quele país da Península Balcânica. De Nouakcho-

tt, foi deportado para Paris (França) onde a FMF 
garantiu-lhe hospedagem, enquanto aguarda 
pelo voo para Maputo. 

Já Zainadine foi vedado a sua entrada na Mau-
ritânia porque o seu passaporte tem validade até 
Agosto, ou seja, cerca de cinco meses, quando 
para se entrar na Mauritânia precisa-se de do-
cumento com um mínimo de 180 dias validade 
(seis meses). O jogador foi retido no aeroporto de 
Nouakchott, desde às 2.00 horas de madrugada 
de ontem, antes de ser liberado para regressar a 
Portugal ou seguir a Maputo para regularizar o 
seu passaporte. 

A FMF, através dos seus dois vice-presiden-
tes que se encontram na Mauritânia, Paito e Jorge 
Bambo, com apoio do “Team Manager” , Énio 
Saize, tudo fizeram para o desbloqueio da situa-
ção, mas, debalde. 

Entretanto, a partir de Maputo, o presidente 
da FMF, Feizal Sidat, e o secretário-geral, Hilário 
Madeira também fizeram de tudo, contactando a 
federação congénere e a Embaixada de Moçam-
bique em Portugal, mas sem sucesso. 

A Federação Mauritana diz que o desbloqueio 
daquele tipo de situação só é possível com um 
documento assinado pelos ministros do Interior 
e da Defesa, figuras muito difíceis de contactar 
num país cujo regime é militar.

Esta dupla junta-se a Witi no lote dos “es-
trangeiros” fora dos desafios de Nouakchott.

PAITO, VICE-PRESIDENTE DA FMF

Chiquinho 
Conde foi
autorizado a 
ausentar-se
O SELECCIONADOR nacional, Chiquinho Conde, teve au-
torização da Federação Moçambicana de Futebol (FMF) para 
se ausentar da primeira fase da participação de Moçambique 
no Torneio Internacional de Nouakchott, devendo não estar 
no banco técnico esta noite no jogo contra o Níger.

Esse dado é avançado por Martinho Mucuana (Paíto), vi-
ce-presidente da FMF para as Selecções Nacionais e chefe da 
delegação moçambicana na Mauritânia, que explicou que o 
técnico pediu com antecedência de dois meses para partici-
par do fórum dos treinadores profissionais em Portugal, um 
curso que não acontece todos os anos.

Ademais, Paíto disse que o referido curso é importante 
para o aumento da “bagagem” de Chiquinho e, consequen-
temente, do nosso futebol, dado que ele é seleccionador e 
quem coordena todas as nossas selecções.

“Estava inicialmente previsto que ele conseguisse che-
gar a tempo do jogo de hoje, mas devido ao término tardio 
do curso não conseguimos voo na noite de ontem, pelo que 
só pode chegar amanhã. Contudo, ele está sempre connosco 
via plataformas digitais. Está lá com a nossa anuência, pois 
é um acto que nos pode trazer vantagens como Federação. 
Claro que os atletas sentirão a falta dele pois é como um pai, 
mas temos de manter o foco até porque a partir de amanhã 
estará connosco para preparar o jogo de sábado”, esclareceu.

Paíto disse ainda que as condições e a hospitalidade na 
Mauritânia têm sido boas, excepto o relvado (sintético) de 
um dos campos de treinos.

Dominguez pode 
suplantar Tico-Tico
SE o capitão da Selecção Nacio-
nal, Dominguez, for utilizado 
nos dois jogos de Moçambique 
na Mauritânia irá suplantar o 
recorde há muito detido por 
Tico-Tico como o mais inter-
nacional de todos os jogadores 
moçambicanos.

Neste momento, Domin-
guez soma 93 internacionaliza-
ções, menos uma que Tico-Tico 
que jogou pelos “Mambas” en-
tre 1992 e 2010, com participa-
ção em três CAN (1996, 1998 e 
2010).

Se Dominguez, que joga 

pelos “Mambas” desde 2004, 
for utilizado nos desafios de 
Nouakchott passará a somar 95 
jogos e uma participação num 
CAN (2010).

O recorde de jogos de Ti-
co-Tico pode cair já, mas o de 
golos ainda fica longe de al-
cançar. O antigo jogador do 
Desportivo de Maputo e do 
Jomo Cosmos da África do Sul 
marcou 27 golos, sendo que 
Dominguez soma 16. Tico-Tico 
jogou pelos “Mambas” até qua-
se aos 37 anos e,  dos 27 golos 
que anotou os mais marcantes 

foram: o primeiro marcado por 
Moçambique num CAN, o de 
1996, e o conseguido em Julho 
de 1997, no Estádio da Macha-
va, contra o Malawi na vitória 
por 2-1 que deu a qualificação 
a Moçambique para o CAN-98, 
já ao cair do pano, selando uma 
cambalhota depois do tento de 
empate apontado pelo já faleci-
do Adelino.

Entretanto, o “puto-mara-
vilha” só chegou esta madru-
gada a Nouakchott, havendo 
dúvidas quanto à sua utilização 
logo à noite.

Dominguez marcou o primeiro golo na primeira partida frente ao Níger no Zimpeto

do por Diogo, aos 62 minutos, 
antes dos nigerinos igualarem 
aos 82.

O embate desta noite em 
Nouakchott será um autêntico 
tira-teimas, sendo que Mexer, 
Zainadine, Dominguez e Clésio 
são os únicos “sobreviventes” 
desses duelos de 2014 com os 
nigerinos, com a particulari-
dade de um dos selecciona-
dores-adjuntos, Jumisse, ter 
também feito parte ainda como 
atleta.

O jogo de hoje será dirigido 
por uma arbitragem mauritana 
chefiada por Moussa Diou, com 
Hamedine Diva e Khalidou Na 
como auxiliares. O quarto ár-
bitro é Rachid Medjiba, todos 
com categoria FIFA.

A selecção do Níger desem-
barcou ontem em Nouakchott.

É PARA JOGAR 
AO ATAQUE 
E GANHAR

O seleccionador nacional 
adjunto, Tiago Matos, que vai 
orientar a equipa nacional por 
ausência confirmada de Chi-
quinho Conde, disse que, no 
jogo desta noite, os Mambas 
vão procurar ser sempre domi-
nantes e acutilantes, jogando 
abertamente ao ataque.

“São esses dois pilares do 

LIGA JOGABETS

Completa-se disputa 
da penúltima jornada

Black Bulls e Ferroviário entre os oito qualificados

Tubarões conquista
“Especialistas”

NATAÇÃO

OS TRÊS principais candidatos à conquista 
da Liga MOZAL em basquetebol entraram vi-
toriosos na competição, ontem, confirman-
do o favoritismo que ostentavam perante os 
adversários. No jogo de abertura da prova, 
o Ferroviário de Maputo venceu tranquila-
mente a Universidade Pedagógica por 92-40.

Foi uma partida tranquila para a equipa 
comandada por Carlos Aik, que saiu certa-
mente satisfeito com a produção de Manuel 
Uamusse (20 pontos), coadjuvado por Fran-
cisco Macaringue (13 pontos) e Yuran Biosse 
(12 pontos). Destaque da UP foi Milton Cum-
bana, autor de doze pontos.

No jogo de fundo, para o mesmo Grupo 
“A”, o Ferroviário da Beira teve de se apli-
car para derrotar o Maxaquene, por 80-63. 
Elvis Honwana converteu 21 pontos e o base 

norte-americano William Perry também se 
evidenciou no jogo ofensivo dos locomotivas.

Mesmo aguerrida, a jovem turma “trico-
lor” acabou cedendo à experiência e frescura 
física do adversário. Ao intervalo, o Ferroviá-
rio da Beira vencia por 38-30, depois de ter-
minar o primeiro período com apenas quatro 
pontos de vantagem (18-14). Ao fim do ter-
ceiro período, o marcador estava em 58-44.

Para a Série “B”, o Costa do Sol bateu 
Municipal da Beira por 100-56 e Apolitécnica 
derrotou União Juvenil Napipine por 66-44.

Para hoje estão agendados os desafios 
Municipal da Beira - União Juvenil Napipi-
ne; UP - Ferroviário da Beira (14.00 horas), 
Apolitécnica - Costa do Sol (16.00 horas) e 
Maxaquene - Ferroviário de Maputo (18.00 
horas).

LIGA MOZAL DE BASQUETEBOL
“Locomotivas” e Costa
do Sol entram a vencer

DEVIDO A PROBLEMAS DE DOCUMENTAÇÃO

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Todos podemos apanhar a Covid-19, não 
importa a idade, a raça e principalmente 

onde vivemos

EQUIPAS de resgate lutavam 
ontem contra a chuva e lama 
na busca por vestígios das 132 
pessoas que estavam a bordo 
do Boeing-737 da China Eas-
tern que segunda-feira caiu 
numa área montanhosa no su-
doeste da China.

As esperanças de encon-
trar sobreviventes eram prati-
camente nulas um dia após o 
acidente do Boeing 737-800, 
provavelmente a catástrofe 
aérea com o maior número de 
mortes na China em quase três 
décadas.

As perguntas acumulam-
-se sobre as causas do acidente 
com a aeronave, que perdeu
mais de 26.000 pés (quase
8.000 metros) em apenas três
minutos, antes de cair em
numa montanha.

A companhia aérea reco-
nheceu que pessoas a bordo do 
voo, que viajava entre as cida-

PARA que África alcance os objectivos de de-
senvolvimento sustentável (ODS) relativos à 
água será preciso “acelerar drasticamente” os 
progressos no que diz respeito ao acesso à água, 
saneamento e serviços básicos de higiene, alerta 
um relatório ontem divulgado.

Lançado durante o Fórum Mundial da Água, 
que está a decorrer na capital do Senegal,  Dakar, 
até sábado, o relatório das agências das Nações 
Unidas para a saúde e a infância (OMS e UNI-
CEF, respectivamente) alerta que, se a tendên-
cia actual se mantiver, muito poucos Estados-
-membros da União Africana (UA) conseguirão
alcançar o acesso universal à água potável, ao
saneamento gerido com segurança ou a serviços
básicos de higiene até 2030.

Segundo um comunicado do UNICEF, o rela-
tório, que pede “acção urgente num continente 
em que a escassez de água e o reduzido sanea-
mento podem ameaçar a paz e o desenvolvimen-

to”, recorda que 418 milhões de africanos ainda 
não têm sequer acesso a um serviço básico de 
água potável, 778 milhões não têm saneamento 
básico e 839 milhões não têm serviços básicos de 
higiene.

Para alcançar os ODS, adoptados pelas Na-
ções Unidas em Setembro de 2015 e a serem atin-
gidos até 2030, África tem de multiplicar por 12 a 
sua taxa actual de progresso no acesso ao precio-
so líquido, multiplicar por 20 o saneamento e por 
42 o acesso a serviços de higiene básicos.

O relatório lembra ainda que existem grandes 
desigualdades dentro de cada país, nomeada-
mente entre zonas rurais e urbanas, entre regiões 
e entre os mais ricos e os mais pobres.

O 9.º Fórum Mundial da Água, que começou 
na segunda-feira e termina no sábado, decorre 
pela primeira vez na África Subsahariana, orga-
nizado pelo Senegal, que actualmente preside à 
UA. - (Lusa)

Ex-ministro zambiano 
acusado de corrupção
A COMISSÃO Anti-corrupção da Zâmbia (ACC, na 
sigla em inglês) anunciou segunda-feira a detenção 
do ex-ministro da Justiça Given Lubinda por desviar 
539.000 dólares (34,4 milhões de meticais), o mais 
recente de uma série de processos contra antigos 
governantes. Lubinda, de 58 anos de idade, é actual-
mente presidente da Frente Patriótica (PF), princi-
pal partido da oposição na Zâmbia, e a sua detenção 
surge na sequência da investigação e responsabiliza-
ção de ex-membros do anterior Executivo, derrota-
do após as eleições de agosto de 2021. O ex-ministro 
arrisca uma pena de cinco anos de cadeia.

Homens armados 
matam 16 pessoas na 
Nigéria
UM grupo de homens fortemente armados mataram 
pelo menos 16 pessoas num ataque, no domingo, a 
uma aldeia no noroeste da Nigéria, disse ontem a 
Polícia. As zonas central e noroeste do país mais po-
puloso de África são há anos cenário de bandos cri-
minosos, conhecidos localmente como “bandidos”, 
que atacam aldeias, roubam gado, raptam e matam 
residentes. O Governo classificou recentemente os 
grupos criminosos como “terroristas”, em resposta 
ao número crescente de ataques. No domingo, de-
zenas de pistoleiros em motos invadiram a aldeia de 
Ganar-Kiyawa, no Estado de Zamfara, matando 16 
aldeões, disse o porta-voz da Polícia local, Moham-
med Shehu.

Egipto, Israel e EAU 
discutem crises
O PRESIDENTE do Egipto, Abdelfatah al Sisi, o Pri-
meiro-ministro israelita, Naftali Bennett, e o gover-
nante de facto dos Emirados Árabes Unidos (EAU), 
Mohamed bin Zayed, reuniram-se ontem no Sinai 
para discutir a crise energética e alimentar. O por-
ta-voz presidencial egípcio, Basam Radi, informou 
que os três líderes “abordaram as repercussões dos 
desenvolvimentos globais, especialmente no que diz 
respeito à energia, estabilidade do mercado e segu-
rança alimentar”, numa cimeira realizada na cida-
de egípcia de Sharm el Sheikh, no sul da península 
do Sinai. De acordo com a presidência egípcia, os 
líderes também “trocaram pontos de vista sobre os 
últimos desenvolvimentos em várias questões inter-
nacionais e regionais”.

Professores cabo-
verdianos em greve
OS professores cabo-verdianos promovem hoje uma 
greve e manifestações em todas as ilhas, depois de 
falhadas negociações com o Governo para resolução 
de pendências e reclassificações, referiu o presiden-
te do Sindicato Nacional dos Professores (SINDEP). 
“Estamos a contar com uma adesão em massa por-
que os professores é que estão cansados e pediram 
esta greve, para reclamar desta inércia. São só pala-
vras e discursos”, afirmou ontem o sindicalista Jor-
ge Cardoso, em declarações à Lusa. O presidente do 
SINDEP aponta várias situações de alegado incum-
primento, nomeadamente reclassificações de 2016 a 
2021, subsídios pela não redução da carga horária de 
2017 a 2022, ou falta de publicação de aposentações, 
mas também o congelamento de salários desde 2016.

Pequim reclama direito 
sobre ilhas artificiais
A CHINA considerou ontem ter o direito de desen-
volver ilhas disputadas no mar do Sul da China, após 
os Estados Unidos terem acusado Pequim de milita-
rizar pelo menos três das várias ilhas artificiais que 
construiu naquele território marítimo. A implan-
tação pela China de “instalações de defesa nacional 
necessárias no seu próprio território é um direito de 
todos os países soberanos e está de acordo com a lei 
internacional, que é irrepreensível”, disse o porta-
-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Wang
Wenbin, em conferência de imprensa. As activida-
des militares dos EUA na área visam “provocar pro-
blemas e fazer provocações”, acusou Wang.
legitimar Assad”, realçou o porta-voz do departa-
mento de Estado norte-americano, Ned Price. Numa 
conferência de imprensa em que reagiu à primeira
viagem de Bashar al-Assad a um país árabe desde o
início da guerra na Síria, em 2011, Price criticou o
encontro do Presidente sírio com o primeiro-minis-
tro dos EAU, Mohammed bin Rashid Al-Maktoum.

ENQUANTO o mundo olha para a guerra na 
Ucrânia, mediadores trabalham para evitar 
que o bloqueio político na Líbia deflagre 
num novo conflito no país. 

Devido às divisões entre as instituições 
rivais do leste e do oeste do país, a Líbia 
tem dois governos desde o início des-
te mês, como ocorreu entre 2014 e 2021, 
quando estava em plena guerra civil após 
a queda do Governo de Muammar Kadhafi, 
em 2011.

Aprovado pelo Parlamento do leste, o 
Executivo do ex-ministro do Interior Fathi 
Bachagha compete com outro em Trípoli, 
formado em virtude de acordos políticos 
monitorados pela ONU e liderado por Ab-
delhamid Dbeibah. Este último se recusa a 
entregar o poder.

Bachagha formou o seu Governo, gra-
ças a uma aliança com o homem forte do 
leste, Khalifa Haftar.

“Bachagha apostou na política dos fac-
tos consumados, convencido de que, com 

a confiança do Parlamento, poderia facil-
mente derrubar o Governo apoiado pela 
comunidade internacional”, observou 
Khaled al Montaser, professor de Relações 
Internacionais da Universidade de Trípoli.

“Mas ele logo percebeu que era uma 
aposta perdida”, acrescentou.

Na semana passada, numa reunião do 
Conselho de Segurança da ONU, as prin-
cipais potências mostraram-se cautelosas 
em relação a esta crise, sem tomar partido. 

“O Executivo líbio enfrenta uma crise 
que pode, se não for resolvida, levar à ins-
tabilidade e a governos paralelos no país”, 
alertou a secretária-geral adjunta da ONU 
para Assuntos Políticos, Rosemary DiCar-
lo, na abertura da sessão do Conselho.

“A comunidade internacional, espe-
cialmente os Estados Unidos, não quer que 
o conflito seja retomado na Líbia no con-
texto actual da guerra russo-ucraniana”,
afirmou o analista político Faraj Al-Dali. -
(SWISSINFO)

O 
MALAWI lançou a primeira ronda da 
campanha de vacinação para cerca de 
três milhões de crianças abaixo dos 
cinco anos contra a pólio, usando a 
vacina recomendada pela Organiza-

ção Mundial de Saúde (OMS), foi ontem  anun-
ciado.

“A campanha tem como alvo 2,9 milhões 
de crianças com menos de cinco anos em qua-
tro rondas de vacinação, depois de o Malawi ter 
declarado um surto em 17 de Fevereiro, o pri-

meiro destes casos no país em mais de 30 anos, 
e o primeiro em África desde que a região foi 
declarada livre da pólio, em 2020”, lê-se num 
comunicado da OMS.

A agência da ONU disponibilizou 80 mi-
lhões de doses a cinco países africanos para 
combater a pólio, que visam vacinar 23 mi-
lhões de menores de cinco anos.

A primeira fase da campanha, visando 9,4 
milhões de crianças de Moçambique, Malawi, 
Tanzania e Zâmbia,  arrancou esta semana.

Posteriormente, estão previstas mais três 
fases, que abrangerão igualmente o Zimbabwe 
para Abril, Junho e Julho, para atingir a meta de 
mais de 23 milhões de crianças.

As vacinações em massa ou imunizações 
complementares visam interromper a circula-
ção do poliovírus, imunizando todas as crian-
ças menores de cinco anos, independente-
mente do estado de vacinação anterior.

O objectivo é alcançar menores que não 
estão imunizados ou apenas parcialmente pro-

tegidos e aumentar a imunidade dos que já to-
maram a vacina.

A região africana foi declarada e certifica-
da como livre de pólio selvagem indígena em 
Agosto de 2020, após eliminar todas as formas 
de poliovírus selvagem, contudo, a certificação 
da região continua inalterada.

Análises laboratoriais ligaram a variante 
detectada no Malawi com a que circulava na 
província de Sindh, no Paquistão, em 2019. - 
(Lusa)

PERTO de completar um mês, a guerra na 
Ucrânia prossegue, ainda sem sinais de apazi-
guamento, apesar de Moscovo e Kiev estarem 
em conversações por vídeoconferência desde 
a semana passada.

A presidência russa (Kremlin) considerou 
ontem que as negociações em curso com Kiev 
são “pouco substanciais”, apesar de o Pre-
sidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter 
dito que está pronto para submeter eventuais 
“compromissos” a um referendo.

“Está a decorrer um processo de negocia-
ções, mas gostávamos que fosse mais enér-
gico, mais substancial”, disse o porta-voz da 
presidência russa, Dmitry Peskov, na confe-

rência de imprensa diária que realiza em Mos-
covo.

Perkov recusou-se a avançar o tema sobre 
o qual as delegações russa e ucraniana estão
a conversar neste momento, alegando que,
“actualmente, tornar esses assuntos públicos
só dificulta o processo, que já está a decorrer
de forma mais lenta e menos substancial do
que gostaríamos”.

Volodymyr Zelensky disse na segun-
da-feira estar pronto para discutir com o 
seu homólogo russo, Vladimir Putin, um 
“compromisso” relativamente às regiões 
de Donbass e da Crimeia para encerrar as 
hostilidades iniciadas pela Rússia, em 24 de 

Fevereiro, embora alertando que qualquer 
acordo terá de ser ratificado pelos ucrania-
nos em referendo.

A Ucrânia tem exigido, nas negocia-
ções, um cessar-fogo, a retirada das forças 
russas do país e a designação de países que 
garantam a sua segurança e intervenham 
em caso de ataque russo.

Moscovo, por sua vez, quer desmilita-
rizar e “desnazificar” a Ucrânia, exigindo 
que o país vizinho adopte um estatuto de 
neutralidade, além de recusar uma even-
tual adesão do Estado à organização de de-
fesa militar da Ocidente, NATO.

Segundo indicaram ontem as Nações 

Unidas, a invasão russa da Ucrânia já pro-
vocou pelo menos 953 mortos e 1.557 feri-
dos.

O conflito causou a fuga de mais de dez 
milhões de pessoas, mais de 3,5 milhões 
das quais para os países vizinhos, de acordo 
com os mais recentes dados da ONU.

Segundo a mesma fonte, cerca de 13 mi-
lhões de pessoas necessitam de assistência 
humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela 
maioria dos Estados-membros da ONU. Os 
países ocidentais, que impuserem pesadas 
sanções a Moscovo, estão a enviar arma-
mento para a Ucrânia. - (Lusa)

Malawi lança primeira ronda
de vacinação contra a pólio

ACESSO À ÁGUA

África precisa fazer mais 
para alcançar objectivos

Bloqueio político na Líbia 
faz temer novo conflito

QUEDA DE AVIÃO NA CHINA

Equipas de resgate procuram vestígios de passageiros

Equipas de resgate realizam busca no local do acidente (CNS / AFP)

des de Kunming (sudoeste) e 
Cantão (sul), morreram, mas 
não divulgou detalhes.

O Presidente chinês, Xi 
Jinping, ordenou uma inves-

tigação profunda para que 
as causas do acidente sejam 
determinadas o mais rápido 
possível.

Equipas de resgate, bom-

beiros e agentes de unidades 
de emergência trabalham na 
área rural da região de Guan-
gxi, local do acidente.

Os funcionários exami-

navam os pedaços queimados 
do avião e rastros do incêndio. 
Um deles especulou que os 
passageiros teriam sido “to-
talmente incinerados” pela 

intensidade das chamas.
Uma testemunha da re-

gião, que revelou apenas o 
sobrenome Ou, afirmou que 
ouviu um “barulho como um 
trovão” na tarde de segun-
da-feira, seguido por uma 
explosão violenta nas colinas 
próximas.

A imprensa estatal exibiu 
imagens das equipas de resga-
te na área da queda do avião, 
entre árvores derrubadas e 
pedaços do Boeing, incluindo 
uma peça com o símbolo da 
companhia aérea.

Outras imagens mostra-
vam funcionários que utili-
zavam drones para facilitar as 
buscas no terreno íngreme e 
com vegetação densa.

Em Cantão, funcionários 
da companhia aérea ajudavam 
as famílias dos 123 passageiros 
e nove tripulantes do avião.- 
(SWISSINFO)

GUERRA NA UCRÂNIA

Kremlin lamenta ritmo das negociações
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Exportação de milho passa
pela melhoria da qualidade

Centrais
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PR quer mais empresários
no fórum Moçambique-portugal 

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

PR quer participação
de empresários lusos

VALE presta apoio 
à população de Tete

Recentemente inaugurada Milibangalala Resort é um dos resultados da cooperação económica entre Moçambique e Portugal 

O 
PRESIDENTE da 
República, Filipe 
Nyusi, expressou 
o desejo de que o
próximo Fórum

Económico Moçambique-
-Portugal decorra em Ma-
puto, a par da cimeira bi-
lateral entre os dois países
que deverá acontecer ain-
da este ano.

“Convidamos os inves-
tidores do país irmão por-
tuguês durante a próxima 
sessão da cimeira bilateral. 
É nosso desejo que decorra 
aqui em Maputo o Fórum 
Económico Moçambique-
-Portugal”, disse o chefe
de Estado, ao discursar ao
lado do Presidente portu-
guês, Marcelo Rebelo de
Sousa, durante um jantar
na sua residência oficial
no Palácio da Ponta Ver-
melha, em Maputo.

“Estamos convictos de 
que as relações entre Por-
tugal e Moçambique con-
tinuarão sempre firmes, 
profícuas e a gerar benefí-
cios mútuos”, sublinhou.

 Nyusi disse apostar 

“na promoção do desen-
volvimento económico” 
com “criação de condi-
ções para a facilitação” 
do investimento público e 
privado em Moçambique, 

“com particular destaque 
para a melhoria do am-
biente de negócios, es-
tabilidade política e ma-
croeconómica financeira, 
bem como da paz e segu-

rança”.
Marcelo Rebelo de Sou-

sa considera que é uma 
aposta necessária para 
consolidar a paz.

“Não há paz duradoura 

CENTENAS de famílias, vítimas 
de desastres naturais na provín-
cia de Tete, receberam apoio doado 
pela mineradora Vale Moçambique, 
através da Delegação Provincial do 
Instituto Nacional de Gestão e Re-
dução de Riscos de Desastres de Tete 
(INGD). 

A doação inclui frascos de pu-
rificador de água ‘Certeza’ e cesta 
básica contendo açúcar, farinha de 
milho, arroz, óleo alimentar, fei-
jão, barras de sabão e sal iodado. 
A oferta da Vale Moçambique visa 
reforçar o apoio às vítimas da de-
pressão Ana e garantir a disponi-
bilidade de bens alimentícios na 
época chuvosa ainda em curso em 
M o ç a m b i q u e . 
“Reforçamos o stock para apoiar às 

vítimas da tempestade Ana e de fu-
turas necessidades durante a época 
chuvosa em curso”, disse delegada 
provincial do INGD, Teresa Jeque, 
que agradeceu a Vale pelo apoio. 
Frederico Paiva, representante da 
Vale, afirmou que a doação é um 
contributo da Vale para o bem-estar 
das comunidades onde a empresa 
está inserida. “Temos a certeza de 
que a doação fará uma grande dife-
rença à centenas de famílias apoia-
das pelo INGD, instituição com 
quem temos colaborado”, disse. 
Desde o início deste ano, a Vale e a 
Nacala Logistics já contribuíram com 
cerca de 144 milhões de dólares para 
o apoio às vítimas de desastres na-
turais nas regiões centro e norte do
país.

se não houver a continua-
ção de um processo de de-
senvolvimento económico 
– como aquele que Mo-
çambique tem vindo por-
fiadamente a construir, e
em que tantas empresas,
empresários e trabalha-
dores portugueses parti-
cipam”, disse no seu dis-
curso, na mesma ocasião.

A este propósito, des-
tacou a unidade hoteleira 
que os dois chefes de Es-
tado inauguraram recen-
temente, afirmando que 
“simboliza um exemplo 
desse empenhamento 
conjunto de moçambi-
canos e portugueses pelo 
desenvolvimento econó-
mico de Moçambique”.

O Presidente português 
tinha já anunciado após 
um encontro com Nyusi 
no edifício da Presidência, 
em Maputo, que a próxi-
ma cimeira bilateral entre 
Portugal e Moçambique 
será “não muito tempo 
depois” da posse do novo 
Governo chefiado por An-
tónio Costa.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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SEGUNDO FITCH SOLUTIONS

AFIRMA SALIM VALÁ

Moçambique e Nigéria devem
aumentar venda de gás à Europa

A 
CONSULTORA Fitch 
Solutions considera 
que a África subsaha-
riana, nomeadamente 
Moçambique e a Ni-

géria, estão bem posicionados 
para beneficiarem do aumento 
da procura de gás, na sequên-
cia da guerra entre a Rússia e a 
Ucrânia.

“A região da África subsaha-
riana está bem posicionada para 
beneficiar do aumento da pro-
cura do seu gás, num contexto 
em que a Europeia procura fon-
tes seguras de energia, devido 
às tensões agravadas na Rússia e 
Ucrânia”, lê-se numa análise às 
implicações do conflito.

De acordo com a nota en-
viada aos investidores e a que 
a Lusa teve acesso, “os novos 
projectos de gás natural lique-
feito em Moçambique e na Ni-
géria vão liderar o crescimento 
da produção na África Subsaa-
riana, com muitos acordos de 
longo prazo a já estarem assi-
nados com compradores fora da 

O PRESIDENTE da Bolsa de Valores 
de Moçambique (BVM), Salim Valá, 
entende que, para que haja um cres-
cimento económico inclusivo e sus-
tentável, é necessário incrementar os 
níveis da produtividade na economia.

Defende ainda a criação de mais 
empregos, gerar rendimento para as 
famílias, redução as disparidades so-
ciais extremas, e assim se possa fra-

gilizar os pilares nos quais assenta a 
pobreza.

A fonte falava, há dias, sobre o ce-
nário e tendências do desenvolvimen-
to económico moçambicano, tendo 
acrescentado que, não é a indústria 
extractiva, baseada no capital intensi-
vo, que vai ser a solução para a criação 
do nível de emprego necessário para 
absorver a crescente população activa 

Crescimento económico inclusivo
passa por aumento da produtividade

forneceu mais de 174 mil mi-
lhões de metros cúbicos (bcm) 
de gás à Europa, o que equivale 
a mais de 15% da procura gasis-
ta nesse ano, com a Alemanha, 
Itália e Áustria a serem os maio-
res importadores de gás russo.

A produção de gás na África 
Subsaariana “deverá aumen-
tar nos próximos anos e passar 
de 79 bvm, em 2021, para 149 
bcm em 2031, com Moçambi-
que e Nigéria a contribuírem 
com aproximadamente 78,6% 
da produção regional no final 
desta década”, salientam os 
analistas.

Moçambique está a prepa-
rar-se para ser um dos princi-
pais exportadores de gás a nível 
mundial, quando o projecto 
Coral FNLG arrancar, prova-
velmente no segundo semestre 
deste ano, mas a produção mo-
çambicana só deverá aumentar 
exponencialmente a partir de 
2026, partindo do princípio de a 
situação de segurança no norte 
do país se estabiliza.

Europa, principalmente na Ásia.
No comentário desta con-

sultora detida pelos mesmos 
donos da agência de notação 
financeira Fitch Ratings, os 
analistas escrevem que “a cri-

se energética europeia deu um 
renovado optimismo” para os 
grandes projectos africanos, 
como na Tanzânia ou em Mo-
çambique, já que “os mercados 
na Europa estão urgentemente 

a procurar diversificar as suas 
fontes de energia face à depen-
dência do gás russo, cujos pre-
ços subiram significativamente 
nos últimos meses”.

Em 2020, a russa Gazprom 

do país.
Explica que, o que Moçambique 

precisa é, fundamentalmente, de 
projectos de mão-de-obra intensiva, 
como os de infra-estruturas, indústria 
transformadora, agro-negócio, tu-
rismo, entre outras áreas económicas 
que geram muitos empregos. 

Segundo Valá, o crescimento eco-
nómico inclusivo deve ter o seu foco 
no aumento da produtividade nos 
sectores de actividade económica, de 
uso de mão-de-obra intensiva, como 
a agricultura, a indústria, o turismo e 
os serviços, diversificar a economia e 
investir fortemente nas pessoas. 

A fonte sublinhou que os cami-
nhos para o desenvolvimento podem 
passar pelo   potenciamento de cinco 
áreas, nomeadamente a agricultura, a 
indústria manufactureira, a explora-
ção e transformação dos recursos na-
turais, e o turismo.

“É essencial que haja uma estabili-
dade política, económica e fiscal, que 
associado a reformas transformati-
vas, possa criar junto dos investidores 

nacionais e estrangeiros a necessária 
confiança no investimento no país”, 
disse. 

Acrescentou ainda que, embora 
a indústria extractiva não seja uma 
grande fonte de geração de emprego e 
rendimento para as famílias moçam-
bicanas, este sector será uma impor-
tante fonte de receitas para alavancar 
o crescimento económico, e a aplica-
ção de uma parte dessas receitas no
desenvolvimento dos demais sectores
da actividade económica, social e no
domínio das infraestruturas estraté-
gicas.

Em suma, Moçambique tem os re-
cursos humanos, as condições físico-
-naturais e a posição geo-estratégica
favorável para ser um país de rendi-
mento médio num horizonte de cerca
de 15-20 anos.

No tocante a exploração dos recur-
sos naturais em países ainda pobres, os 
interesses dos “detentores de capital e 
tecnologia para os extrair e explorar” 
nem sempre são coincidentes com os 
interesses dos “donos dos recursos”.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Há mercado do milho 
por explorar

Indústria avícola no sul recorre à RAS

Moçambique deverá 
abastecer África do Sul

Só dez por cento usa
sementes de qualidade

Mohamed Valá, director-geral do Instituto de Cereais de Moçambique (ICM)

A
INDA que existam 
alguns produtores 
que reclamam falta 
de mercado para a 
colocação do milho 

produzido no país, assegu-
ram que há espaço para a co-
mercialização desta cultura. 
Defendem entretanto, que é 
preciso que não se olhe ape-
nas para o aumento da pro-
dução e produtividade, como 
tem acontecido, mas também 
na qualidade do milho que se 
pode oferecer ao mercado, 
sobretudo para as indústrias 
avícolas, cervejeiras, assim 
como na produção de farinha 
e, no futuro, como alimento 
suplementar para o gado bo-
vino. 

Um estudo efectuado pela 
International Growth Center 
(IGC) indica que o preço no-
minal do milho a nível inter-
nacional mostra uma evolução 
crescente ao longo do tempo 
e com projecções apontadas 
para uma tendência de con-
tinuidade deste crescimento. 

É daí que se defende a ne-

Desde a introdução do Programa SUS-
TENTA assiste-se a um ligeiro aumento da 
produção do milho. Dados do International 
Growth Centre (IGC), entidade responsável 
pelo estudo sobre o ecossistema da cadeia de 
valor do milho, indicam que as zonas centro e 
norte concentram a maior produção e melhor 
produtividade do milho do país do que a zona 
sul, que “depende do cereal sul-africano”.

Valá não vê motivos para que o sul este-
ja atrasado neste quesito e lembrou que “na 
zona de Chilembene, na província de Gaza, 
existe uma área de cerca de 20 hectares na 
qual se produzia milho e pode-se voltar a 
produzir”, recordou para depois sublinhar 
que hoje, praticamente, ainda não se desen-
volveu grandes variedades para a segunda 
época de arroz. Por conta disso, os regadios 
de Chókwè e do Baixo Limpopo ficam ociosos 
na segunda época. “Não se têm mais de qua-
tro mil hectares de produção de arroz porque 
não se pode produzir milho nesse período?”, 
questionou  “Temos água a correr nos rega-
dios, mas tem faltado qualquer coisa que ex-

travasa o ICM e a IGC.
Valá lembrou ainda que o distrito do Chi-

buto foi um grande produtor de milho e desa-
fiou os produtores da zona sul, que têm mais 
de 80 mil hectares de regadio, a produzir mais 
de 40 mil toneladas e responder às necessi-
dades, por exemplo, de HIGEST e de outras 
indústrias avícolas “porque não falta água, 
terra – só produzimos entre 16-18 por cento 
do território – nem pessoas para produzir”, 
disse para depois acrescentar que enquanto 
não melhorar em quantidade e qualidade as 
indústrias, sobretudo a avícola, vai continuar 
a recorrer ao milho na vizinha África do Sul.

Segundo dados apresentados no encontro 
por Mário Couto, a HIGEST necessita de perto 
de 25 mil toneladas de grão de soja e 55 mil de 
milho por ano, o que não encontra no merca-
do nacional.

Para Couto havendo um aumento exage-
rado do preço deste cereal a nível interna-
cional o milho é ou será um negócio cada vez 
mais rentável. 

Valá repisou mais do que uma vez que para se atacar o 
mercado que se abre “não deve faltar milho com melhor 
qualidade nem capacidade dos produtores nacionais forne-
cerem as quantidades e qualidades exigidas pelas indústrias 
avícola e cervejeiras, principalmente. 

Aliás, a fonte alertou inclusive que o país deve começar 
a se preparar porque a África do Sul está a ficar com pouco 
espaço para a produção do milho à medida das suas necessi-
dades e nessa altura Moçambique será alternativa se estiver 
preparado.

O desafio dos produtores, em parti-
cular, é passar da actual situação em que 
muitas vezes a sua produção é feita com 
base em sementes sem a qualidade de-
sejada. “Nós precisamos de ter sempre 
sementes de qualidade pelo que os pro-
dutores devem acompanhar esta cadeia 
investindo na qualidade da semente que 
fornecem aos produtores”, referiu.

Ainda de acordo com Valá, o país está 
a produzir 2,3 milhões de toneladas de 
milho o que daria para atacar o mercado 
nacional, mas para além da quantidade 
há o pressuposto de qualidade porque as 
indústrias precisam desse elemento. 

A fonte referiu que é por isso que 
existe a necessidade urgente de se atacar 
a qualidade da semente. Aliás, os indica-
dores existentes apontam que menos de 
10 por cento dos produtores é que pro-
duz com sementes de qualidade, mas na 
verdade, o país precisa no mínimo de 40 
por cento de produtores com sementes 
de qualidade.

Já a representante da Câmara de Co-
mércio de Moçambique, Maria Mendes, 
lembrou que apesar de a agricultura ab-
sorver cerca de 80 por cento da popula-
ção economicamente activa e contribuir 
com perto de 23 por cento do Produto 

Interno Bruto a tendência de crédito na 
banca indica que menos de cinco por 
cento de crédito oferecido pela banca 
comercial é que vai para agricultura e 
pecuária.

Ainda de acordo com Maria Mendes, 
deste total de cinco por cento destinado 
à agricultura, 65 por cento é projectado 
à cultura de rendimento como algodão, 
cana-de-açúcar, tabaco e caju, e não in-
clui culturas de alimentos, como milho, 
que joga um papel preponderante na ca-
deia alimentar e nutricional, bem como 
no desenvolvimento das indústrias a ela 
relacionada.

cessidade de se incrementar o 
nível de produção e de quali-
dade deste cereal com vista a 
obter mais ganhos com a sua 
exportação.

Segundo o director-geral 
do Instituto de Cereais de 
Moçambique (ICM), Moha-
med Valá, para que isso acon-
teça é preciso que se melhore 
a qualidade do que se produz 
indo ao encontro do que “as 
indústrias pretendem, pois, 
pensa-se que a qualidade 
deve ser o nosso calcanhar de 
Aquiles. Há que trabalharmos 
para ter qualidade porque há, 
inclusivamente, perspecti-
va de exportar para países 
vizinhos”, referiu durante 
o Seminário de Socialização
e Harmonização do Estudo
do Ecossistema da Cadeia de
Valor do Milho, que decor-
reu, recentemente, em Xai-
-Xai, sob o lema “Fortalecer
as Parcerias e Sinergias com
os Actores da Cadeia de Co-
mercialização Agrícola Rumo
à Dinamização da Produção”.

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



6 Quarta-feira, 23 de Março de 2022|    OPINIÃO

EDUCAÇÃO FINANCEIRA EDUCAÇÃO FINANCEIRAEDUCAÇÃO FINANCEIRA

Porquê a taxa de câmbio varia?
As variações da taxa de câmbio, ou 

seja, a apreciação e a depreciação do 
Metical em relação às outras moedas, 
dependem dos factores que afectam a 
procura e oferta de moeda externa, por 
exemplo: 

• Se exportamos mais bens e ser-
viços do que importamos do exterior, 
haverá maior entrada ou oferta de 
moeda externa (dólares, rands, eu-
ros, etc.), favorecendo os ganhos ou a 
apreciação do Metical; 

• Se importamos mais do que ex-
portamos, haverá mais saída de dóla-
res, euros e rands, contribuindo para 
as perdas ou a depreciação do Metical; 

• A inflação também influencia a
procura e oferta de moeda externa. Por 
exemplo, se os preços de bens e servi-
ços aumentam no país, aumenta a pro-
cura de rands para a compra de produ-
tos sul-africanos, que se tornam mais 
baratos, favorecendo a depreciação do 
Metical em relação ao Rand; 

• A taxa MIMO é outro indicador
que tem influência na variação da taxa 
de câmbio. Por exemplo, se o Banco de 
Moçambique aumenta a taxa MIMO 
para controlar a inflação, reduz a cir-
culação de meticais, contribuindo para 
a diminuição da procura de dólares, 
euros e rands, resultando na aprecia-
ção do Metical; 

• Factores psicológicos também in-
fluenciam as variações da taxa de câm-
bio: se os consumidores e empresários 

acreditarem que haverá maior entrada 
de dólares, motivada, por exemplo, 
pela descoberta de recursos minerais, 
para não perderem dinheiro, tendem 
a vender os dólares em excesso que 
guardaram, originando ganhos do Me-
tical ou a sua apreciação. 

As variações da taxa de câmbio 
afectam o seu poder de compra ou in-
flação. 

FONTE: Banco de Moçambique

Securitização de direitos 
creditórios como alternativa 
para o financiamento às PME

O 
papel das PME na dina-
mização da economia e na 
criação de emprego tem 
sido cada vez crescente nos 
países em desenvolvimento 

e de baixa renda como Moçambique. 
No entanto, o fraco nível de desen-
volvimento financeiro associado ao 
alastramento e degeneração da assi-
metria de informação e outras falhas 
de mercado, tem tornado o acesso ao 
financiamento às PME cada vez mais 
infausto. Dado isto, os economistas 
e fazedores de políticas económicas, 
procuram encontrar alternativas de 
financiamento que se mostrem mais 
viáveis em termos de custos de finan-
ciamento e exigências de elegibilidade 
comparativamente aos canais tradi-
cionais.

Dentre várias alternativas, a que 
mais se tem destacado recentemente 
é a securitização de direitos creditó-
rios, ou em inglês “Securitization of 
trade receivables”. Este mecanismo de 
financiamento ganhou maior visibili-
dade após a crise financeira de 2008, 
quando as formas de financiamento 
tradicionais por via de bancos comer-
ciais tendiam a tornaram-se inviáveis 
para as PME dos países em desenvol-
vimento por conta do elevado custo de 
financiamento e o alto nível de incer-
teza gerado por desequilíbrios macroe-
conómicos.  

Nesta ordem, a Securitização de 
Direitos Creditórios emergiu como a 
alternativa mais viável para o finan-
ciamento às PME no mundo moderno, 
o que torna a utilização deste meca-
nismo de financiamento uma grande
aposta para os países em desenvolvi-
mento como Moçambique que enfren-
tam sérios desafios no pilar de acesso
ao financiamento às Pequenas e Mé-
dias Empresas.

O QUE É SECURITIZAÇÃO?
A “Securitização” é o processo de 

transformação de uma variedade de 
activos financeiros e não financei-
ros em títulos financeiros negociáveis 
e transaccionáveis em bolsa (Neto, 
2003) . Estes títulos são lastreados pe-
los activos que os criaram e são comu-
mente denominados “Asset Backed 
Securities” da sigla em Inglês “ABS”, 
que significa Títulos Lastreados por 
Activos. Os fluxos de caixa gerados por 
estes activos são usados para liquidar o 
valor nominal destes títulos, os encar-
gos associados bem como as despesas 
da operação. 

A Securitização de Direitos Cre-
ditórios (SDC) é o processo em que os 
activos titularizados são os créditos 
que uma empresa detém junto dos 
seus clientes em operações de venda 
a prazo. O objectivo desta operação, é 
permitir que a empresa emissora possa 
obter recursos sem comprometer o seu 
limite de crédito junto aos credores e 
sem prejudicar os índices de endivida-
mento do seu balanço. Conforme dis-
cute Machado (2010), a securitização 
de direitos creditórios é um excelente 
veículo de segregação de risco, uma 
vez que o risco do título não está asso-
ciado a empresa emissora, mas sim ao 
seu cliente.  

Nestas operações, a empresa emis-
sora ou tomadora de recursos, nego-
ceia a sua carteira de direitos creditó-
rios ou recebíveis com uma empresa 
criada especialmente para este propó-
sito, denominada Veículo de Propósito 
Específico (Special Purpose Vehicle) 
que por sua vez capta os recursos no 
mercado mediante a emissão de títu-
los lastreados nestes valores adquiri-
dos.  

Os títulos de direitos creditórios 
são bastante atractivos pelo facto dos 
recebíveis serem geralmente de curto 
prazo enquanto que os títulos criados 
são de longo prazo, o que permite que 
a Empresa de Propósito Específico 
possa ter caixa bem antes do venci-

mento dos títulos.
 A operação inicia com o Origina-

dor (seller) que vende os seus produtos 
a prazo para o Devedor (Debtor). Nes-
ta operação, o Originador possui um 
crédito (doravante denominado Di-
reito creditório ou recebível) junto do 
Devedor, a receber numa data futura 
. O Originador por sua vez, com vista 
a satisfazer a sua necessidade imedia-
ta de recursos, transfere este direito 
creditório para o Veículo de Propósito 
Específico ou Special Purpose Vehicle 
(SPV)  que  transforma estes direitos 
em títulos que, após uma avaliação de 
risco e conformidade pelos diferentes 
agentes externos (Trustee, Creditre-
form Rating AG, Administrator, ABS-
-CE police, etc) serão vendidos aos
investidores em troca de um valor de
face que será canalisado para o Origi-
nador financiar a sua necessidade de
recursos.

APLICAÇÃO EM 
MOÇAMBIQUE
As PME moçambicanas enfrentam 

sérios constrangimentos no acesso ao 
financiamento por via dos canais tra-
dicionais (Banca Comercial), sendo 
que um dos principais factores que os 
bancos mencionam para justificar este 
facto é o elevado risco que estas em-
presas comportam. Em relação a esta 
questão, a securitização de direitos 
creditórios é extremamente vantajosa 
na medida em que permite segregar 
e diversificar o risco transferindo-
-o de tal forma que o risco de default
seja decorrente da inadimplência do
cliente e não necessariamente da PME 
que procura financiamento por via da
emissão destes recebíveis. 

A Securitização de Direitos Cre-
ditórios é um instrumento de desin-
termediação financeira que despensa 
a assistência da Banca no processo. 
Um dos principais problemas que o 
sector privado moçambicano levanta 

em relação ao financiamento directo 
via Bolsa de valores é o facto de que 
a maior parte dos intermediários do 
processo (Correctores e Operadores 
de bolsa) são bancos comerciais que 
têm a função de prestar assistência 
às PME na colocação dos títulos no 
mercado. No entanto, no processo de 
securitização de direitos creditórios, 
a existência do Veículo de Propósito 
Específico que é o agente responsá-
vel pela transformação, organização e 
colocação dos títulos dos recebíveis na 
bolsa, dispensa a assistência da Banca 
às PME, o que reduz o ónus de exigên-
cias que as PME’ têm de cumprir para 
aceder ao financiamento.  

Nos países em que a Securitiza-
ção de Direitos Creditórios foi imple-
mentada com sucesso, Brasil, África 
do Sul, Estados Unidos da América, 
etc, notou-se que o financiamento 
por via da banca comercial para além 
de ser mais complexo em termos de 
procedimentos e exigências de con-
formidade, apresenta um custo relati-
vamente maior comparativamente ao 
financiamento através da Securitiza-
ção de Direitos Creditórios. 

A Securitização de Direitos Cre-
ditórios pode motivar a expansão das 
operações de venda a prazo o que 
pode criar maior dinamismo para a 
economia. 

REFORMAS NECESSÁRIAS 
Em Moçambique ainda não existe 

um instrumento legal que regula as 
operações de Securitização. Pelo que, 
para a operacionalização deste meca-
nismo de financiamento propõe-se 
que sejam introduzidas as seguintes 
reformas: 

Criação da lei que regula as opera-
ções de securitização; e 

Criação da lei que institui a criação 
do Veículo de Propósito Específico

Fonte: CTA
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Salimo Abdula defende
um mercado mais aberto

AO NÍVEL DA CPLP

AT quer lei que cria juízes
privativos de execuções fiscais

O 
E M P R E S Á R I O 
moçambicano e 
presidente em 
exercício da Con-
federação Em-

presarial da Comunidade de 
Países de Língua Portuguesa 
(CE-CPLP), Salimo Abdula, 
reafirmou, que o foco dos paí-
ses membros deste organismo 
empresarial é contribuir para a 
construção de um mercado da 
CPLP mais aberto, inclusivo, 
forte e coeso.

A fonte falava, recente-
mente, durante a realização da 
segunda Cimeira de Negócios 
da CE-CPLP, que decorreu em 
São Tomé e Príncipe, e visa-
va fortalecer a cooperação e 
amizade entre os países mem-
bros da CPLP, assim como a 
consolidação do quarto pilar 
da CPLP, o pilar económico e 
cooperação empresarial.

“Queremos, através des-
ta cimeira, apresentar o po-
tencial da República de São 
Tomé e Príncipe à comuni-
dade empresarial da CPLP, 

A AUTORIDADE Tributária de Mo-
çambique (AT) quer uma legislação 
que crie juízes privativos de execu-
ções fiscais para que haja celeridade na 
tramitação dos processos de querela. 
O facto foi avançado pela presidente 
da AT, Amélia Muendane, durante a 

visita àquela instituição, da Comissão 
do Plano e Orçamento (CPO) da As-
sembleia da República (AR), acto que 
teve lugar recentemente, em Maputo. 
“Há falta de dispositivo legal para 
Juízes Privativos de Execuções Fis-
cais”, lê-se numa nota de im-

aposta no crescimento da nos-
sa comunidade como um blo-
co económico e, desta forma, 
podermos atingir a dimensão 
internacional que tanto alme-
jamos”, considerou.

O empresário moçambica-
no sublinhou que não obstan-
te as dificuldades económicas 
resultantes da pandemia da 
Covid-19, que os Estados lu-
tam para ultrapassar, a pre-
sença dos membros do or-
ganismo empresarial em São 
Tomé e Príncipe demonstra 
a enorme vontade de os go-
vernos e empresários darem a 
volta aos constrangimentos, 
virando assim a página rumo a 
novos desafios.

Participaram na cimeira de 
São Tomé e Príncipe mais de 
150 empresas e empresários 
da CPLP, um evento testemu-
nhado pela Ministra dos Negó-
cios Estrangeiros, Cooperação 
e Comunidades de São Tomé 
e Príncipe, Edite Tem Juan, e 
pelo Secretário Executivo da 
CPLP, Zacarias da Costa.

abrindo portas para a troca 
de experiências entre o país e 
os Estados-membros. Igual-
mente, queremos ilustrar as 
potencialidades da CPLP e de 
São Tomé e Príncipe, em par-
ticular, atraindo a atenção dos 
investidores presentes neste 
evento e em vários quadrantes 
do mundo”, destacou  Abdula, 

sobre os grandes objectivos da 
cimeira.

A fonte enalteceu as medi-
das de facilitação de comércio 
adoptadas pelo Governo de 
São Tomé e Príncipe para co-
locar o país na rota de investi-
mentos da CPLP e do mundo, 
assim como congratulou os 
governos que já ratificaram o 

acordo de mobilidade, além de 
apelar aos governos que ainda 
não o fizeram a fazerem-no 
com a maior brevidade possí-
vel.

“É prestigiante para a CPLP, 
a nível político e económico, 
ter os seus Estados-membros 
cada vez mais próximos uns 
dos outros, a privilegiarem a 

prensa da AR enviado à AIM. 
O défice de recursos humanos, com 
maior destaque na contabilidade e 
auditoria, direito, indústria extrac-
tiva, a morosidade na tramitação de 
processos de logística e finanças para 
execução de actividades planifica-
das, constituem constrangimentos 
que ensombram as actividades da AT. 
Destacou o processo de unificação das 
carreiras tributária e aduaneira por as-
segurar maior flexibilidade na gestão 
dos recursos humanos da AT adstrita 
ao Ministério da Economia e Finanças. 
Por seu turno, o presidente da CPO, 
António Niquice, apelou a AT para 
manter diálogo interactivo com os 
diversos contribuintes de modo a 
alcançar os resultados projectados, 
sobretudo na arrecadação de recei-
tas fiscais para os cofres do Estado. 
O deputado Niquice referiu aos es-
forços em curso naquela insti-

tuição, que visam cobrir o défice 
orçamental patente no Plano Econó-
mico e Social e Orçamento do Esta-
do (PESOE) de 2022, cuja cifra ron-
da os 150 mil milhões de meticais. 
Sublinhou que a AT tem estado a 
cumprir a sua missão com dedica-
ção e zelo, arrecadando recursos que 
contribuem para o normal funcio-
namento do Estado moçambicano. 
Dados da AT indicam que de um pro-
grama anual de cobrança de receitas 
estabelecido em 265.596,10 milhões 
de meticais para 2021, a AT arrecadou o 
montante bruto de 278.151,00 milhões 
de meticais, o correspondente a uma 
realização bruta de 104,73 por cento. 
Depois de um encontro interactivo 
com a Direcção da AT, os deputados 
da AR percorreram as diversas unida-
des orgânicas daquela instituição para 
se inteirar da organização e funciona-
mento.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Não saia de casa, 
mas mantenha-

se correctamente 
informado

Projecto-piloto produz peixe 
e vegetais frescos sem usar solos

PRODUÇÃO ANUAL PODERÁ ALCANÇAR 90 TONELADAS

A 
Praia do Tofo, no distrito 
de Jangamo, província 
de Inhambane, iniciou, 
recentemente, a produ-
ção de vegetais frescos, 

nomeadamente espinafre, al-
face, pepino, cebolinha, toma-
te, entre outros, com recurso 
à aquaponia, sistema de culti-
vo que combina a aquacultu-
ra (criação de peixes) e a hidro-
ponia, cultivo de plantas, com 
as raízes submersas na água.

Trata-se de dois sistemas 
fisicamente separados e in-
terligados por um sistema de 
bombagem que leva a água com 
fezes de peixe para o sistema de 
cultivo, que por sua vez devolve 
a água limpa pelas plantas, ao 
tanque com os peixes.

O projecto-piloto, imple-
mentado pela Docampo Or-
ganic Aquaponics, poderá dar 
origem a um outro projecto de 
grande dimensão, na cidade de 
Inhambane, avaliado em cer-
ca de dois milhões de dólares 
norte-americanos, prevendo-
-se que transforme a vida de
muitas famílias desfavorecidas,
nesta urbe.

O empreendimento, a ser 
erguido numa área de 22 hecta-
res, será constituído por 10 es-
tufas, com cerca de 400 metros 
quadrados e terá uma capacida-
de de produção de 90 toneladas 
de vegetais cada, por ano.

Esta iniciativa de caris so-
cioeconómica preconiza um 
modelo de negócio que con-
templa a participação sem cus-
tos de mulheres em situação de 
vulnerabilidade, para que pos-
sam gerar renda, para as suas 
famílias.

GRANDE 
INVESTIMENTO

Segundo explicou Ana Vaz, 
co-fundadora da Docampo 
Organic Aquaponics, este tipo 
de projecto exige um avultado 
investimento. Mas o seu eleva-
do potencial de rentabilidade 
permite uma rápida recupera-
ção dos recursos investidos.

“Estamos entusiasmados 
com este projecto, sobretudo 
pelo seu carácter social, pois, 
vai-nos ajudar a crescer, em 

O projecto de aquaponia da Docampo Organic Aguaponics 
foi uma das iniciativas empreendedoras seleccionadas para re-
presentar Moçambique na fase regional do maior concurso glo-
bal de ideias de negócios verdes, ClimateLaunchpad, em 2020, 
tendo ganho a Final Africana na categoria de alimentação.

Ainda no âmbito da mesma iniciativa, a Docampo Organic 
Aquaponics situou-se entre os primeiros 32 projectos na Final 
Mundial da competição, de um universo de 3.500 concorrentes 
do mundo.

Ana Vaz destacou a importância da participação neste even-
to: “no concurso aprendi que é possível trocar impressões sobre 
vários aspectos de iniciativas de projectos e estabelecer parce-
rias, bem como a transformação de ideias em projectos palpá-
veis e entrar no business book”, afirmou.

O subsídio, arrecadado no âmbito da participação no con-
curso, serviu para custear parte das obras de construção da es-
tufa do projecto-piloto, em Tofo.

Melhor negócio verde do país e da região

conjunto, com as comunida-
des”, disse.

Deste modo, o projecto 
prevê aplicar os lucros resul-
tantes da execução do em-
preendimento na compra de 
equipamentos a serem dispo-
nibilizados, gratuitamente, às 
mulheres vulneráveis.

“Além dos equipamentos, 
elas vão beneficiar de insumos, 
know-how, entre outros as-
pectos, para que possam pro-
duzir, de acordo com o plano 
de negócio do projecto, que, 
posteriormente, fará a recolha 
da produção para vendê-la de 
forma centralizada”, susten-
tou, ajuntando que a receita 

será partilhada proporcional-
mente entre o projecto e as 
mulheres.

Para o efeito, as mulheres 
envolvidas no projecto deve-
rão constituir uma empresa ou 
uma entidade legal, passando, 
assim, a serem contribuintes 
do sector formal da economia.

O escopo do projecto de 
aquaponia compreende três 
momentos, nomeadamente, 
o piloto já em funcionamento
(fase – 1), a implementação da
fase - 2, que envolve um inves-
timento de dois milhões de dó-
lares, na cidade de Inhambane
e a realização da fase - 3, que
contempla um investimen-

to adicional de dez milhões de 
dólares. 

CICLO DE PRODUÇÃO

Acontece que, durante o 
processo de mobilização do 
investimento para a execução 
da primeira fase, os mentores 
da iniciativa se aperceberam 
da premente necessidade de 
se realizar um projecto -pilo-
to, que serviria de protótipo: 
“Grande parte dos potenciais 
investidores abordados, neste 
contexto, queriam ver o pro-
jecto no terreno, sendo que não 
havia nada de concreto, para 
mostrar. Foi por esta razão que 

decidimos arrancar com a exe-
cução do projecto-piloto, em 
Tofo”, referiu José Botelho, co-
-fundador do projecto.

Posto isto, em Fevereiro de
2021, iniciou, em Tofo, a cons-
trução da estufa do projecto-
-piloto, que ocupa uma área de
120 metros quadrados, desti-
nada à aquaponia, e outra com
cerca de 50 metros quadrados,
para a sementeira. 

A estufa tem capacidade 
para produzir cerca de 400 qui-
los de peixe, por ano, e igual 
quantidade de vegetais, em 
igual período.

Este ano, o projecto-piloto 
entrou no ciclo de produção 
de vegetais para a venda, es-
perando-se que a respectiva 
facturação agilize o processo de 
angariação do investimento ne-
cessário para a implementação 
do projecto principal. 

De momento, a cultura in-
cide sobre a folha da mostarda 
e a acelga (kale), estando em 
curso diversos testes, visando 
o cultivo de vegetais de fruto,
como pepino, pimento, toma-
te, etc. 

“Um dos objectivos princi-
pais da iniciativa é contribuir no 
combate à má nutrição, através 
da integração de mulheres vul-
neráveis no projecto, para lhes 
proporcionar uma melhoria da 
qualidade de vida”, frisou José 
Botelho.

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