
A CIDADE de Maputo acolhe hoje a conferência “Ju-
lius Nyerere 100 Anos - 1922-2022, Pan-Africanis-
mo; Presente e Futuro” para assinalar a passagem do 
centésimo aniversário do nascimento do primeiro 
presidente tanzaniano e pan-africanista. O evento 
terá como orador principal Jakaya Kinkwete, antigo 
Presidente da República Unida da Tanzania, que vai 
se debruçar sobre a figura do ícone libertário de Áfri-
ca. Nyerere foi um dos fundadores da Organização da 
Unidade Africana (OUA), actual União Africana, em 
1963 e da Linha da Frente, que evoluiu para a SADC. 
Sob sua liderança, a Tanzania apoiou todos os movi-
mentos de libertação da região, incluindo a Frelimo.
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PUBLICIDADE

O 
PRESIDENTE da 
República, Filipe 
Nyusi, destacou 
ontem em Namu-
no, Cabo Delgado, o 

contributo da Igreja Católica 
em Moçambique, particu-
larmente nas áreas de edu-
cação e saúde.

A título de exemplo, o 
Chefe do Estado referiu-se 
ao trabalho da Igreja que deu 

a milhares de moçambicanos 
a oportunidade de saberem 
ler e escrever, para além de 
formação nas escolas de arte 
e ofícios.

Nyusi falava no acto que 
marcou a celebração do ju-
bileu dos 100 anos da Missão 
Santa Maria Mãe de Deus de 
Namuno, a primeira na pro-
víncia de Cabo Delgado.

Segundo o estadista 

moçambicano, no mundo 
actual, onde ainda se vive 
injustiça social, a Igreja Ca-
tólica e seus fiéis ajudam a 
espalhar a palavra de espe-
rança entre as pessoas per-
didas, vivendo na descrença 
e abandonadas. 

Para o Presidente Nyusi, 
a Paróquia Santa Maria de 
Namuno é, desde a sua cria-
ção, a 22 de Maio de 1922, 

A BLACK Bulls recebeu e cilindrou o In-
comáti por 6-0, naquela que foi a sua pri-
meira vitória no Moçambola-2022, prova 
de que é detentora do título.

Foi uma resposta auspiciosa dos cam-
peões nacionais à onda de críticas que vi-
nham recebendo, depois de terem entrado 
em falso na competição, com uma derrota 
caseira e um empate suado na Beira, num 
jogo envolto em polémica.

Os “açucareiros”, por sua vez, somam 
a terceira derrota seguida, num caso para 
se dizer que o representante da província 
de Maputo vai de mal a pior na prova. En-
tretanto, no sábado, na abertura da jorna-
da, a UD Songo foi à Matola “C” bater a Liga 

Desportiva de Maputo por 2-0, garantindo 
desde logo a continuidade na liderança da 
prova, com nove pontos. Ontem, o Costa 
do Sol foi à Nacala derrotar o Ferroviário 
local por 2-1, num jogo em que foram fa-
lhados dois penaltes, um para cada lado. 
À semelhança dos “hidroeléctricos”, os 
“canarinhos” somam nove pontos, com 
o representante de Tete em vantagem no 
“goal-average”, sendo por isso o coman-
dante.

Em Vilankulo aconteceu aquela que é a 
surpresa da ronda: a Associação Desporti-
va local venceu o Ferroviário da Beira, por 
2-1. Foi a primeira vitória dos “hidrocar-
bonetos” na prova. No Estádio 25 de Junho, 

em Nampula, o Ferroviário local recebeu e 
derrotou o Matchedje de Mocuba, por 1-0, 
agravando a vida dos “militares” que ainda 
não pontuaram no certame.

Terminou sem golos o duelo “locomo-
tiva” na capital provincial do Niassa, onde 
o Ferroviário de Lichinga empatou com 
o homónimo de Maputo. Foi, de resto, o 
único nulo de uma ronda que registou 15 
golos.

Na próxima jornada teremos os seguin-
tes embates: Fer. Maputo-ABB; Matched-
je-Fer. Lichinga; UD Songo-Fer. Nacala; 
Costa do Sol-Fer. Nampula; Incomáti-AD 
Vilankulo; e Fer. Beira- Liga Desportiva de 
Maputo.

PR destaca contributo
da Igreja Católica

PR participou ontem no jubileu dos 100 anos da Paróquia Santa Ana de Namuno

DO LADO MOÇAMBICANO

Ramal ferroviário para Malawi
praticamente concluído

Do lado moçambicano, os trabalhos de reabilitação iniciaram há cerca de um ano

SILVA Fernando Livone é o novo secretá-
rio-geral da Organização da Juventude Mo-
çambicana (OJM), eleito fim-de-semana 
na Matola,  província de Maputo, no II Con-
gresso do braço juvenil do partido Frelimo.

Livone, 30 anos de idade, natural do 
distrito de Mocuba, na Zambézia, venceu a 
eleição com 93 votos, contra 61 do seu úni-
co adversário no escrutínio, Gimésio Cân-

dido.
O novo secretário-geral substitui An-

chia Talapa, que ocupava o cargo desde 
2020 e que não era elegível para outro man-
dato por força da idade à luz dos novos es-
tatutos da organização.

O congresso elegeu também os mem-
bros que vão compor o órgão máximo da 
organização que doravante deixa de se de-

signar Comité Central, mas sim Conselho 
Nacional.

Nas suas primeiras palavras, após to-
mar posse, Livone prometeu privilegiar um 
trabalho conjunto na sua liderança e sem 
espaço para exclusão. “Antes de mim, so-
mos nós, porque só juntos, unidos, firmes 
e alinhados é que poderemos construir uma 
organização mais forte”, disse.

Silva Livone novo
secretário-geral da OJM

Silva Livone

centro de vida local, criando 
uma dinâmica social, através 
da construção de uma esco-
la, hospital e outras infra-
-estruturas.

Disse que o trabalho ali 
desenvolvido está reflectido 
na sua missão de solidarie-
dade profética com os em-
pobrecidos, excluídos e os 
ameaçados no seu direito à 
vida.

Congratulou-se pelo 
apoio humanitário e assis-
tência moral e espiritual às 
vítimas dos ataques terro-
ristas que afectam alguns 
pontos da província de Cabo 
Delgado, lembrando que 
as pessoas vivendo nestas 
zonas precisam de esco-
las e hospitais. “Precisam 
de quem olhe para eles com 
olhos de esperança, para que 
possam acreditar no futuro 
com esperança”, frisou Nyu-
si, sublinhando que para a 
construção de paz efectiva, 
reconciliação nacional, cada 
moçambicano tem um papel 
a desempenhar. Assegurou 
que o Governo continuará 
aberto para trabalhar com 
as confissões religiosas, com 
vista ao fortalecimento do 
seu papel na sociedade.

Monsenhor Antony Paul, 
representante do Vaticano 
no evento, destacou, na sua 
mensagem, o compromisso 
da  Igreja Católica na cons-
trução de uma sociedade 
mais fraterna, que sabe par-
tilhar os seus bens materiais 
,espirituais e cuidar dos mais 
necessitados.

Referiu que a presença do 
Presidente da República na 
cerimónia confirma e forta-
lece a relação entre Igreja, 
Santa Sé e o Governo mo-
çambicano de mútua coope-
ração, para o bem comum, 
especialmente das camadas 
desfavorecidas, através da 
ajuda humanitária e apoio 
estrutural ao desenvolvi-
mento.

MOÇAMBOLA-2022

Campeão alcança primeira vitória

OS trabalhos de reconstrução do ra-
mal que liga Moçambique ao Malawi, 
através da Vila Nova da Fronteira, na 
região Centro do país, estão pratica-
mente concluídos do lado moçam-
bicano, aguardando-se por novos 
desenvolvimentos nas actividades 
actualmente em curso em território 
malawiano.

O Presidente do Conselho de Ad-

ministração (PCA) da empresa Portos 
e Caminhos de Ferro de Moçambique 
(CFM), Miguel Matabel, garantiu re-
centemente ao “Notícias” que a com-
panhia continua a trabalhar com as 
autoridades malawianas, visando a 
concretização do projecto.

“Nós consideramos que o ramal 
para Malawi já está praticamente con-
cluído e agora vai haver mais clareza 

porque os malawianos lançaram re-
centemente um concurso, e já tem 
vencedor, pelo que vai construir na-
quele país mais de 72 quilómetros”, 
indicou.

Segundo o PCA dos CFM, os ma-
lawianos asseguram que vão levar 
cerca de um ano e meio para concluir 
o projecto, por causa das pontes que 
terão de ser erguidas ao longo da via.   

Nos últimos anos, o Malawi apos-
tou na utilização dos portos moçam-
bicanos, sobretudo para a importação 
de mercadorias diversas, incluindo 
combustíveis.

Foi nesta perspectiva que, há cerca 
de um ano, os governos dos dois paí-
ses (Moçambique e Malawi) lançaram, 
em Mutarara, a primeira pedra para 
a reconstrução da linha férrea Dona 
Ana-Vila Nova da Fronteira, infra-
-estrutura paralisada desde Setembro 
de 1986, na sequência da guerra civil. 
Com esta reabilitação, a linha terá 
uma capacidade de 20.5 toneladas 
por eixo, contra as anteriores 16.5 por 
eixo e a velocidade de circulação po-
derá passar dos anteriores 30 para 60 
quilómetros/hora, significando, com 
isso, que está capacitada para trans-
portar 3 milhões de toneladas por 
ano e com possibilidades de suportar 
mais, conforme a demanda.

Deste modo, a empresa CFM esta-
rá a responder aos desafios da cadeia 
logística da região austral de África no 
contexto da Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral (SADC).

Nyusi efectua visita 
de Estado ao Gana

Mais de 75 mil pessoas 
afectadas pela fome em Gaza

Conhecido hoje vencedor
do prémio José Craveirinha

Alcinda Panguana e Rady 
Gramane chegam esta manhã

Conferência celebra 
centenário de Nyerere

O PRESIDENTE da República (PR), Filipe Nyusi, efec-
tua de hoje a quarta-feira, visita de Estado à Repúbli-
ca do Gana, em resposta ao convite do seu homólogo, 
Nana Akufo Addo. A visita tem como objectivo o apro-
fundamento e consolidação das relações históricas de 
irmandade, amizade, solidariedade e cooperação exis-
tente entre os dois países. No Gana, o Chefe do Estado 
vai manter conversações com o homólogo ganês sobre 
assuntos de interesse comum, testemunhar a assina-
tura de instrumentos legais de cooperação, participar 
na reunião bianual do Banco Africano de Desenvolvi-
mento e visitar a Secretaria da Área do Comércio Livre 
Continental Africana (AfCFTA).

EDUCAÇÃO E SAÚDE

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CÉSAR LANGA

N
OVENTA pessoas 
morreram e outras 58 
contraíram ferimen-
tos por conta do con-
flito Homem-fauna 

bravia, de 2020 ao primeiro 
trimestre deste ano, na pro-
víncia de Tete. Trata-se de 
um problema que também 
provocou a perda de 201 ani-
mais domésticos, entre bois 
e cabritos, para além da des-
truição de quatro casas e de-
vastação de 915,31 hectares de 
culturas agrícolas diversas.

Com o intuito de saber que 
trabalho a Direcção Provincial 
do Desenvolvimento Territo-
rial e Ambiente de Tete tem 
realizado para pôr fim à per-
da de vidas por conta deste 
tipo de conflito, assim como 
inteirar-se de outras activi-
dades do sector nos domínios 
de terra, floresta e ambiente, 
o “Notícias” entrevistou o di-
rector deste órgão do Conse-
lho Executivo Provincial, Ós-
car Zalimba, cujos extractos 
relevantes do diálogo são par-
tilhados nas próximas linhas.

Notícias (Not.) - O confli-
to Homem-fauna bravia tem 
dizimado vidas na província. 
Como pôr fim a este cenário?

Óscar Zalimba (OZ) - Este 
conflito resulta da ocorrência 
da diversidade faunística na 
nossa província. Temos um 
grande desafio de sensibilizar 
as populações que  residem 
nas áreas onde se tem regis-
tado este fenómeno para fazer 
a gestão dos recursos naturais 
de forma correcta, de modo 
a não perturbamos a fauna, 
e esta não inquietar os seres 
humanos. Ao nível das nossas 
comunidades temos feito um 
trabalho conjunto de iden-
tificação dos corredores de 
fauna bravia e sensibilizarmos 
as pessoas para que não pos-
sam desenvolver actividades 
nestes lugares. É necessário 
que a população não bloqueie 
o acesso da fauna bravia aos 

PARA PÔR FIM AO CONFLITO HOMEM-FAUNA BRAVIA

Investir na sensibilização 
das comunidades 

recursos hídricos e não de-
senvolva a agricultura nestes 
corredores ou leitos.

Not. - A vossa instituição 
tem o potencial humano su-
ficiente para fazer esta sensi-
bilização?

OZ - Trabalhamos em 
coordenação com outras ins-
tituições do Estado e privadas. 
Sozinhos não conseguiríamos 
resolver este problema, razão 
pela qual temos unido esfor-
ços com os governos distritais 

através dos Serviços Distritais 
de Actividades Económicas 
(SDAE) e nossos parceiros tra-
dicionais que são as empresas 
que fazem a exploração dos 
recursos faunísticos nestas re-
giões. Esta sinergia tem con-
tribuído para que consigamos 
realizar o trabalho. Mas há ne-
cessidade de aumentar a nossa 
capacidade em termos de re-
cursos humanos e materiais, 
considerando as dimensões 
da província, pois este confli-
to está em praticamente oito 
distritos.

Not. - De 2020 a esta par-
te foram abatidos 142 animais 
problemáticos. Este tipo de 
acção pode ser solução para 
mitigar este conflito?

OZ - Não! Recorremos 
ao abate em casos extremos, 
quando não se podem tomar 
outras medidas para mitiga-
ção. Nossa prioridade são as 
medidas preventivas, e elas 
passam pelo ordenamento 
territorial.

Not. - E o que está a ser 
feito nesse sentido?

OZ - Estamos a identifi-
car áreas com potencialidade 
para o desenvolvimento da 
actividade faunística e outras 
para económicas e sociais. Na 

próxima fase iremos articular 
com os parceiros no âmbito 
do ordenamento territorial e 
no zoneamento das áreas de 
conservação a fim de erradi-
carmos este conflito.

Not. - Como estamos em 
termos de caça furtiva na pro-
víncia?

OZ - Ocorre mais em dis-
tritos que estão junto à fron-
teira com outros países e com 
grande potencial faunístico, 
neste caso é Mágoè e Zumbo. 

Existe equipa de fiscalização 
para minimizar este mal, e 
tem capturado alguns furtivos 
que depois são conduzidos à 
justiça para responderem pe-
los crimes.

Not. - Sobre as florestas 
comunitárias. Qual tem sido o 

seu papel?
OZ - São uma mais-va-

lia, porque contribuem para 
o fortalecimento da gestão 
dos recursos naturais e do 
ambiente, para além de ser-
virem de “pulmão verde”, 
ajudam-nos a prevenir de vá-
rias calamidades e problemas 
ambientais como a erosão que 
são decorrentes da explora-
ção desenfreada dos recursos 
naturais. Por isso estamos a 
promover em todos distritos 

esta iniciativa, que consiste 
na identificação de áreas de-
gradadas por parte dos líderes 
comunitários com apoio dos 
governos distritais e parceiros 
privados, que reproduzem al-

gumas mudas.
Not. - Temos algumas flo-

restas comunitárias licencia-
das e reconhecidas?

OZ - Reconhecidas sim, 
mas não temos um licencia-
mento específico para estas 
áreas. Estamos a fazer um le-
vantamento com o apoio dos 
colegas dos outros sectores  
com vista a promovermos e 
publicitarmos as florestas co-
munitárias que já foram tra-
balhadas.

Not. - Enquanto se fala 
da defesa das florestas comu-
nitárias, também temos tido 
ocorrência de queimadas des-
controladas. Como é gerida 
esta situação?

OZ - Temos de reconhecer 
que é uma prática utilizada 
pelas nossas comunidades lo-
cais para poderem fazer lim-
peza dos seus campos agrí-
colas. Estamos a desenhar um 
programa denominado “Zero 
Queimadas Descontroladas”, 
que pretendemos lançar em 
breve de modo a fortificar as 
acções de sensibilização que 
já vêm sendo feitas em toda 
nossa província.

efeitos que já se fazem sentir. 
Na verdade, em todas as acti-
vidades que estamos a desen-
volver, o elemento principal é 
o reflorestamento. Nas regiões 
degradadas procuramos fazer 
a reposição com árvores nati-
vas e exóticas de modo a pro-

teger a própria terra, porque o 
plantio ajuda a conter os solos 
e amortizar os efeitos da de-
gradação dos mesmos.

Not. -  O que está ser feito 
para evitar danos ambientais 
advindos da mineração arte-
sanal e de pequena escala, vis-
to que produz inúmeros bura-
cos e praticantes abandonam 
a área com muita facilidade?

OZ - Temos uma gran-
de missão que é a educação 

é um instrumento de orde-
namento territorial. Consiste 
na identificação de áreas es-
pecificas para que as comuni-
dades possam desenvolver as 
suas actividades económicas 
e sociais, mas também áreas 
de exploração dos diferentes 
recursos naturais. Em Chan-
gara, por conta da erosão, 
encontramos uma área que 
consideramos ideal para o de-
senvolvimento de várias acti-
vidades, e em 2020 elaborar-
mos um plano de pormenor, o 
mais detalhado possível, a fim 
de identificar as áreas onde 
as comunidades devem fixar 
as suas residências e locais 
para erguer infra-estruturas 
económicas e sociais. Tam-
bém indicamos, claramente, 
as áreas para exploração de 
diferentes tipos de recursos 
florestais e faunísticos. Para 
impedir a progressão da ero-
são, estamos a promover o 
plantio de árvores nas zonas 
degradadas para minimizar os ambiental. Com base neste 

papel, procuramos levá-los a 
utilizar métodos adequados 
e seguros, e que não ponham 
em causa o ambiente. E, nes-
ta causa, temos contado com 
a intervenção da delegação 
provincial da Agência Nacio-
nal para o Controlo da Quali-
dade Ambiental (AQUA), que 
tem a competência de fazer a 
fiscalização e auditoria am-
biental.

Not. - Temos áreas con-
sideradas reservas do Estado, 
mas com o passar do tem-
po vão sendo ocupadas pela 
população. Como a direcção 
protege estes lugares?

OZ - São invasões fei-
tas por parte da população às 
vezes por desconhecimento. 
Contudo, temos desencora-
jado o assentamento nestes 
locais. A elaboração dos pla-
nos de ordenamento territo-
rial é uma das medidas, pois 

suas moradias ou realizar acti-
vidade económica. Ainda não 
temos uma cobertura total 
em termos de instrumentos 

de ordenamento territorial, 
mas para tal temos apoiado os 
governos distritais com vista 
a elaborar instrumentos para 
prevenir este tipo de ocupa-
ções.

Not. - Quantas áreas re-
servadas temos na província, 
e o que se pretende com as 

mesmas?
OZ - Todos 15 distritos 

da nossa província têm áreas 
identificadas como reservas 

do Estado. São zonas exten-
sas e com várias finalidades, 
inclusive para construção de 

infra-estruturas de benefício 
comum futuramente.

Not. - No dia mundial da 
terra falou-se, no distrito de 
Macanga, sobre a necessida-
de de regularização das ocu-
pações da terra, por meio da 
obtenção do Direito do Uso 
e Aproveitamento de Terra 
(DUAT). A quantas anda este 
processo?

OZ - Temos tido uma acei-
tação positiva, até porque es-
tamos a fazer um trabalho de 
carácter social com o Ministé-
rio da Terra e Ambiente, com 
vista a massificar a distribui-
ção de DUAT nas comunida-
des. E antes da regularização 
fazemos palestras explicando 
a Lei de Terras. O grande ob-

jectivo deste projecto é que as 
pessoas tenham uma posse de 
terra segura, porque a provín-
cia tem vários investimentos e 

a exploração das suas poten-
cialidades vai requerer mui-
ta terra, parte da qual já está 

ocupada pelas comunidades e 
para evitar conflito no futuro 
precisam legalizar.

Not. - Mas tem havido 
situações, em que o cidadão 
trata o processo e o mesmo 
encalha pelo meio...

OZ - O DUAT tem um pro-
cedimento e suas fases. Nor-
malmente a sua tramitação 
leva noventa dias, porque é 
necessário fazer a consulta co-
munitária para saber se a terra 
está livre. Só encalha se tiver 
uma irregularidade, mas nes-
tes casos são devolvidos para 
regularização da documen-
tação e sanado o problema o 
processo avança naturalmen-
te. Interessa-nos que todos 
tenham ocupações legais.

Not. - Falando do am-
biente, temos tido situações 
de erosão e a de Luenha, em 
Changara, é um dos exem-
plos. Uma das soluções en-
contradas foi o desenho do 
plano de pormenor. Em que 
consiste esta medida?

OZ - Plano de pormenor 

Temos identificado os corredores de fauna bravia e sensi-
bilizado às pessoas para que não possam desenvolver activi-
dades nestes lugares.

Estamos a desenhar o programa denominado “Zero Quei-
madas Descontroladas”, que pretendemos lançar em breve 
de modo a fortificar as acções de sensibilização.

Recorremos ao abate de animais em casos extremos, quan-
do não se pode tomar outras medidas para mitigação do con-
flito Homem-fauna bravia.

ajudam a indicar claramente 
onde as pessoas devem fixar as 

Óscar Zalimba 

Apela-se ao uso de métodos adequados na mineração

Erosão em Changara

Detidos por venda ilegal de pontas de marfim

Floresta comunitária

Queimadas descontroladas

Zalimba plantando uma árvore

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

MUNÍCIPE FALA

Choupal “A” clama 
por iluminação pública

OS residentes do bairro Choupal 
“A”, na cidade de Maputo, clamam 
pela melhoria da rede de iluminação 
pública para minimizar a escuridão e 
a actuação de malfeitores que assal-
tam transeuntes.

“Existem candeeiros nos pos-
tes, mas as lâmpadas fundiram faz 
tempo, razão pela qual as ruas estão 
às escuras e malfeitores aproveitam 
para nos roubar”, disse Cardoso José, 
residente. Referiu ainda que o refor-
ço das patrulhas poderia minimizar 
os casos de criminalidade que são a 
principal preocupação. 

Délvio Nhantsave espera ver me-
lhoradas as vias de acesso no bairro, 
uma vez que ficam alagadas quando 
chove, o que dificulta a transitabili-

dade.
Por seu turno, Anabela Madí dis-

se que a colocação de pavê e manu-
tenção das valas para escoar as águas 
pluviais seria uma solução.

Abú Jossai, outro morador, refe-
riu que a facilidade de acesso a bebi-
das alcoólicas, nas escolas, também 
deve merecer a atenção de quem de 
direito. 

Segundo Jossai, os pais e encarre-
gados de educação não ficam sosse-
gados com a possibilidade dos filhos 
serem aliciados para o consumo de 
álcool.

Acrescentou que o grande pro-
blema é que ainda persiste a venda 
de bebidas alcoólicas nas imediações 
das escolas. Abú Jossai

Délvio Nhantsave Anabela Madí Cardoso José
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MUNICÍPIO DA MATOLA

Inundações agravam-se
e deixam famílias na incerteza 

o Conselho Municipal da Ma-
tola (CMCM) e a Administração 
Nacional de Estradas (ANE) 
decidiram tapar buracos, em 
que parte do troço é também 
conhecida por avenida Josina 
Machel, na perspectiva de uma 
reabilitação profunda assim 
que a chuva cessar.

Nestes bairros, como é 
o caso da Machava Km15, 
Nkobe, Liberdade, entre ou-
tros, as vias de acesso são in-
transitáveis desde Dezembro, 
altura em que se registou o 
pico das chuvas, tornando im-
possível a circulação de veícu-
los. Os peões socorrem-se de 
pedras e pneus ou até invadem 
residências para evitar mergu-
lhar na água.

Roda Duvane, residente na 
Machava Km 15, há 20 anos, 
apontou que com a chuva, a 
rua da escola, que passa pela 
sua residência, ficou inunda-
da e intransitável. Contou que 
muitos dos seus vizinhos usam 
o seu quintal como passagem. 

Fabião Novela, residente 
há mais de três décadas, dis-

se que Machava era um bair-
ro arenoso, mas há quase sete 
anos enfrenta enchentes por 
causa das construções de-
sordenadas e falta de valas de 
drenagem.

A situação é ainda mais 
constrangedora para o jovem 
deficiente, pois para além do 
meio de compensação, pre-
cisa de ajuda de mais alguém 
para desviar poças de água nas 
ruas.

Apontou que o pior é que a 
edilidade não tem feito a suc-
ção das águas, que permitiria 
aliviar algumas ruas e resi-
dências.

No Nkobe, bairro vizinho, 
vive-se a mesma situação. 
Michael Luís, automobilista, 
referiu que vezes sem con-
ta prefere deixar o carro em 
casa e lutar pelo transporte 
público para evitar prejuízos.

Por sua vez, Deolinda Mu-
lungo, também de Nkobe, 
referiu que muitos abando-
naram suas casas, por falta de 
condições mínimas de habi-
tabilidade no bairro.

Casas nas “lagoas”
VIVER em quintais sub-
mersos, sem mínimas con-
dições de saneamento tor-
nou-se uma realidade para 
muitas famílias na Machava 
Km15, Socimol, Bunhiça, 
Nkobe, Liberdade, Sikwa-
ma e São Dâmaso.

Maria Cautela perdeu 
a conta dos anos em que 
convive com as inunda-
ções. Para além de mosqui-
tos a idosa conta que teve 
que comprar botas para 

não mergulhar os pés nas 
águas contaminadas.

A idosa, que vive na casa 
de uma das filhas, depende 
da boa vontade de alguns 
vizinhos, porque teve que 
abandonar a residência que 
se encontra numa situação 
crítica.

Francisco Eduardo, re-
sidente no mesmo bairro, 
há quatro anos, contou que 
só continua na Machava 
por falta de recursos, uma 

vez que tanto na época 
seca, como na chuvosa o 
seu quintal fica inundado.

O mesmo acontece 
com Celina Nchombe, do 
Nkobe, cujo quintal já está 
repleto de caniço. A água 
e o lodo no quintal exa-
lam um cheiro nauseabun-
do, situação que se agrava 
com a mistura de dejectos 
humanos, uma vez que as 
fossas e os drenos  também 
estão alagados.

R
UAS e casas alagadas, 
e deficiência no sa-
neamento do meio 
colocam centenas de 
famílias na incerte-

za quanto ao futuro. Esta é a 
realidade em bairros como 
Machava Bunhiça, Socimol, 
Km 15, Nkobe, Liberdade, Fo-
mento, entre outros, na cidade 
da Matola, onde as inundações 
agravam-se perante chuvas 
persistentes.

A falta do sistema de dre-
nagem, para além de aumentar 
o risco de eclosão de doenças, 
condiciona a vida dos resi-
dentes que dependem de bo-
tas para circular nos quintais e 
ruas.

A situação dos automobi-
listas ainda é mais complicada, 
pois têm de recorrer a vias me-
nos críticas para acederem às 
suas residências.

Nas vias principais, como 
a R807, que liga a antiga Coca-
-Cola à Matola-Gare, o tráfego 
não flui, sobretudo nas horas 
de ponta.

Para minimizar a situação, 

Município com défice orçamental
A EDILIDADE afirma que não 
está alheia a esta realidade, pelo 
que já começou a implementar 
medidas. Entretanto, reconhe-
ce a exiguidade de recursos para 
resolver velhos problemas.
A construção de valas de dre-
nagem nos bairros de Fomento, 
Liberdade e Nkobe, bem como o 
reassentamento de famílias que 
vivem nas bacias de retenção de 
águas, são algumas das medi-
das apontadas como ideais pelo 
Conselho Municipal da Matola 
para minimizar as inundações. 
Entretanto, a escassez de fundos 
tem condicionado a implemen-
tação dos projectos. 

Segundo o porta-voz do 
Concelho municipal, Firmino 
Guambe, a edilidade necessita de 
70 milhões de meticais para fazer 
face à situação.

Referiu que apesar da exigui-
dade de fundos já está em curso a 
construção da vala 1, no Fomen-
to, cuja conclusão vai melhorar o 
saneamento no bairro e noutros 
circunvizinhos.

“Há um processo bastante 
avançado de licitação para con-
tratarmos empreiteiro para a 
construção de um outro sistema 
de drenagem no bairro da Liber-
dade, junto ao campo de Ma-
tomana. Há também trabalhos 
ainda na fase preliminar para o 
arranque das obras em Nkobe”, 
explicou.

Apontou que outra estraté-
gia consiste no reassentamento 
de pelo menos 15 famílias, no 
bairro da Machava Km15, para 

Investidos mais de 900 milhões
A DIFICULDADE de transitabili-
dade na Matola poderá ser ultra-
passada com a construção de uma 
rede de estradas. Um projecto im-
plementado pela edilidade, com 
um custo de cerca de 935 milhões 
de meticais.

Firmino Guambe apontou que 
o plano é de asfaltar 24.5 quilóme-
tros de estradas, obras que deverão 
ser concluídas em 18 meses.

“Estamos a trabalhar em três 
eixos, na construção da sub-base 
e da base no troço EN4-Siduava, 
atravessando o bairro da Mato-
la-Gare e a ‘Circular’. Estamos a 
menos de dois quilómetros para a 
conclusão da base em direcção à 
Siduava”, contou.

Afirmou que em seguida se 
espera atacar o troço Muhalaze-

-Mukhatine e por fim Nkobe-Mathlemele.
Enquanto isso, em coordenação com a Ad-

ministração Nacional de Estradas (ANE) de-
corre a intervenção na avenida Josina Machel 
(R807), que liga a antiga Coca-Cola ao bairro 
da Matola-Gare, que sempre fica afectada pelas 

chuvas.
Paralelamente a este trabalho, a ANE pre-

tende contratar um empreiteiro para o melho-
ramento de alguns troços críticos da via, entre 
eles a zona da empresa Merec, Mafurreira, o 
desvio do Km 15 e 16.

Buracos nas rodovias condicionam a circulação de veículos

Algumas ruas da Matola tornaram-se verdadeiros leitos de rios

Enchentes afugentaram os inquilinos, e hoje vive sozinha sem fonte de renda

De longe parece um campo agrícola, mas é um quintal inundado e com caniço há mais de cinco anos
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zonas seguras. 
“Infelizmente, alguns con-

cordam e outros preferem con-
tinuar em áreas sem mínimas 

condições de habitabilidade”, 
comentou.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O 
GOVERNO moçambi-
cano pretende poten-
ciar e melhorar a in-
tegração da economia 
nacional no comércio 

internacional, nos próximos 
tempos.

A promessa foi avançada 
pelo Secretário Permanente 
(SP) do Ministério da Indús-
tria e Comércio (MIC), Jorge 
Jairoce, na primeira reunião do 
comité directivo, realizada há 
dias em Maputo, no contex-
to do lançamento da segunda 
fase do Projecto Quadro Inte-
grado Reforçado (QIR), a ser 
implementada durante quinze 
meses.

Esta segunda fase resulta 
da confiança e abordagem ex-
pressa pelo Governo moçam-
bicano à Organização Mundial 
do Comércio (OMC).

Uma vez aprovado, o país, 
segundo Jairoce, demonstra o 
quão estratégico foi a primeira, 
em termos de impacto insti-
tucional, ambiente de negó-
cios e comércio externo, com 
abordagem que estimule uma 
maior participação de empre-
sas no ecossistema competitivo 
e económico, através da supe-
ração de barreiras, sobretudo 
do lado da oferta.

“A materialização dos ob-
jectivos desta segunda fase 
requer um esforço conjugado 
e coordenado, razão pela qual 

COMÉRCIO INTERNACIONAL

Governo potencia 
integração da economia

oficializamos o comité direc-
tivo para que cada  instituição 
integrada contribua, no dia-a-
-dia, permitindo que a jornada 
operacional da unidade logre 
resultados”, disse.

A fonte apelou para que 
o papel de cada instituição 
envolvida possa ser útil para 
maximizar esta oportunidade 

com impacto na melhoria da 
balança comercial e a forma 
como a agenda de integração 
económica continental, bila-
teral e de facilitação do comér-
cio seja benéfica para as Micro, 
Pequenas e Médias Empresas 
(MPME).

Espera-se que a segunda 
fase do QIR sirva também de 

nova ferramenta de conheci-
mento e oportunidade técnica 
para o reforço e capacitação 
institucional, atracção de in-
vestimentos, estimulo a novos 
projectos e iniciativas locais, 
através do envolvimento e 
apoio dos parceiros de coope-
ração.

O Quadro Integrado Refor-

çado (QIR) é uma iniciativa da 
Organização Mundial do Co-
mércio (OMC), que teve início 
em 1997, no âmbito da assis-
tência ao desenvolvimento do 
comércio, visto como factor 
importante na promoção do 
desenvolvimento económico e 
sustentável dos países menos 
avançados.

A segunda fase vai apoiar a integração de Moçambique nos sistemas comerciais regionais e multilaterais

MAIS de 130 jovens da província de Tete estão 
a ser formados pelo Instituto de Formação Tec-
nológica de Moçambique (IFTM) nas áreas de 
mecânica e electricidade industrial, com vista a 
explorar as oportunidades do mercado de em-
prego. 

Trata-se de uma iniciativa cuja implementa-
ção é da responsabilidade da empresa ICRO Mo-
zambique com o objectivo de assegurar uma for-
mação de qualidade, o que poderá culminar com 
a inserção dos formandos no mercado laboral.

Outrossim, por meio do instituto, que actua 
na gestão de activos físicos industriais e implan-
tação de programas de manutenção, pretende 
elevar o índice educacional dos jovens moçam-
bicanos e fortalecer a geração de emprego e ren-
da.

“Quando chegamos em Moçambique, há 
sensivelmente dez anos, notámos um déficit  
grande, em termos de capacitação técnica dos 
profissionais, dado que o nosso portefólio exige 
aptidão elevada, pois são técnicas avançadas na 
parte de engenharia de manutenção”, disse Car-
los Fávaro, presidente da Icro Group. 

Resolvemos criar a escola e hoje somos for-
madores de pessoas qualificadas para o sector 
industrial.

Segundo Fávaro, a instituição prima pela 
qualidade do ensino, para que os alunos possam 
oferecer qualidade às empresas.

“Motiva-nos sermos uma escola de formação 
de cidadãos com autoestima”, sublinhou.

Por sua vez, o coordenador do instituto, Alei-
xo Portimão Júnior, disse que a instituição conta 
com um padrão de ensino diferenciado, virado 
para responder às exigências do sector industrial.

“Tem se verificado, nos últimos dias, uma 
evolução considerável no sector industrial, que 
precisa de técnicos qualificados, e daremos o 
nosso contributo”, frisou Júnior.

Para Oliveira Augusto Madeira, estudante do 
curso de mecânica industrial, o instituto é solu-
ção ideal para a formação profissional e pretende 
consolidar a sua carreira profissional. 

Refira-se que o Instituto de Formação Tecno-
lógica de Moçambique é certificado pela Autori-
dade Nacional de Educação Profissional (ANEP), 
órgão regulador.

Formação profissional
abrange 130 jovens de Tete

Actores do desenvolvimento melhoram articulação em Nampula
promoção do processo, sem 
deixar de lado o sector pri-
vado.

O Governador de Nam-
pula, Manuel Rodrigues,  
destacou que a XXII sessão 
do Observatório vai contri-
buir para o desenvolvimen-
to integrado e sustentável 
da província e aprofundar 
as práticas de democracia e 
mobilização de recursos para 
o bem-estar das populações. 

Entretanto, os principais 
indicadores de desenvolvi-

mento de Nampula, tornados 
públicos e debatidos no en-
contro, indicam que a pro-
dução global foi de 82.928, 98 
milhões de meticais, no ano 
passado, o correspondente 
a 97,45 por cento da meta 
anual fixada em 85.100,13 
milhões de meticais, O cres-
cimento foi de 3.09 por cen-
to, quando comparado com 
igual período de 2020. 

No sector de educação, 
foram construídas 18 esco-
las novas, sendo 15 do en-

sino primário. Na área da 
agricultura, foram produ-
zidas 11.369.064 toneladas 
de produtos diversos, das 
11.388.090 planificadas. 

Reporta-se ainda a im-
plantação de 19 novas unida-
des industriais, nos distritos 
de Nacala e Nampula, cons-
trução de 31 grandes e pe-
quenos sistemas de abaste-
cimento de água, 329 furos,  
20.690 latrinas melhoradas e 
geração de 34.012 novos em-
pregos.   

APESAR de vários constran-
gimentos, do desenvolvi-
mento multissectorial  da 
província de Nampula, a ar-
ticulação entre o Governo, 
parceiros de cooperação e 
sociedade civil  registou me-
lhorias.

A constatação é dos par-
ticipantes da XXII sessão do 
Observatório de Desenvolvi-
mento de Nampula, realizada 
na capital provincial. 

Luís Vasconcelos, vice-
-presidente do Conselho 
Empresarial provincial, dis-
se haver muitas questões por 
resolver em benefício dos 
empresários locais, mas há 
avanços no que diz respeito à 
articulação entre o Governo e 
o sector privado. 

Por seu turno, Luísa Ho-

ffman, representante da Pla-
taforma da Sociedade Civil, 
defendeu a necessidade de se 
aprimorar a articulação entre 
o Governo e diversos actores. 

Segundo afirmou, os ac-
tores de desenvolvimento da 
província estão a trabalhar  
arduamente para a retoma da 
abordagem do processo.

O coordenador do Centro 
da Democracia e Desenvolvi-
mento (CDD), Leonel Capito, 
a articulação é fundamental 
para a concretização dos ob-
jectivos de desenvolvimento 
de Nampula. 

Disse que o Centro está a 
envidar esforços para tornar 
cada vez mais fortes os ac-
tores de desenvolvimento e 
assegurar coesão e envolvi-
mento da sociedade civil na 

O BANCO Mundial vai desembolsar 12 mil milhões 
de dólares nos próximos 15 meses, para ajudar os 
países a responderem à crise de segurança alimen-
tar, com quase sete mil milhões destinados à África 
e Médio Oriente.

“A instituição está a trabalhar com os países na 
preparação de vários projectos, no valor de 12 mil 
milhões de dólares nos próximos 15 meses para 
responder à crise de insegurança alimentar”, lê-
-se no Plano de Acção das Instituições Financeiras 
Internacionais para Lidar com a Insegurança Ali-
mentar, consultado sábado pela Lusa.

Os projectos não estão ainda finalizados, mas 
vão incluir apoio à agricultura (5,2 mil milhões de 
dólares), protecção social para acomodar o impac-
to nos rendimentos devido ao aumento dos preços 
dos alimentos (3,3 mil milhões de dólares) e siste-
mas de água e irrigação (2 mil milhões de dólares)”, 
lê-se ainda no documento, que sintetiza as princi-
pais acções de cada um dos seis bancos multilate-
rais, que participam neste esforço conjunto.

A maior parte da verba destina-se à África e 
Médio Oriente, que receberá 6,9 mil milhões de 

dólares, seguido da Europa e Ásia Central (1,9 mil 
milhões de dólares) e Ásia Austral (2,4 mil milhões 
de dólares).

Além destas verbas, o Banco Mundial tem ain-
da 18,7 mil milhões de dólares que ainda não foram 
desembolsados no âmbito do apoio aos projectos 
de desenvolvimento um pouco por todo o mundo, 
dos quais 15 mil milhões de dólares irão para África 
e que, no total, deverão ser alargados para 30 mil 
milhões de dólares.

“Esta resposta será ancorada em todos os ins-
trumentos de financiamento do Banco, incluindo 
o financiamento de investimentos específicos, de-
sembolsos contra resultados e apoio a políticas de 
desenvolvimento”, diz a instituição financeira.

No Plano, detalham-se os programas de apoio à 
resiliência climática em curso e apresentam exem-
plos de iniciativas para mitigar a crise alimentar 
decorrente da guerra entre Rússia e Ucrânia.

“As instituições financeiras internacionais 
têm um registo sólido e já fazem significativas 
contribuições financeiras e técnicas para a arqui-
tetura global da segurança alimentar, que inclui 

também doadores bilaterais, agências de alimen-
tação e agricultura das Nações Unidas, fundos in-
termediários específicos por sector e organizações 
filantrópicas, entre outros actores importantes”, 
lê-se ainda no Plano.

O plano partilhado pelas instituições financei-
ras multilaterais apresenta seis grandes objecti-
vos: apoiar as populações vulneráveis, promover 
o comércio aberto, mitigar a escassez de fertili-
zantes, apoiar a produção de alimentos, investir 
em agricultura resiliente ao clima para o futuro, 
e apostar na coordenação para maximizar o im-
pacto.

Por último, segue a reunião destas entida-
des convocada pelo Tesouro norte-americano, 
o equivalente ao Ministério das Finanças, a 19 de 
Abril, e envolve, para além do FMI, o Banco Afri-
cano de Desenvolvimento (BAD), o Banco Asiático 
de Desenvolvimento, o Banco Europeu para a Re-
construção e Desenvolvimento, o Banco Inter-A-
mericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial 
e o Fundo Internacional para o Desenvolvimento 
Agrícola.

Banco Mundial desembolsa 
fundos para segurança alimentar

                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  097/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 20 Maio
   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             3,99            4,07      4,03
  Botswana             Pula             5,22            5,32      5,27
  eSwatini             Lilangueni       3,99            4,07      4,03
  Mauricias            Rupia            1,47            1,50      1,49
  Zâmbia               Kwacha           3,71            3,78      3,74

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           494,45          504,30    499,38
  Malawi               Kwacha          78,02           79,58     78,80
  Tanzânia             Shilling        27,23           27,77     27,50
  Zimbabwe             Dólar          167,20          170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            12,89           13,14     13,02
  Canada               Dolar           49,39           50,38     49,89
  China/Offshore       Renminbi         9,44            9,63      9,54
  China                Renminbi         9,46            9,65      9,56
  Dinamarca            Coroa            8,97            9,15      9,06
  Inglaterra           Libra           78,82           80,39     79,61
  Noruega              Coroa            6,50            6,63      6,57
  Suécia               Coroa            6,36            6,49      6,43
  Suíça                Franco          64,90           66,19     65,55
  União Europeia       Euro            66,78           68,11     67,45

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   4,0000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  2,0255700  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.841,39000
Venda..............  1.841,90000

                              Maputo,  23.05.2022
(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.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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DOIS menores receberam semana finda 
meios de compensação, nomeadamente, ca-
deiras de rodas. Trata-se de uma rapariga re-
sidente no bairro de Munhava-Matope e um 
rapaz, no Esturo.

A directora de Saúde no Conselho Mu-
nicipal da Beira (CMB), Aurélia Maquessude, 
que procedeu à entrega, explicou que a ini-
ciativa se insere no contexto da responsabi-
lidade social da instituição, cuja vocação é 
ajudar as pessoas vulneráveis e necessitadas. 

De acordo com a fonte, a entrega destes 
meios consistiu num gesto que o CMB tem 
manifestado, desde há tempos, abrangendo 
munícipes desfavorecidos, que se encontram 
na condição de portadores de deficiência fí-
sica.

“Nós temos dado assistência àqueles que 
se dirigem ao Conselho Municipal para pe-
direm apoio, dado a sua condição financeira 
não permitir que  comprem este meio”, ex-
plicou.

Segundo a fonte, após a entrega dos meios 
ou qualquer outro tipo de ajuda aos muníci-
pes, o CMB tem feito o devido acompanha-

mento para garantir que não passem outras 
necessidades e que tenham resultados posi-
tivos no que concerne à melhoria da própria 
criança.

Aurélia Maquessude disse que para as 
pessoas portadoras de deficiência física, a 
assistência consiste em levá-las ao Hospital 
Central da Beira para os cuidados de fisiote-
rapia e visitá-las em suas residências mesmo 
em dias que não sejam de consultas.

Maquessude apontou que desde o início 
do ano, o CMB, através da vereação de Saú-
de, Género e Acção Social, já ofereceu vinte 
cadeiras de rodas a pessoas com deficiên-
cia física. Em relação a igual período do ano 
passado, adiantou que o número entregue foi 
menor pelo facto de haver poucos parceiros a 
apoiarem este grupo social.

Entretanto, exortou aos empresários ou 
pessoas de boa vontade que se juntem ao mo-
vimento de ajuda humanitária aos que mais 
necessitam.

Abel Manuel, um dos pais beneficiários 
que aceitou falar ao nosso Jornal,  mostrou-se 
satisfeito e agradeceu pela iniciativa do CMB.

Inicia distribuição 
do livro escolar

Livro escolar já disponível nas escolas

José Chimbia 

O 
LIVRO escolar de 
distribuição gra-
tuita, da 1.ª a 7.ª 
classe, já está dis-
ponível nas escolas 

da cidade da Beira, segundo 
assegurou o director do Ser-
viço Distrital da Educação, 
Juventude e Tecnologia, José 
Chimbia.

A fonte justificou que a 
chegada tardia deste mate-
rial didáctico deveu-se a vá-
rios factores, entre os quais 
a pandemia da Covid-19 que 
dificultou a sua produção e 
transporte.

José Chimbia fez sa-
ber  que após a chegada dos 
manuais o sector tratou de 
entregá-los às escolas para 
minorar o efeito do atraso no 
processo de ensino e apren-
dizagem.

Ressalvou que durante o 
período em que os manuais 

não estavam disponíveis 
nas escolas, tanto os alunos 
como os professores apoia-
vam-se da plataforma criada 
pelo Ministério da Educação 
e Desenvolvimento Humano, 
de modo a assegurar que o 
processo de ensino e apren-
dizagem não fosse afectado.

De acordo com a nossa 
fonte, o sector recebeu para a 
1.ª e 2.ª classe, 32 mil livros, 
sendo 16 mil para a disciplina 
da Língua Portuguesa e igual 
número para a Matemática.

Para a 3.a classe, Chimbia 
fez saber que chegaram à ci-
dade da Beira 15.800 manuais 
para todas as disciplinas. Da 
4.ª classe, 7 mil e os da 5.ª 
pelo menos 7500 livros. 

Na 6.ª classe, o director do 
Serviço distrital da Educa-
ção, Juventude e Tecnologia 
indicou que o sector recebeu 
87.500 livros, enquanto para 

a 7.ª classe chegaram 6 mil 
manuais que serão acrescen-
tados ao remanescente do 
ano anterior.

Um dos grandes desafios 
apontado por José Chimbia 
está relacionado com o livro 
da 6.ª classe por conter novos 
conteúdos que passarão a ser 
leccionados por apenas um 
professor.

De acordo com o direc-
tor, para além dos livros, o 
sector recebeu 3500 guiões 
por cada disciplina para os 
professores de todas as esco-
las ao nível desta região da 1.ª 
a 7.ª para apoiar e facilitar o 
seu trabalho.

Segundo a fonte, o pro-
cesso de distribuição está a 
decorrer sem sobressaltos, 
tendo em conta que, para o 
efeito, a Educação conta com 
o apoio de parceiros que se 
disponibilizaram a ajudar.

Chimbia revelou que se 
encontra na fase final a en-
trega dos manuais às escolas 
tendo alcançado os 90 por 
cento do processo e esperan-
do-se que até ao final desta 
semana tudo esteja termina-
do.

O nosso entrevistado ex-
plicou que os manuais da 1.ª 
e 2.ª classe não são devol-
víveis, diferentemente dos 
da 3.ª a 7.ª classe que, por o 
serem, exigem uma maior 
conservação para que pos-
sam servir para outros alunos 
nos anos seguintes.

Entretanto, apelou aos 
pais e encarregados de edu-
cação a ajudarem os filhos 
na conservação dos livros, 
encapando-os ou adoptando 
outros meios de protecção.

Menores recebem
meios de compensação

Menores se beneficiam de meios de compensação

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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DUAS pessoas perderam a vida devido à Co-
vid-19 ontem, na província de Gaza e cidade 
de Maputo, segundo dados partilhados pelo 
Ministério da Saúde que apontam ainda para 
a notificação de 20 novas infecções.

Com este registo, cujas vítimas são do 
sexo feminino e com 12 e 47 anos de idade, 
subiu para 2203 o cumulativo de óbitos desde 
a eclosão da doença. A última vez que o país 
notificou óbito devido à Covid-19 foi a 18 de 
Abril.

Os infectados, 14 dos quais diagnostica-
dos ontem, resultam da testagem de mais de 
802 amostras analisadas nos laboratórios na-
cionais, estando concentrados maioritaria-
mente na cidade e província de Maputo.

Durante o fim-de-semana, dois indiví-
duos com complicações respiratórias ligadas 
à Covid-19 tiveram que ser internados, o que 
elevou para quatro o número de pacientes em 
observação médica, dois dos quais nos cui-
dados intensivos.

Neste intervalo, não houve registo de alta 
hospitalar ou recuperado, o que fixou em 91 
o número de casos activos.

Até ontem, pelo menos 14,1 milhões es-
tavam completamente vacinados e outros 
354.314 profissionais de saúde, doentes 
crónicos, idosos e grupos de alto risco ti-
nham imunidade restaurada com a dose de 
reforço.

A cobertura vacinal já alcançou 92,9 por 
cento dos 15,2 milhões previstos.

A PROVÍNCIA de Manica 
tem mais de 131 mil crianças 
que padecem de desnutrição 
crónica, provocada pela falta 
de alimentação saudável. 

A cifra representa uma 
redução em cinco por cento, 
relativamente aos últimos 
dez anos.

Em 2013, a província ti-
nha cerca de 150 mil crian-
ças com desnutrição cróni-
ca, correspondente a 42 por 
cento do total de petizes, 
tendo reduzido para 131 mil 
em 2022, o que representa 
ganhos na ordem de 37 por 
cento. 

Os dados foram anun-
ciados, recentemen-
te,  pelo porta-voz da VII 
Sessão do Conselho Exe-
cutivo provincial de Ma-
nica, Firmino Jaqueta. 
Jaqueta revelou que pales-
tras sobre a doença, de-
monstrações de culinária, 
desparasitação, educação 
sobre os cuidados a ter com 

em breve, de uma maternida-
de ora em fase de conclusão, 
no povoado de Ritande, posto 
administrativo de Chiúta.

As autoridades apostaram 
na construção de maternida-
des em regiões de difícil aces-
so, com número significativo 
de habitantes, para assegurar a 
provisão de cuidados de saúde 
primários, contribuindo para 

a redução da mortalidade, em 
geral, e neonatal, em particu-
lar.

De acordo com José Achi-
da, administrador de Meca-
nhelas, uma unidade sanitária 
está para cerca de 17 mil habi-
tantes, contra 25 mil no início  
do presente ciclo de governa-
ção. 

O esforço é no sentido de, 

no final do quinquénio em 
curso,  baixar o rácio para 14 
mil habitantes por unidade sa-
nitária. 

A governadora do Niassa 
pediu a população de Meca-
nhelas para denunciar o mau 
atendimento nas unidades 
sanitárias, caracterizado por 
cobranças ilícitas, sobretudo 
quando se trata de evacuar os 

pacientes.
“A nossa governação estará 

sempre focada para a provisão 
de serviços sociais básicos de 
qualidade à população visando 
contribuir para elevar a qua-
lidade de vida. O tratamento 
das principais doenças que 
afectam a comunidade figura 
na linha de prioridades”, vin-
cou.

A AGÊNCIA de Desenvolvi-
mento Local de Cabo Delgado 
(ADEL) está a reabilitar salas 
de aula destruídas pelo ciclone 
Kenneth, em 2019, nos distri-
tos de Metuge e Macomia, que 
actualmente também servem 
a alunos deslocados dos ata-
ques terroristas.

Numa primeira fase, a 
ADEL reabilitou e electrificou 
um bloco de três salas de aula 
na escola primária da aldeia 25 
de Junho, frequentada por 300 
alunos, em dois turnos.

Neste momento, está a 
mobilizar mais fundos para 
recuperar o segundo bloco na 
mesma escola, que ficou sem 
tecto devido aos efeitos do ci-
clone Kenneth.

O bloco reabilitado foi en-
tregue semana passada ao sec-
tor da Educação pela directora 
distrital, Florentina Nambure-
te, para quem o gesto da ADEL 
vai minorar o sofrimento dos 

alunos que estudavam em 
tendas.

Além de salas de aula, a 
agremiação construiu um al-
pendre para servir de centro 
de interesse de jovens. Tra-
ta-se de uma infra-estrutura 
equipada com televisor que 
funciona alimentado por sis-
tema de painéis solares. 

De acordo com os propo-
nentes do projecto, nesta os 
jovens e outros deslocados 
podem ver programas infor-
mativos e de entretenimento. 

Florentina Namburete dis-
se que Metuge se ressente da 
falta de salas de aula condig-
nas para que o processo de en-
sino e aprendizagem decorra 
sem sobressaltos, sendo que as 
existentes têm problemas de 
cobertura para albergar gran-
de número de alunos deslo-
cados.

Disse que, quando os ata-
ques terroristas começaram a 

intensificar, muitas famílias 
dos distritos vizinhos, sobre-
tudo Quissanga e Macomia, 
encontraram Metuge como 
lugar seguro, o que desafiou 
o Governo distrital a encon-
trar espaços suficientes para o 
efeito.

A directora distrital disse 
que existem neste momento, 
no distrito de Metuge, cerca 
de 60 salas de aula que ainda 
carecem de obras de reabilita-
ção, por conta da devastação 
do ciclone Kenneth, as quais, 
na sua maioria, acolhem, além 
dos alunos das próprias al-
deias, deslocados dos distritos 
de Quissanga e Macomia.

Alexandre Muchai, da 
ADEL, disse que a iniciativa 
está inserida na promoção da 
coesão social e dinamização da 
economia. No total, de acordo 
com a fonte, o programa prevê 
beneficiar mais de 600 pessoas 
em Metuge e Macomia.

MECANHELAS

População satisfeita
com serviços de saúde

Ambulância entregue à população em Mecanhelas

Desnutrição crónica afecta
mais de 131 mil crianças em Manica

os menores, e a forma de ali-
mentá-las concorreu para 
que a província registasse 
esta redução.

Explicou que “desnutri-

ção crónica é aquela que não 
mata de imediato. Ela passa 
para aguda, que pode ser fa-
tal. É importante que tome-
mos atenção para que tenha-

mos crianças saudáveis”. 
O porta-voz disse que a 

desnutrição crónica está as-
sociada à falta de algumas 
vitaminas no organismo.  

“Pode matar quando es-
tiver associada a outras 
doenças. Por isso continua-
remos a trabalhar com as 
comunidades para elimi-
nar o problema”, referiu. 
Os distritos de Chimoio, 
Macossa e Macate são os 
que apresentam alta taxa de 
crianças que nascem com 
baixo peso e desnutrição. 

“A desnutrição cróni-
ca não depende apenas de 
um único factor. As pessoas 
devem consumir aquilo que 
produzem de forma correc-
ta, isto é, saber combinar os 
produtos para ter uma ali-
mentação saudável

Temos igualmente os 
casamentos prematuros e 
a pobreza. Portanto, são 
vários elementos a ter em 
conta quando falamos da 
desnutrição crónica”, disse. 
Anotou que há zonas de es-
tiagem e seca onde ocorrem 
muitos casos de desnutrição 
crónica. -(AIM)

Jovens capacitados na fortificação de alimentos para o combate à desnutrição

ADEL reabilita
escolas em Metuge
 e Macomia

Mais salas de aula reabilitadas nos distritos de Cabo Delgado

Covid-19 faz duas vítimas

MAIS de 5.5 milhões de crianças menores 
de cinco anos foram abrangidas na segunda 
ronda de vacinação contra a poliomielite, 
que decorreu nas províncias de Sofala, Mani-
ca, Tete, Zambézia, Nampula, Niassa e Cabo 
Delgado.

Trata-se de uma medida que visa man-
ter o país e o continente livres da poliovírus 
selvagem e seus efeitos negativos na saúde da 
população. 

A vacinação acontece num contexto em 
que o país notificou o primeiro caso de polio-
mielite, no distrito de Changara, na provín-
cia de Tete, levando as autoridades sanitárias 
a declararem emergência de saúde pública.

A informação foi avançada ontem, pelo 
Ministro da Saúde, Armindo Tiago, na reu-
nião bianual com os parceiros de cooperação, 
que pretendia fazer o balanço do Plano Eco-
nómico e Social/Orçamento (PESOE-2021) e 
definir a agenda comum para 2022 visando o 
alcance da cobertura universal de saúde.

Revelou que nos próximos dias deverão 
arrancar a terceira e quarta ronda de imuni-
zação, que vão abranger crianças menores de 
cinco anos em todo país.

Na sua intervenção, Tiago disse que a 
pandemia da Covid-19, acções terroristas em 
Cabo Delgado e desastres naturais criaram 
sobrecarga no sistema de saúde e trouxeram 
retrocessos nas áreas de infra-estruturas e 
nutrição.

“Houve necessidade de reorientar as ac-
ções e recursos de modo a assegurar a conti-
nuidade de serviços de saúde da população. 

As calamidades naturais ocorridas no pri-
meiro trimestre deste ano afetaram 95 uni-
dades sanitárias, nas províncias de Nampula 
e Zambézia”, referiu.

Apesar dos avanços alcançados na co-
bertura dos cuidados de saúde, persistem 
desafios relacionados à melhoria de infra-
-estruturas, reforço de equipamento hospi-
talar, aumento de medicamentos e recursos 
humanos.

“Os desafios serão ultrapassados se con-
seguirmos melhorar a gestão de finanças 
públicas, desde a planificação, execução e 
monitoria, garantindo a alocação equitativa 
dos recursos e pautarmos pelos princípios de 
austeridade”, afirmou.

O governante encorajou os parceiros a 
apoiarem as prioridades do sector, com des-
taque para a implementação da estratégia 
de saúde comunitária, uma abordagem para 
reforçar os progressos com vista à cobertura 
universal, expansão da rede sanitária e me-
lhoria das condições de trabalho dos profis-
sionais. 

“Expresso a nossa disponibilidade para o 
processo de planificação conjunta para 2023, 
que se irá iniciar, e garantir um único proces-
so de planificação, orçamentação, monitoria 
e avaliação”, acrescentou.

A representante do Banco Mundial em 
Moçambique, Idah Pswarayi-Riddihough, 
reiterou a disponibilidade dos parceiros em 
continuar a apoiar os esforços do sector vi-
sando a melhoria dos principais indicadores 
de saúde.

CONTRA A POLIOMIELITE

Imunização abrange 
5.5 milhões de crianças

A 
POPULAÇÃO do dis-
trito de Mecanhelas, 
no Niassa, está satis-
feita com a provisão 
de cuidados de saúde, 

a vários níveis, caracterizados 
pela expansão da rede sanitá-
ria, apetrechamento e afecta-
ção de técnicos.

O sentimento foi mani-
festado, recentemente, na 
cerimónia de entrega, pela 
governadora do Niassa, Judite 
Massengele, de uma ambu-
lância ao Centro de Saúde de 
Insaca, sede distrital de Meca-
nhelas, que antecedeu a inau-
guração da nova maternidade 
no povoado de Bero, posto ad-
ministrativo de Chiúta. 

A  aquisição da ambulância 
e a construção da maternidade 
custou nove milhões de meti-
cais do orçamento anual de in-
vestimento do Conselho Exe-
cutivo provincial do Niassa.

A população mostrou sa-
tisfação pelo facto de os cui-
dados sanitários no distrito es-
tarem mais próximos das suas 
áreas de residência, acreditan-
do que doenças como a ma-
lária e diarreias, que são mais 
frequentes, poderão registar 
redução significativa. 

Também passam a dispor 
de serviços de parto seguro, o 
que poderá contribuir para a 
redução de mortes neo-natais. 

A rede sanitária do distri-
to, o mais populoso do Niassa, 
com cerca de 331 mil habitan-
tes, é de vinte unidades, que 
será ampliada com a entrega, 

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

Segunda-feira, 23 de Maio de 2022
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1.	A	intellica	é	uma	empresa	moçambicana,	de	capital	100%	nacional,	com	

mais	de	15	anos	no	mercado,	fruto	de	spinoff		(separação	e	venda)	das	

linhas	de	negócio	de	Consultoria	de	Gestão,	Corporate	Finance,	Sistemas	

e	Tecnologias	de	 Informação	duma	Consultora	Global	em	2006	e	com	

uma	forte	actuação	nos	segmentos	de	Finanças,	Telecoms,	Utilities,	Oil	
and	Gas,	Infra	Estruturas,	ONGs,	Público	e	Organismos	Internacionais.

2.	Em	2016,	na	sequência	das	negociações	havidas	com	a	Insitec	Capital,	

S.A.	(accionista	na	altura),	foi	concretizada	a	aquisição	na	totalidade	

das	 acções	 (100%),	 numa	 operação	 de	 Management	 Buy	 Out	 (MBO).	

Como	resultado	desta	transacção,	as	acções	da	intellica	passaram	a	ser	

detidas	por	um	grupo	de	Consultores/Gestores,	que	já	faziam	parte	da	

consultora	 desde	 a	 sua	 génese	 em	 2006,	 tendo	 sido	 indicados	 entre	

os	 accionistas	 Noraly	 Nhantumbo,	 Fulgêncio	 Matlombe	 e	 Fernando	

Ernesto	como	membros	do	Conselho	de	Administração	da	empresa.	Os	

actuais	gestores	da	intellica	têm	todos	mais	de	20	anos	de	experiência	

NOTA DE ESCLARECIMENTO

em	Consultoria,	incluindo	em	empresas	multinacionais	do	ramo	a	operar	

em	 Moçambique,	 entidades	 nas	 quais	 colaboraram	 antes	 de	 abraçar	 a	

intellica.

3.	De	 referir	 que	 o	 desenvolvimento	 contínuo	 dos	 técnicos	 da	 intellica	 é	

alicerçado	através	de	acções	específicas	de	formação	nas	diferentes	áreas	

da	sua	actuação,	para	fazer	face	às	necessidades	do	mercado,	alavancadas	

pelas	parceiras	globais	mantidas	com	os	principais	players	do	sector	da	

consultoria.

	 É	 visão	 da	 intellica	 ser	 uma	 entidade	 nacional,	 que	 aposta	 no	 rigor,	

qualidade,	 integridade	 e	 na	 conjugação	 do	 conhecimento	 local	 com	 as	

melhores	 práticas	 internacionais,	 de	 forma	 a	 agregar	 valor	 aos	 seus	

clientes,	colaboradores	e	parceiros.

4.	Em	face	do	acima	exposto,	destacamos	que	o	cidadão	Celso	Correia	não	

faz	parte	da	estrutura	accionista	da	intellica.

Na	sequência	da	informação	que	tem	vindo	a	ser	veiculada,	de	forma	reiterada,	por	alguns	meios	de	comunicação	social	e	nas	redes	
sociais,	associando	a	pessoa	de	Celso	Correia	aos	accionistas	da	intellica,	esta	consultora	serve-se	da	presente	para	prestar	o	seguinte	
esclarecimento:

Maputo,	19	de	Maio	de	2022

PROGRAMAS DE APOIO À SAÚDE

Fraca cobertura aumenta taxa 
de HIV/Sida e desnutrição
A 

FRACA cobertura de al-
guns programas imple-
mentados pelos parceiros 
de cooperação do sector 
da Saúde está a contribuir 

para a crescente taxa de desnutri-
ção crónica em crianças abaixo de 
cinco anos de idade e HIV/Sida.

Segundo análise feita pelo 
sector, alguns parceiros de coo-
peração intervêm na mesma 
área, enquanto outros locais dos 
distritos da província estão sem 
cobertura na componente de im-
plementação de certos progra-
mas.

Esta preocupação foi apresen-
tada na cidade de Nampula pelo 
director provincial de Saúde, 
Fernando Mitano, que defendeu 
a necessidade de se apostar no 
trabalho de vigilância epidemio-
lógica, com vista a antecipar os 
problemas de saúde das pessoas 

numa determinada região.
Mitano falava no seminá-

rio provincial de colaboração e 
partilha de informação, evento 
promovido pelo programa “Po-
tenciar”, que juntou técnicos da 
direcção provincial de Saúde, dos 
Serviços Províncias de Saúde e 

parceiros de cooperação.
Em Nampula, onde a taxa de 

desnutrição crónica em crianças 
abaixo de cinco anos é de 51 por 
cento e cinco de HIV/Sida, o sec-
tor da Saúde conta actualmente 
com apoio de 40 organizações 
privadas, nacionais e estrangei-

ras, na implementação de diver-
sos programas. 

A fonte queixou-se do fraco 
apoio dos parceiros, na cons-
trução de centros de saúde nos 
distritos, numa altura em que o 
principal desafio do Governo é 
expandir os cuidados.

BAÚ recomendado a melhorar
prestação de serviços
A INSPECÇÃO-GERAL da Administração Pú-
blica (IGAP) recomenda à direção do Balcão 
de Atendimento Único (BAÚ), na cidade de 
Nampula, a melhorar os serviços prestados 
ao cidadão por forma a garantir um bom am-
biente de trabalho.

O inspector-geral da Administração Pú-
blica, Augusto Mangove, que recentemente 
trabalhou em Nampula, explicou que aqueles 
que prestam serviços ao cidadão devem es-
tar identificados para que o utente saiba com 
quem está a lidar e denunciar eventuais ano-
malias.

Mangove manifestou indignação pela 

má conservação dos arquivos no BAÚ e con-
siderou uma violação ao que está estipulado 
no Sistema Nacional dos Arquivos do Estado, 
sobretudo a não codificação das pastas de ar-
quivo. 

A Inspeção-Geral da Administração Pú-
blica constatou com grande preocupação a 
não fixação das taxas cobradas nos serviços 
de Registo e Notariado, a falta de crachás, 
entre outras anormalidades.

Augusto Mangove disse ter orientado 
aos gestores destas instituições, no sentido 
de corrigir de imediato as anomalias detec-
tadas.

Detidos 11 estrangeiros ilegais
PELO menos 11 estrangeiros 
estão sob custódia das auto-
ridades de Migração, acusa-
dos de circular ilegalmente. 
Trata-se de cinco cidadãos de 
nacionalidade maliana, cinco 
senegaleses, um nigeriano e 
um chinês. 

Dez dos detidos são acu-
sados de migração clan-
destina e por falsificação de 
documentos. A porta-voz 
da Migração em Nampula, 
Sheila Capela, afirmou que 
nos últimos tempos, os es-
trangeiros mudaram de es-
tratégia, preferindo fixar re-
sidência nos distritos, onde a 
actuação das autoridades do 
sector não tem sido rotineira.

 Referiu que a detenção 
daqueles cidadãos estran-
geiros resultou do trabalho 
empreendido pelos fiscais. 
Apelou aos agentes do sector 
para aprimorarem mais a fis-
calização, e à população, em 
geral, para denunciar casos 
suspeitos.Cidadãos estrangeiros ilegais sob custódia policial em Nampula

A FALTA de fundos está a con-
dicionar a assistência jurídica 
aos cidadãos carenciados por 
parte do IPAJ. A delegada dis-
trital da instituição em Nam-
pula, Tânia Germano J. Nhas-

sengo, disse que apesar das 
dificuldades, há maior com-
prometimento na divulgação e 
prestação dos serviços de apoio 
jurídico.

Até ao momento, o IPAJ 

atendeu 1989 casos de um uni-
verso programado de 2200. 
Destes, 1186 casos são atinen-
tes a processos-crime, 60 de 
protecção à criança, 172 cíveis, 
49 de violência doméstica e 522 

de resolução extrajudicial.
Foram realizadas 10 pales-

tras nas escolas e instituições 
sobre o papel do IPAJ, uniões 
prematuras, tráfico de pessoas 
e lei da família.

Falta de fundos condiciona
assistência jurídica a carenciados

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A 
ASSEMBLEIA da Re-
pública (AR) encer-
rou semana finda a V 
sessão ordinária desta 
IX legislatura, mas os 

deputados dizem que o acto 
não significa o início de férias 
colectivas, e o argumento é de 
que os trabalhos vão continuar 
nos círculos eleitorais.

Aliás, essa foi a “ordem” 
dada aos deputados pela Presi-
dente da Assembleia da Repú-
blica, Esperança Bias, durante 
o seu discurso de encerramen-
to.

Esperança Bias orientou 
aos deputados a voltarem para 
os seus círculos eleitorais com 
a missão de fiscalizar o grau de 
implementação do Programa 
Quinquenal do Governo, sendo 
que para isso deverão interagir 
com o cidadão, entidades pú-
blicas, económicas e organiza-
ções da sociedade civil.

Igualmente, segundo a 
presidente da AR, os parla-
mentares têm a missão de ir 
divulgar as leis aprovadas nes-
ta sessão, bem como recolher 
contribuições e sensibilidades 
junto da população, com vista 
a garantir um debate mais pro-
fícuo na próxima sessão.

CONSIDERAM DEPUTADOS

Terminou a sessão
mas não o trabalho

O “Notícias” ouviu alguns 
deputados que avaliam posi-
tivamente o decurso da última 
sessão, embora com algumas 
reservas relacionadas com a 

falta de consenso aquando do 
debate da proposta de revisão 
da lei que estabelece o regime 
jurídico específico aplicável à 
Prevenção, Repressão e Com-

bate ao Terrorismo e Acções 
Conexas.

No geral, os parlamenta-
res consideram que a V Sessão 
Ordinária foi produtiva, à me-

dida que conseguiu apreciar e 
aprovar vários instrumentos 
legais que vão ajudar a resolver 
muitos problemas que o país 
enfrenta na actualidade.

PARA a deputada Catarina Mário Dimande, da 
bancada parlamentar da Frelimo, o legislativo 
conseguiu, ao fim de 56 dias de trabalho, aprovar 
documentos importantes que vão impulsionar 
os sectores vitais para o crescimento económico 
e social do país.

A também presidente da 7.ª Comissão, das 
Relações Internacionais, Cooperação e Comu-
nidades, sublinhou que, “durante esta sessão, o 
Executivo conseguiu responder a todas pergun-
tas colocadas pelas três bancadas no debate re-
servado às perguntas ao Governo”.

Entretanto, apontou como aspecto negati-
vo a falta de consensos na discussão de algumas 
matérias como é, por exemplo, o caso da pro-

posta de revisão da lei que estabelece o regime 
jurídico especifico aplicável à prevenção, repres-
são e combate ao terrorismo e acções conexas, 
que passou apenas com o voto da Frelimo.

Citando o discurso de encerramento, profe-
rido pela presidente da Assembleia da República, 
a deputada disse que o legislativo encerra com 
satisfação, uma vez que o balanço aponta para 
um cumprimento da agenda em mais 90 por 
cento.

Em relação ao período que separa a V Sessão 
Ordinária da próxima, Catarina Dimande disse 
que vai continuar a trabalhar em prol do bem-
-estar da população da capital do país, seu círcu-
lo eleitoral, através das jornadas parlamentares.

 Apreciadas matérias 
importantes

QUE foram aprovados nesta sessão vá-
rios instrumentos legais já é um facto, 
pelo que o desafio dos parlamentares 
passa agora por divulgar as leis nos res-
pectivos círculos eleitorais para que elas 
sejam do domínio da população.

O posicionamento é do deputa-
do Agostinho Gomes Chipindula, da 
bancada parlamentar da Frelimo pelo 
círculo eleitoral de Sofala, falando ao 
“Notícias” momentos depois de se ou-
vir o martelo que declarou encerrada 
a V Sessão Ordinária da Assembleia da 
República.

Chipindula elogiou a normalidade 

que caracterizou o decurso dos traba-
lhos, esperando que o mesmo ambiente 
seja verificado nas jornadas parlamen-
tares que vão marcar o trabalho dos de-
putados nos próximos meses.

“Vamos divulgar os instrumentos 
legais aqui aprovados e também fiscali-
zar a acção governativa para avaliarmos 
o cumprimento do que vem prescrito 
no Programa Económico e Social (PES) 
e também do Programa Quinquenal do 
Governo (PQG), com vista a aferirmos 
até que ponto a população que repre-
sentamos está a sentir o real impacto 
desses programas”, afirmou.

Momento para 
divulgar leis

VÁRIOS deputados entrevis-
tados pela nossa Reportagem 
apontaram a falta de consenso 
no debate que culminou com 
a aprovação da proposta de 
revisão da lei que estabelece o 
regime jurídico específico apli-
cável à prevenção, repressão e 
combate ao terrorismo e ac-
ções conexas como a mancha 
mais visível desta sessão.

A deputada Glória Salva-
dor, da bancada parlamentar 
da Renamo, esclarece, entre-
tanto, que o problema não está 
na lei como um todo, conforme 
se viu durante o debate. 

Segundo a deputada, o ar-
tigo 20 do instrumento apro-
vado, referente à divulgação 
de informações sobre o terro-
rismo, é que foi “uma gota de 
água” e manchou o ambiente 
de consensos que vinha regis-
tando a sessão até ao último 
dia.

A oposição entendeu haver 
violação das liberdades funda-
mentais no número um do re-
ferido artigo ao preconizar que 
“aquele que sendo moçambi-
cano, estrangeiro ou apátrida, 
residente ou encontrando-se 
em Moçambique a reproduzir 

publicamente afirmações re-
lactivas a actos terroristas que 
sabe serem falsas ou grossei-
ramente deformadas, com in-
tenção de criar pânico, distúr-
bio, insegurança e desordem 
públicas, é punido com a pena 
de prisão de 2 a 8 anos”.

Eleita pelo círculo da pro-
víncia de Nampula, é para lá 
que Glória Salvador volta com a 
missão de fazer chegar ao povo 
tudo o que aconteceu durante 
o período que os deputados es-
tiveram envolvidos em traba-
lhos na sede da Assembleia da 
República.

Informação sobre 
o terrorismo: 
a gota de água

O DEPUTADO Elias Impuiri, da bancada do Movimento Democrático de 
Moçambique (MDM), ficou satisfeito com os resultados alcançados durante 
o decurso dos trabalhos da V Sessão Ordinária, mas não totalmente porque 
houve matérias que não reuniram consensos.

Disse que a nota até podia ser positiva, mas a sessão só ficou manchada 
na última plenária antes do encerramento, quando o MDM, que defendia 
uma pena de 3 meses a 2 anos, não conseguiu fazer alterar a colocação do 
artigo 20 na proposta de revisão da lei sobre o combate ao terrorismo, fa-
zendo com que fosse aprovada sem consenso.

No geral, segundo o parlamentar que representa o MDM pelo círculo 
eleitoral da Zambézia, a V sessão foi produtiva e aponta como disso evi-
dência os consensos acolhidos nos debates sobre as restantes matérias que 
estavam programadas.

“Naquelas em que não foi possível encontrar consensos, naturalmente 
foram marcadas e remarcadas para a próxima sessão e, naturalmente, te-
remos o privilégio de debater com mais profundidade sobre elas quando 
para cá retomarmos”, disse, sublinhado que volta ao convívio familiar com 
o “trabalho” como palavra de ordem durante o contacto que deverá manter 
com o povo.

Pouco satisfeito

CARLOS TEMBE

O GOVERNO reconhece que o caminho 
para o alcance da modernização e pro-
fissionalização da Administração Públi-
ca, incluindo o combate à corrupção e 
outros comportamentos que minam o 
processo de desenvolvimento do país, 
nas suas várias latitudes ainda é enorme 
e desafiante.

O reconhecimento foi assumido 
recentemente, na cidade de Lichinga, 
província do Niassa, pelo representante 
do Ministério da Administração Estatal 
e Função Pública, Leopoldo Lemia, na 
abertura do seminário de apresentação 

do projecto de iniciativa para promoção 
da descentralização e capacitação sobre 
agenda 2030.

Lemia explicou que o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimen-
to (PNUD) é implementador da refe-
rida iniciativa, que conta com o apoio 
financeiro do governo suíço, visando 
fundamentalmente contribuir para a 
melhoria de capacidades dos órgãos de 
governação descentralizada. 

Por outro lado, a iniciativa visa 
apoiar financeiramente os governos 
provinciais em particular do Niassa, 
em respostas às necessidades dos res-
pectivos planos estratégicos alinhados 

com os objectivos de desenvolvimento 
sustentável.

Segundo Lemia, a descentralização 
ocupa uma posição privilegiada na ac-
tuação do Governo, por  constituir um 
mecanismo eficaz de aproximação e as-
sistência de uma boa parte da popula-
ção espalhada pelo país, na base de pro-
dução e provisão de serviços públicos.

Sublinhou que a empreitada, que 
visa modernizar e profissionalizar os 
órgãos da Administração Pública, exige 
a continuidade do processo de simplifi-
cação de procedimentos para que a as-
sistência alcance os cidadãos de forma 
célere e eficaz. “O segredo na luta que 

travamos para a melhoria dos mecanis-
mos de governação reside fundamen-
talmente na unificação de esforços, 
estratégias e trabalho em conjunto”, 
referiu.

Por seu turno, Judite Massengele, 
governadora do Niassa, salientou a im-
portância do projecto de iniciativa para 
promoção da descentralização, mos-
trando optimismo, pois acredita que 
será uma ferramenta fundamental para 
ajudar os governos locais a melhorar os 
processos de planificação, monitoria e 
avaliação no cumprimento dos respec-
tivos planos, focados para a melhoria da 
qualidade do serviço prestado à popu-

lação.
Dinis Vilanculo, secretário de Es-

tado no Niassa espera que a iniciativa 
ajude na implementação e aprofunda-
mento do processo de descentralização 
no país, no quadro do Programa Quin-
quenal do Governo 2020-2024. 

Já o representante do PNUD no 
evento, Cristiano Lopez, explicou que 
é objectivo principal do projecto de ini-
ciativa para a promoção da descentra-
lização, a promoção e coordenação de 
processos de desenvolvimento através 
de uma plataforma de articulação como 
mecanismo multi-sectorial e multi-
-parceiros. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Descentralização é processo dinâmico

Ainda são enormes os desafios para a descentralização da Administração Pública

Deputados voltam ao convívio familiar e contacto com a população

Catarina Mário Dimande, da Frelimo

Agostinho Chipindula, da Frelimo

Glória Salvador, da Renamo

Elias Impuiri, do MDM

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



POLÍTICA Segunda-feira, 23 de Maio de 2022 9

PUBLICIDADE

Oportunidade de Emprego

A DAI, uma empresa de consultoria de desenvolvimento 
global, está a implementar o projecto de Apoio ao Ambiente 
de Políticas para o Desenvolvimento Económico (SPEED) 
financiado pela USAID. O Projecto SPEED apoia as reformas 
políticas económicas e estruturais em 6 componentes 
nomeadamente: agricultura; ambiente propício de comércio 
e negócio; energia; conservação da biodiversidade; saúde e 
governança económica.  É neste contexto que a DAI pretende 
recrutar imediatamente candidatos qualificados às vagas 
abaixo mencionadas que estarão baseadas em Maputo.

   •   Assistente de Portfólio 
 •   Oficial de Subvenções e Subcontratos

Os candidatos interessados poderão obter os termos de 
referência a partir do endereço 
http://www.speed-program.com/opportunities, e 
poderão submeter os seus CVs em Inglês até o dia 30 de 
Maio de 2022, através do: 
https://speed-program.applicantstack.com/x/
openings

Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados.

Av. Marginal, n.º 141 
Complexo Radisson, 
Torres Rani, 2° andar
Maputo, Mozambique

Tel: +258 82 307 3688

www.speed-program.com

SPEED Project

4358

4326

O PRESIDENTE da Comissão 
do Plano e Orçamento da As-
sembleia da República, Antó-
nio Niquice, defendeu semana 
finda, em Seychelles, a con-
tínua formação e capacitação 
dos membros dos parlamentos 
da SADC, em particular os das 
comissões das contas públicas, 
para exercer melhor a sua fun-
ção fiscalizadora, interacção e 
colaboração entre os mesmos.

Intervindo na sessão de en-
cerramento na reunião e na ca-
pacitação para os novos mem-
bros da Comissão das Contas 
Públicas da Comunidade de 
Desenvolvimento da África 
Austral (SADCOPAC), que teve 
lugar de 18 a 22 deste mês em 
Seychelles, António Niquice, 
defendeu que a formação vai 
assegurar que os legisladores 
tenham conhecimento e do-
mínio da legislação aplicável, 
incluindo a harmonização dos 
procedimentos ao nível dos 
Estados-membros, no âmbito 
do processo de integração re-
gional.

O deputado que é também 
co-presidente do pelouro de 
Finanças e Tesouraria da Or-
ganização Regional que tutela 
e fiscaliza as contas públicas da 
SADCOPAC, disse que consti-
tuíram matérias de formação, 
princípios fundamentais subja-

A 
ORGANIZAÇÃO da Ju-
ventude Moçambicana 
(OJM) está com uma 
nova liderança, novos 
estatutos e o seu órgão 

máximo de tomada de decisões 
deixou de ser Comité Central e 
passou a ser Conselho Nacio-
nal, como resultado da revi-
talização feita no decurso do II 
Congresso da agremiação.

A reunião magna do braço 
juvenil da Frelimo, adiada em 
2020 devido à Covid-19, teve 
lugar sexta e sábado últimos, 
na Escola Central do Partido, na 
Matola, província de Maputo, e 
juntou cerca de 478 delegados 
provenientes de todas provín-
cias do país e mais de 120 con-
vidados.

O momento foi marcado 
por um ambiente de festa en-
tre a juventude, testemunhado 
pelos membros das outras or-
ganizações sociais do partido, 
nomeadamente a Associação 
dos Combatentes da Luta de 
Libertação Nacional (ACLLN) e 

as organizações da Mulher Mo-
çambicana (OMM) e dos Con-
tinuadores de Moçambique 
(OCM). 

O ponto mais alto do even-
to ficou marcado com a elei-
ção dos membros dos órgãos 
sociais da organização, com 
destaque para o novo secretá-
rio-geral e membros do Secre-
tariado do Conselho Nacional, 
que tomaram posse na noite de 
sábado.

Durante os dois dias, a OJM 
apreciou e aprovou instru-
mentos estruturantes para o 
seu funcionamento, destacan-
do-se os novos estatutos que, 
entre outros pontos, preconi-
zam que apenas jovens entre 
os 15 e 30 anos de idade é que 
podem concorrer para cargos 
na organização.

Foram aprovados ainda 
outros documentos como o re-
latório de verificação do man-
dato que cessou e o relatório de 
actividades do extinto Comité 
Central da OJM, bem como o 

programa de actividades 2022-
2027.

O “Notícias” soube no local 
que este foi o último congresso 
da Organização da Juventude 
Moçambicana, uma vez que, à 
luz dos novos estatutos, a reu-
nião desta magnitude passará 
a ser Conferência Nacional da 
OJM.

Falando no encerramento 
do congresso, o secretário-
-geral da Frelimo, Roque Silva, 
foi peremptório ao afirmar que 
os novos órgãos da OJM eleitos 
devem se desafiar a desenvol-
ver continuamente acções as-
sentes em três direcções prin-
cipais.

O primeiro desafio, segun-
do Roque Silva, é preparar a vi-
tória do partido nos próximos 
pleitos eleitorais. Para o efeito, 
orientou que a OJM deve apos-
tar no envolvimento de todos 
os jovens em educação cívica e 
patriótica.

O secretário-geral da Fre-
limo indicou a consolidação do 

processo de rejuvenescimento 
da organização como o segun-
do desafio, considerando ser a 
única alternativa que os jovens 
têm para assegurar a sua conti-
nuidade.

“A OJM deve continuar 
a abrir espaço para integra-
ção nas suas fileiras daqueles 
nossos concidadãos que estão 
efectivamente na idade juvenil 
dos 15 aos 35 anos, como esta-
belecem os estatutos aprova-
dos neste congresso”, afirmou.

A sustentabilidade eco-
nómica e financeira da agre-
miação é o outro desafio que, 
apesar de ser o terceiro, Roque 
Silva disse que deve constar no 
topo dos recém-eleitos, para 
que a realização dos programas 
do braço juvenil da Frelimo não 
dependa de outros. “A organi-
zação deve ser capaz de renta-
bilizar e multiplicar os recursos 
alocados à sua disposição com 
isenção, transparência assen-
te na cultura de prestação de 
contas”, sublinhou.

EM CONGRESSO

OJM renova-se com 
três desafios à espreita

Novos membros do Secretariado do Conselho Nacional da OJM

DOS PARLAMENTARES DA SADC

Moçambique quer mais formações 
para Comissão das Contas Públicas 

centes ao trabalho das comis-
sões das contas públicas; guião 
de boas práticas da SADCO-
PAC; parceria estratégica entre 
as instituições supremas de 
auditoria; política fiscal, fluxos 
financeiros ilícitos no sector do 
Turismo e o papel das organi-
zações da sociedade civil e da 
media no aprimoramento da 
supervisão dos recursos públi-
cos.

No decurso do evento, 

António Niquice manteve 
encontros de trabalho com 
o presidente do Parlamento 
dos Seychelles, ministro das 
Finanças, o Auditor Geral (o 
equivalente ao Tribunal Admi-
nistrativo, em Moçambique), 
com técnicos e visitas de troca 
de experiências e boas práticas 
relativas à auditoria e fiscaliza-
ção das contas públicas.

A missão de Seychelles foi 
liderada pelo presidente da 

Comunidade de Desenvolvi-
mento da África Austral para 
Contas Públicas, o zambiano 
Warren Mwambazi, deputa-
do que preside a Comissão de 
Contas Públicas no seu respec-
tivo Parlamento, e integram 
os presidentes das comissões 
das contas públicas de Bots-
wana, Malawi, Moçambique, 
Seychelles, Tanzania e Zimba-
bue, acompanhados pelos res-
pectivos secretariados.

Deputado Niquice no encerramento da reunião de capacitação de novos membros da SADCOPAC

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

 
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES 

 
ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

 
De acordo com a línea d) do n.º 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 

n.º5/2016, de 8 de Março, comunicamos a adjudicação do objecto do concurso abaixo indicado: 

 
N.º 

Ordem 

Concurso Nome do 

Concorrente 

Objecto de Concurso Valor de 

adjudicação 

incluindo IVA 

1 11A000141/CL/03/079/2022 
Bravo Pro 

Investimentos, Lda. 

Fornecimento de Roll Ups, 

Disticos (Banners), Crachás, 

Posta Crachás e respectivos 

Cordoes ao Tribunal 

Administrativo 

755.761,50 MT 

2 11A000141/AD/08/2022 
JMC, Stationary and 

Printing Solution, Lda. 

Fornecimento de toneres para 

impressoras e máquinas 

fotocopiadoras do Tribunal 

Administrativo 

5.000.000,00 MT 

3 11A000141/CL07/2022 
Bravo Pro 

Investimentos, Lda. 

Prestação de serviços de 

produção de cartões de boas- 

festas e os respectivos envelopes 

para o Tribunal Administrativo 

221.393,25 MT 

 

Maputo, Maio de 2022 

Autoridade Competente  

(Ilegível) 
4458

4458

4458

4462

 

 
 
ANÚNCIO DE CONCURSO DE FORNECIMENTO DE BENS E PRESTACAO DE SERVICOS 
 
 
HELVETAS Swiss Intercooperation (HELVETAS), organização Suíça presente em Moçambique desde 1979, 

adapta as suas abordagens de intervenção para garantir uma concentração nos resultados e impactos nos 

beneficiários diretos dos seus projetos nas províncias de Cabo Delgado e de Nampula e na cidade de Maputo, 

nas seguintes áreas temáticas: Água e Saneamento, Economia Sustentável e Inclusiva, Governação e Paz, e 

Desenvolvimento de Capacidades e Educação. Tendo como áreas transversais Advocacia e Género e Equidade 

Social. 

A HELVETAS Moçambique convida as pessoas coletivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas 
a apresentarem propostas fechadas para os concursos descritos abaixo: 
 

# 
Nr. 

Concurso Objecto do Concurso 

Local de Aquisição 
dos Documentos de 

Concurso 
Modalidade de 

Concurso 

1 1 

Rent Car (Aluguer de 
transporte tipo 4X4, minibus, 

camiões, etc) 

Escritórios 
Nampula, Pemba ou 

Maputo 
Concurso de 

pequena dimensao 

2 2 
Fornecimento de combustíveis 
e lubrificantes 

Escritórios 
Nampula, Pemba ou 

Maputo 
Concurso de 

pequena dimensao 

3 3 
Fornecimento de material de 
escritório 

Escritórios 
Nampula, Pemba ou 

Maputo 
Concurso de 

pequena dimensao 

4 4 

Fornecimento de maquinarias 
diversas e equipamentos 
mobiliários 

Escritórios 
Nampula, Pemba ou 

Maputo 
Concurso de 

pequena dimensao 

5 5 
Fornecimento de serviços de 
Alojamentos, salas e refeições 

Escritórios 
Nampula, Pemba ou 

Maputo 
Concurso de 

pequena dimensao 

6 6 

Fornecimento de artigos de 
higiene e copa (Açúcar, folha 
de chá, leite, café, etc) 

Escritórios 
Nampula, Pemba ou 

Maputo 
Concurso de 

pequena dimensao 

7 7 Serviços de serigrafia 

Escritórios 
Nampula, Pemba ou 

Maputo 
Concurso de 

pequena dimensao 

8 8 
Manutenção e restauração de 
edifícios 

Escritórios 
Nampula, Pemba ou 

Maputo 
Concurso de 

pequena dimensao 

9 9 

Serviço de Tradução e 
Avaliação de documentos em 
língua estrangeira 

Escritórios 
Nampula, Pemba ou 

Maputo 
Concurso de 

pequena dimensao 
 

Os concorrentes poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquiri-los no 
endereço Mozambique@helvetas.org, a partir do dia 20/05/22 
 
Nota: A HELVETAS Swiss Intercooperation reserve-se o direito de contactar apenas as empresas ou 
individuais pré-selecionados. 

 
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

____________ 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO  

DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES 
 
 

Anúncio do Concurso n.º 11A000141/CP/07/2022, para o fornecimento 
de toneres para impressoras e máquinas fotocopiadoras do Tribunal 

Administrativo 
 

 
1. O Tribunal Administrativo convida as pessoas singulares ou colectivas, 

nacionais ou estrangeiras interessadas, e que reúnam os requisitos de 
elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para o fornecimento de toneres 
para impressoras e máquinas fotocopiadoras  do Tribunal Administrativo.  
 

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os 
documentos de concurso ou adquiri-los, no Departamento das Aquisições do 
Tribunal Administrativo, sita na Praça da Independência n.º 1117, 1º Andar, 
Direito, na Cidade de Maputo, nas horas normais de expediente, das 7:30 às 
15:30, mediante apresentação de talão de depósito, no valor não reembolsável de 
2.000,00MT (dois mil Meticais), a depositar no Banco de Moçambique, na 
conta n.º 4568519003.  

 
3. O Prazo de validade das propostas será de 120 dias. 

 
4. As propostas e documentos de qualificação deverão ser entregues no endereço 

referido no n.º 2, até às 10 horas, do dia 14 de Junho  de 2022, e serão abertas 
em sessão pública, na mesma data, pelas 10 horas e 15 minutos.  
 

5. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 
250.000,00 MT (duzentos e cinquenta mil meticais), válida por um período de 
150 dias.  
 

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

 

Maputo, Maio de 2022  

O Tribunal Administrativo  

 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

Departamento das Aquisições 
 

Manifestação de Interesse para o Arrendamento de imóvel 

1. O Tribunal Administrativo convida a todos interessados que reúnam os requisitos de 
elegibilidade, a apresentarem propostas fechadas, para o arrendamento de uma casa tipo 4, 
localizada no Bairro Triunfo, Cidade de Maputo; 

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, no Departamento das 
Aquisições do Tribunal Administrativo, sita na Praça da Independência, n.º 1117, Cidade de 
Maputo, nas horas normais de expediente, das 07:30 às 15:30.  

3. As propostas deverão ser acompanahadas dos seguintes documentos: 

 Título de Propriedade; 

 Fotocópia autenticada do documento de identificação, tratando-se de pessoa 
singular; 

 Escritura pública ou documento equivalente em originais ou cópias autenticadas, 
tratando-se de pessoas colectivas; 

 Certidão do tribunal judicial que não tem nehuma execução judicial contra o 
património que afecta a situação financeira; 

 Certidão de quitação fiscal; 

 Declaração reconhecida pelo Cartório Notarial de que não se encontra em nenhuma 
das situações de impedimento de contratar com o Estado (para pessoas singulares e 
colectivas); 

 Confirmativo do pagamento do Imposto Predial Autarquico (IPRA); 

4. As propostas deverão ser entregues no endereço supracitado até às 10 horas do dia 27 (vinte 
e sete) de Maio.  

5. Apenas será contactado o concorrente seleccionado.   

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

 

Maputo, Maio de 2022 

Tribunal Administrativo 
Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 

Termos e condições aplicavéis

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desa�o.co.mz

ENCONTRE AS MELHORES 
VAGAS DE EMPREGO
EM PRIMEIRA MÃO

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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3464

Propostas de Normas Moçambicanas em Fase de Inquérito Público

Nos termos da alínea c) do artigo 4 do Decreto n.º 81/2020, de 9 de Setembro que aprova o Estatuto Orgânico do Instituto 
Nacional de Normalização e Qualidade - IP, conjugado com o n.º 2 do artigo 9 do Decreto n.º 59/2009 que aprova o 
Regulamento de Normalização e Avaliação da Conformidade, o INNOQ, IP torna público que se encontram concluídas 
as Propostas de Normas Moçambicanas (PrNMs) na área de Segurança e Saúde Ocupacional, conforme abaixo indicado:

Lista de Propostas de Normas Moçambicanas (PrNMs) - 2022
Área de Segurança e Saúde Ocupacional

CTN 20 - Comissão Técnica de Normalização – Segurança e Saúde Ocupacional

1. PrNM 1132:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído - Procedimento 
Técnico. 

2. PrNM 1133:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Análise Gravimétrica de Aerodispersóides Sólidos Colectados 
sobre Filtros de Membrana - Método de Ensaio.

3. PrNM 1134:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Método de Colecta e Análise de Fibras em Locais de Trabalho 
- Análise por Microscopia Óptica de Contraste de Fase - Método de Ensaio.

4. PrNM 1135:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Avaliação da Exposição Ocupacional aos Raios X nos Serviços 
de Radiologia - Procedimento Técnico.

5. PrNM 1136:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Avaliação da Exposição Ocupacional ao Calor - Procedimento 
Técnico.

6. PrNM 1137:2022 - Norma de Higiene Ocupacional – Calibração de Bombas de Amostragem Individual pelo Método 
da Bolha de Sabão - Procedimento Técnico.

7. PrNM 1138:2022 - Norma de Higiene Ocupacional – Colecta de Material Particulado Sólido Suspenso no Ar de 
Ambientes de Trabalho - Procedimento Técnico.

8. PrNM 1139:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Avaliação da Exposição Ocupacional a Vibrações de Corpo 
Inteiro - Procedimento Técnico.

9. PrNM 1140:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Avaliação da Exposição Ocupacional a Vibrações em Mãos e 
Braços - Procedimento Técnico.

10.  PrNM 1141:2022 - Norma de Higiene Ocupacional - Avaliação dos Níveis de Iluminância em Ambientes Internos 
de Trabalho - Procedimento Técnico.

Estas PrNM(s) estãrão em período de Inquérito Público durante 60 dias, entre os dias 18 de Abril e 16 de Junho de 
2022. Durante esta fase de Inquérito Público, todos os interessados têm a possibilidade de consultar, comentar e propor 
melhorias aos documentos, bem como verificar a sua influência sobre os seus próprios interesses, de modo a iniciarem 
o processo de adaptação.

Informa-se também que as consultas poderão ser realizadas no Centro de Documentação do INNOQ, IP, Bairro do 
Zimpeto, Parcela 7168/D1/7- Maputo, durante as horas normais de expediente.

Instituto Nacional de Normalização e Qualidade - INNOQ, IP
Publique-se

A Autoridade Competente 
(Ilegível)

O seu parceiro para a qualidade

 Instituto Nacional de
Normalização e Qualidade

Tel: +258 21344600 | Fax: +258 21344610 | Cell: +258 82 4756985| Linha verde: 800300600| www.innoq.gov.mz
Av. Moçambique | Parcela 7168/D1/7 | Bairro do Zimpeto | C.P: 2983;

Maputo - Moçambique

ANÚNCIO DE VAGA
A Missão dos EUA em Maputo / Moçambique procura candida-
tos elegíveis e qualificados para a vaga de CANALIZADOR.

FUNÇÃO BÁSICA  
O titular da posição reporta as actividades directamente ao 
Engenheiro Supervisor de Construção. O titular ocupa a posi-
ção de Canalizador para realizar trabalhos especializados de 
manutenção e reparação de sistemas de canalização principais 
e de reserva para casos de emergência no Complexo da Nova 
Embaixada (NEC em inglês) e propriedades residenciais da 
embaixada/ locadas. 

Uma cópia da descrição completa da posição apresentan-
do todos os deveres e responsabilidades  encontra-se dis-
ponível no seguinte link: 
https://mz.usembassy.gov/embassy/jobs/

Todos os candidatos interessados nesta posição deverão sub-
meter a sua candidatura até ao dia 26 de Maio de 2022, atra-
vés do seguinte link: https://erajobs.state.gov/dosera/moz/
vacancysearch/searchVacancies.hms

4190

SINTA A PERSONALIDADE DO LEÃO

PEUGEOT LANDTREK
PROFISSIONAL

2.290.000 MZN
A partir de Disponível para

entrega imediata

Marque já o seu test-drive ›

843 304 465

Avenida de Angola, nº. 1818, Maputo
info@caetano.co.mz | peugeot-mz.com

3676

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
LEASING OPERACIONAL DE VIATURAS

HCB/DSA/LEASING OPERACIONAL DE VIATURAS/029/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») pretende contratar uma empresa para providenciar 
serviços de Leasing operacional de viaturas e equipamentos. Neste sentido, é feito o presente Pedido 
de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas especializadas e interessadas, com o objectivo 
de se efectuar a pré-selecção das empresas concorrentes.

Os requisitos mínimos de elegibilidade para os proponentes são:

1. Possuir Certificado de Registo Comercial que habilite a exercer a actividade;

2. Deter experiência comprovada de pelo menos (5) cinco anos em serviços de Leasing operacional, 
de viaturas e equipamentos no território nacional;

3. Apresentar pelo menos (3) três referências de operações bem-sucedidas nos últimos cinco (5) 
anos, referentes a fornecimento de serviços de Leasing operacional de viaturas e equipamentos, 
comprovado mediante a apresentação de cartas abonatórias actualizadas ou contratos 
devidamente assinados.

4. Possuir estrutura operacional capaz de providenciar assistência técnica e manutenção das 
viaturas e equipamentos do Leasing a contratar, com especial enfoque para as cidades de Maputo, 
Chimoio, Tete e Vila de Songo;

5. Apresentar o perfil da empresa destacando a sua experiência, estrutura de recursos humanos, 
incluindo as qualificações técnicas e competências da equipa;

6. Apresentar a Declaração de que não corre nenhum processo de insolvência e recuperação contra 
a empresa;

7. Apresentar a Certidão de Quitação das Finanças e Segurança Social.

As empresas interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima mencionados deverão manifestar 
o interesse submetendo toda documentação e evidências que comprovam sua elegibilidade para o 
correio electrónico concurso-leasing-viaturas@hcb.co.mz, até às 17.00 horas do dia 9 de Junho 
de 2022.
Na referida Manifestação de Interesse deverá constar no campo Assunto do email o texto “HCB/DSA 
/LEASING OPERACIONAL DE VIATURAS/029/2022 - Manifestação de Interesse”

Songo, aos 19 de Maio de 2022
4400

3081

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Com o propósito de estimular o autodidatismo e oferecer oportunidade aos cidadãos para a conclusão 
de níveis académicos, decorrerão, de 22 a 26 de Agosto de 2022, os Exames Extraordinários da 12ª 
Classe do Ensino Secundário Geral.

1. CONDIÇÕES DE CANDIDATURA
Poderão candidatar-se a estes exames os cidadãos que tenham idade igual ou superior a 17 
(dezassete) anos, que comprovem ter a 10ª classe do SNE ou equivalente e que estejam numa das 
seguintes condições:
a) Tenham estado matriculados na 12ª classe, em escolas públicas ou particulares com paralelismo pedagó-

gico, desde que tenham anulado a matrícula até ao dia 13 de Maio de 2022;

b) Tenham frequentado a 12ª classe até ao fim do ano lectivo, tendo sido excluídos dos exames ou reprova-
do a uma ou mais disciplinas;

c) Tenham realizado exames extraordinários em anos anteriores com aprovação em, pelo menos, uma disci-
plina;

d) Tenham concluído a 11ª classe.

2. DOCUMENTOS A APRESENTAR NO ACTO DA INSCRIÇÃO
No acto da inscrição, os candidatos aos Exames Extraordinários deverão entregar os seguintes 
documentos:
a) Boletim de Inscrição, devidamente preenchido, a ser facultado pela escola;

b) Talão de depósito do valor da taxa de inscrição e da propina por disciplina;

c) Uma (1) fotografia tipo-passe;

d) Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade, ou do Passaporte, ou da Carta de Condução, ou do Cartão 
de Eleitor;

e) Fotocópia autenticada do Certificado da 10ª classe;

f) Fotocópia autenticada de um dos seguintes documentos, conforme o caso:

•	 Declaração comprovativa da anulação da matrícula da 12ª classe até 13 de Maio de 2022;

•	 Declaração comprovativa da conclusão da 11ª classe;

•	 Declaração comprovativa da aprovação em pelo menos uma disciplina da 12ª classe.

OBSERVAÇÕES:
•	 Para efeitos de inscrição, não será aceite a declaração de passagem da 10ª classe;

•	 No acto de entrega dos documentos, o candidato deverá apresentar o documento de identificação, o 
Certificado de habilitações e a declaração original, para a conferência dos dados;

•	 A prestação de informações e/ ou apresentação de documentos falsos será matéria de procedimento 
criminal, nos termos da legislação em vigor na República de Moçambique;

•	 As fotocópias poderão ser autenticadas na escola, mediante a apresentação dos respectivos docu-
mentos originais.

3. PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO
Os candidatos aos Exames Extraordinários deverão inscrever-se nas escolas mais próximas dos seus 
locais de residência, indicadas no presente Edital. 

As inscrições para estes exames decorrerão de 23 de Maio a 24 de Junho de 2022, nas seguintes 
escolas:
       Tabela 1: Centros de Exames Extraordinários da 12ª Classe – 2022

Centros de Exame
Cabo Delgado Manica

Escola Secundária de Pemba Escola Secundária de Guro
Escola Secundária 15 de Outubro Escola Secundária Samora Machel
Escola Secundária de Mueda Escola Secundária de Sussundenga

Niassa Sofala
Escola Secundária P.S. Kankhomba Escola Secundária Samora Machel
Escola Secundária de Cuamba Escola Secundária da Manga

Nampula Escola Secundária de Dondo
Escola Secundária de Nampula Escola Secundária de Búzi

Escola Secundária de Muatala Escola Secundária de Nhamatanda

Escola Secundária de Angoche Escola Secundária Eduardo Mondlane

Escola Secundária de Nacala – Porto Inhambane
Escola Secundária de Ribáuè Escola Secundária de Massinga

Zambézia Escola Secundária 29 de Setembro
Escola Secundária do Alto Molócuè Escola Secundária de Mucoque

Escola Secundária de Gurué Escola Secundária 3 de Fevereiro
Escola Secundária Joaquim Maquival Gaza
Escola Secundária Patrice Lumumba Escola Secundária Joaquim Chissano
Escola Secundária de Nicoadala-Sede Maputo
Escola Secundária Filipe Nyusi Escola Secundária de Gwaza Muthini
Escola Secundária Samora Machel Escola Secundária da Matola

Escola Secundária 4 de Outubro Escola Secundária Bonifácio Gruveta

Tete Escola Secundária Joaquim Chissano

Escola Secundária de Tete Escola Secundária da Moamba
Escola Secundária Emília Daússe Cidade de Maputo
Escola Secundária de Ulónguè Escola Secundária Josina Machel
Escola Secundária do Vale de Chitima Escola Secundária Francisco Manyanga

Escola Secundária de Chidzolomondo Escola Secundária Eduardo Mondlane
Escola Secundária de Mabvudzi Ponte Escola Secundária Quisse Mavota

Escola Secundária de Malhazine

4. TAXA DE INSCRIÇÃO E PROPINAS
Os candidatos aos Exames Extraordinários da 12ª classe estarão sujeitos ao pagamento das seguintes 
taxas e propinas:

•	 Taxa de inscrição para a realização dos exames – 250,00MT (duzentos e cinquenta meticais).
•	 Propina por cada disciplina – 200,00MT (duzentos meticais).

5. RECURSO
Considera-se recurso, todo o pedido de revisão da prova escrita de exame. O pedido é feito mediante 
requerimento dirigido ao Director da Escola, dentro de 48 horas, após a afixação dos resultados, nas 
seguintes condições:
O recurso é apresentado por candidatos maiores de 18 anos, ou por encarregados de educação dos 
candidatos menores de 18 anos;

•	 O pedido de revisão da prova está sujeito ao pagamento de uma taxa, no valor de 200,00MT (du-
zentos meticais) por disciplina, os quais serão devolvidos ao requerente, em caso de provimento do 
recurso, ou revertidos a favor do Estado, em caso contrário;

•	 O limite de pedidos de revisão é de duas (2) provas.

6. CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO
São considerados aprovados, os examinados que obtiverem nota igual ou superior a 10 valores, 
arredondados, na (s) disciplina (s) que tiverem realizado exame (s).

7. DEVERES DOS CANDIDATOS
Os candidatos devem consultar:

a) As listas provisórias afixadas nos locais de inscrição, no período de 4 a 8 de Julho de 2022, com a finali-
dade de verificar a conformidade do nome e das disciplinas a que se inscreveram e, havendo necessida-
de, apresentar reclamação dentro do mesmo período;

b) As listas definitivas a partir de 1 de Agosto de 2022;
c) O documento «Orientações para os candidatos», afixado na vitrina ou quadro de informações da esco-

la, ao lado deste Edital. 
Este documento contém:

•	 Instruções sobre o preenchimento da folha de respostas;
•	 Documentos permitidos para a realização de exame;
•	 Material escolar para a realização de exame;
•	 Calendário de exames;
•	 Cronograma de actividades relativas às listas e pautas;
•	 Situações que configuram fraude académica;
•	 Sanções à fraude académica.

8. CALENDÁRIO DOS EXAMES EXTRAORDINÁRIOS

Os Exames Extraordinários obedecerão ao seguinte calendário:
Tabela 2: Calendário dos Exames Extraordinários – 12ª CLASSE

Disciplina Data Duração
Língua Portuguesa 22/ 8/ 2022 7.30 às 9.30 horas
Introdução à Filosofia 22/ 8/ 2022 10.30 às 12.00 horas
Matemática 23/ 8/ 2022 7.30 às 9.30 horas
História 23/ 8/ 2022 10.30 às 12.00 horas
Física 24/ 8/ 2022 7.30 às 9.30 horas
Língua Francesa 24/ 8/ 2022 10.30 às 12.00 horas
Química 25/ 8/ 2022 7.30 às 9.30 horas
Língua Inglesa 25/ 8/ 2022 10.30 às 12.00 horas
Geografia 26/ 8/ 2022 7.30 às 9.00 horas
Desenho e Geometria Descritiva 26/ 8/ 2022 10.00 às 12.00 horas
Biologia 26/ 8/ 2022 10.00 às 11.30 horas

Para mais informações, poderão ser contactadas as escolas em que os candidatos se pretendam 
inscrever ou as entidades que superintendem a Área da Educação na província ou no distrito. 

Maputo, aos 18 de Maio de 2022

O DIRECTOR-GERAL

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

INSTITUTO NACIONAL DE EXAMES, CERTIFICAÇÃO E EQUIVALÊNCIAS

EDITAL
EXAMES EXTRAORDINÁRIOS DA 12ª CLASSE DO ES - 2022

Avenida Armando Tivane, nº 485, C.P. nº 34, Telefone: +258 21 901194, Fax: 21 490979
4396

Visto

MINISTRA DA EDUCAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO HUMANO

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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NP Expression of Interest (EOI) Letter – Procurement of Coated Line 
Pipe and Hot Induction Bends  

Instituto Nacional de Petróleo (INP), Carta de Manifestação de Interesse 
– Aquisição de Conduta   Revestida e de Curvas obtidas por Indução a 
Quente (“Hot Induction Bends”)

O Projecto tem por finalidade o fornecimento e construção de novas 
instalações de superfície de poços de produção e de uma conduta de 
transporte de gás. 

O Projecto visa contratar Fornecedores com capacidade para fornecer 
condutas com revestimento de três camadas de polietileno (3LPE) de 
cerca de 2 kilometros de comprimento e diâmetro de 8’’, e curvas obtidas 
por indução a quente (“hot induction bends”) destinados à construção 
de uma conduta de transporte para gás natural. As condutas deverão ter 
entre 9,53 a 12,70 mm de espessura. 

Ao Fornecedor seleccionado poderá ser igualmente solicitado a fazer 
entrega dos materiais nos locais de construção. 

Especificações Gerais das Condutas: 

• Os materiais de base utilizados serão rolos laminados por processos 
termo-mecânicos.

• O processo de produção inerente será por soldadura por resistência 
eléctrica de alta frequência (“High Frequency Welding” - HFW).

• A temperatura de projecto deverá situar-se num intervalo entre os 
-10°C e  +75°C.

• A composição do material das condutas será API 5L X 52M e deverá 
cumprir o nível 2 (PSL 2) das especificações de produção, com resistência 
à propagação de fracturas dúcteis (Anexo G).

• As condições de aceitação requer que as condutas sejam laminadas por 
processo termo-mecânico.

• Certificado de Conformidade de acordo com a norma EN 10204 tipo 3.2.

Especificações Gerais do Revestimento das Condutas, com três camadas 
de polietileno (3LPE):

• A conduta deverá ter um revestimento em conformidade com a norma 
ISO 21809-1.

• A temperatura de projecto deverá situar-se num intervalo entre os 
-10°C e  +75°C.

• Categoria e espessura do revestimento - Categoria B3 – mínimo de 3,5 
mm.

• O índice de Pm (kg/m) deverá situar-se entre 130 < Pm≤ 300.

• O acabamento da superfície das condutas será realizada através do 
método de jacto abrasivo, de acordo com o nível Sa 2 ½ da norma ISO 
8501-1.

• O nível de contaminação por poeiras à superfície das condutas deverá 
ser , no máximo, o correspondente à Categoria 1 da norma ISO 8502-3.

• Certificado de Conformidade com a norma EN 10204 tipo 3.1.

• As instalações de execução dos revestimentos deverão aprovadas 
pelas auditorias de garantia da qualidade da Sasol. 

Requisitos das Curvas por Indução a Quente (“Hot Induction Bends”):

• As curvas deverão ser fabricadas a partir das condutas acima 
mencionadas de acordo com a norma ASME B16.49 (“American Society of 
Mechanical Engineers”).

• O raio das curvas deverá ser do tipo 5D.

• As curvas deverão cumprir com os requisitos do suplemento SR15.3, 
destinado a inflectir o encurvamento da conduta em forma oval, de 
forma a permitir a respectiva segmentação.

• Certificado de Conformidade com a norma EN 10204 tipo 3.1.

As especificações gerais da Sasol deverão ser obrigatoriamente 
cumpridas durante todo o processo.

Para efeitos do presente anúncio de pré-selecção, a empresa deverá 
satisfazer os requisitos a seguir e demonstrar o cumprimento dos 
mesmos através da apresentação de documentos comprovativos.

Gestão da Qualidade:

• É exigida a acreditação do sistema da qualidade de acordo com a norma 
ISO 9001.

• É exigida a acreditação do sistema da qualidade para a soldadura de 
fusão em conformidade com a norma ISO 3834 -2.

• É exigido ao Fornecedor uma Licença Monográfica válida ao abrigo da 
Especificação API 6D, que abranja as diversas aplicações deste projecto.

• O Fornecedor deverá ter fornecido com sucesso, num passado recente, 
produtos semelhantes a clientes conceituados.

A Sasol vem por este meio convidar os Fornecedores elegíveis a 
manifestarem o seu interesse, em fornecer os materiais acima 
mencionados. Os Fornecedores elegíveis interessados devem facultar 
informações que demonstrem e comprovem a acreditação exigida e 
experiência relevante para o fornecimento deste material. 
Recomenda-se aos candidatos que apresentem uma resposta sumária 
(contendo no máximo 10 páginas), que contenha apenas as informações 
essenciais. 

Os documentos e informações essenciais exigidos incluem:

1. Estrutura Accionista e registo da Empresa de acordo com a legislação 
moçambicana e declaração de outras participações accionistas detidas 
no estrangeiro.

2. A empresa deverá facultar informações relativas à sua situação 
financeira.

3. Capacidade técnica:

a. Fornecer um histórico dos trabalhos efectuados, incluindo:

i. i. Histórico recente comprovado de entregas de acordo com a Categoria 
1 da norma ISO 8502-3.

ii. ii. Histórico comprovado de fabrico de condutas com utilização do 
material X52M.

b. Certificação da norma ISO 9001;

c. Certificação da norma ISO 3834-2;

d. Monograma da Especificação API 5L;

e. Aprovação na auditoria de garantia da qualidade da Sasol;

f. Qualificações e experiência dos funcionários;

g. Lista dos projectos de âmbito semelhante efectuados nos últimos dois 
anos;

h. É exigido um histórico comprovado de segurança e a implementação 
de um sistema de segurança acreditado; 

i. O Fornecedor deverá estar devidamente estabelecido, com a sua 
posição adequadamente consolidada, e possuir um sistema acreditado 
de gestão da qualidade.

4. Carta de Apresentação com os dados de contacto (endereço de correio 
electrónico, nome e número de telefone) da Pessoa responsável pelo 
Departamento Comercial.

5. Caso deseje participar neste processo de pré-qualificação, terá de 
responder até às 16h00 (hora de Moçambique) do dia 31 de Maio de 2022 
com respostas e provas para cada uma das perguntas acima 
mencionadas. Um Participante deve fornecer a sua resposta na língua 
inglesa. A sua resposta deve ser enviada para o seguinte endereço 
electrónico da Sasol:  Pieter.foord@sasol.com.  Kindy declara o seguinte 
no cabeçalho do seu e-mail: "PRE-QUALIFICAÇÃO: PPA Infill Tranche 3 
Coated Line Pipe and Hot Induction Bends".  Para qualquer consulta, 
pode enviar um e-mail para Pieter.Foord@sasol.com. 

6. Todas as informações acima e os documentos de pré-qualificação que 
submete destinam-se apenas a identificar prestadores de serviços 
capazes.  É intenção da Sasol, na opinião exclusiva da Sasol, convidar 
apenas os prestadores de serviços capazes a apresentar uma proposta 
mais detalhada. Contudo, a Sasol não será obrigada a realizar qualquer 
proposta como resultado deste processo de pré-qualificação e não será 
de modo algum interpretada como um compromisso da Sasol de 
adjudicar qualquer contrato a qualquer Participante.

INP Expression of Interest (EOI) Letter – Procurement of Coated Line 
Pipe and Hot Induction Bends  

The Project seeks to procure and construct a new gas production well 
facility and gas pipeline. 

The Project seeks suitable Suppliers to supply approximately 2 
kilometres of 8” 3LPE coated line pipe and hot induction bends for the 
construction of a natural gas flow line. The wall thickness will be between 
9.53 and 12.70mm. 

Additionally, the successful Supplier may be requested to deliver the 
material to site. 

General Pipe Specification:

• The starting material shall be thermomechanical-rolled coil.

• Acceptable process of manufacture is HFW.

• The design temperature ranges from -20°C to +75°C.

• The pipe material shall be API 5L X52M and shall conform to production 
specification level PSL 2 with resistance to ductile fracture propagation 
(Annexure G).

• The acceptable delivery condition shall be thermomechanical rolled.

• Certificate of Compliance to EN 10204 type 3.2

General 3LPE Pipe Coating Specification:

• The pipe shall be coated according to ISO 21809-1.

• The design temperature ranges from -20°C to +75°C.

• Coating class and thickness – Class B3 – minimum 3.5mm.

• Pm (kg/m) shall be 130 < Pm≤ 300.

• Surface shall be cleaned by abrasive blasting to ISO 8501-1 grade Sa 2 ½.

• Surface dust contamination shall be ISO 8502-3 Class 1 maximum.

• Certificate of Compliance to EN 10204 type 3.1.

• Coating facility has passed Sasol’s quality assurance audits. 

Hot Induction Bends Requirements

• Bends shall be manufactured from abovementioned line pipe to ASME 
B16.49.

• Bends radius shall be 5D.

• Bends shall comply with supplementary requirement SR15.3 for 
through-bend ovality to allow for segmentation.

• Certificate of Compliance to EN 10204 type 3.1.

Comprehensive Sasol Specifications shall apply throughout.

For the purposes of this prequalification notice, the following below 
requirements must be met, and the company should demonstrate 
compliance with documentary proof.

Quality Management:

• Quality system to ISO 9001 accreditation is required.

• Quality system for fusion welding to ISO 3834-2 accreditation is 
required.

• Supplier holds a valid API 5L Monogram License covering this project’s 
range of application.

• Supplier successfully supplied similar products recently to reputable 
clients.

Sasol hereby invites eligible Suppliers to indicate their interest in 
providing the materials described above. Interested eligible Suppliers 
should supply information proving that they have the required 
accreditation and relevant experience to supply this material.  
Respondents are advised to keep their response brief (i.e. a maximum of 
10 pages will be accepted), to the point and only provide the essential 
information. 

Essential documentation and information required include:

1. Company Shareholding and registration in terms of Mozambican 
legislation and other Shareholding held outside the borders of 
Mozambique.

2. Financial status of company to be provided.

3. Technical capability:

a. Provide track record of work done, including:

i. Proven recent track record for delivery to ISO 8502-3 Class 1

ii. Proven track record of pipe manufacture using X52 material

b. ISO 9001 certification;

c. ISO 3834-2 certification;

d. API 5L Monogram;

e. Passed Sasol’s quality assurance audit;

f. Qualification and experience of personnel;

g. List of projects done in the last two years with similar scope;

h. Proven safety track record and accredited safety system must be in 
place; 

i. Supplier must be well established and have an accredited quality 
management system.

4. Cover letter with contact details (e-mail address, name and phone 
number) of Person responsible for Sales.

5. In the event you wish to participate in this pre-qualification process, 
you will need to respond by 16:00 (Mozambique time) on 31 May  2022 
with answers and evidence to each of the above questions. A Participant 
must provide its response in the English language. Your response shall 
be made to the following Sasol e-mail address:  Pieter.foord@sasol.com.  
Kindy state the following in your e-mail header: "PRE-QUALIFICATION: 
PPA Infill Tranche 3 Coated Line Pipe and Hot Induction Bends ".  For any 
queries you can send a mail to Pieter.Foord@sasol.com. 

6. All information above and the pre-qualification documents you submit 
are aimed at identifying capable service providers only.  It is Sasol's 
intent to then invite only those capable service providers, in the sole 
opinion of Sasol, to submit a more detailed tender. However, Sasol shall 
not be obligated to effect any tender as a result of this pre-qualification 
process and shall in no way be construed as a commitment from Sasol to 
award any contract to any Participant.

Procurement of Coated Line Pipe and Hot Induction Bends
EXPRESSION OF INTEREST

Aquisição de Conduta Revestida e de Curvas obtidas por Indução a Quente 
PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

4360
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA SAÚDE
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DE SAÚDE DE MAPUTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO
  Concurso Limitado nº 58A001441/CL/02/ICSM-MAT.ESCRIT./022 – Para 

Fornecimento de Material de Escritório

1. O MISAU, através do Instituto de Ciências de Saúde de Maputo convida todos os 
concorrentes elegíveis a apresentarem propostas fechadas para o fornecimento de 
Material de Escritório.

2. Os concorrentes interessados poderão obter informações adicionais e examinar os 
documentos do concurso a partir do dia 23 de Maio de 2022, das 7.30 às15.00 (hora 
local), no seguinte endereço:

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Instituto de Ciências de Saúde de Maputo

Unidade Gestora Executora das Aquisições
Av. Tomás Nduda, nº 977, 2º Andar

Fax: +258 21 491117, Tel.: +258 21 492119

3. O Caderno de Encargos em língua Portuguesa poderá ser adquirido pelos concorrentes 
interessados, no endereço indicado no número 2, pelo valor não reembolsável de 
1.200,00MT (mil duzentos meticais). O pagamento será feito exclusivamente por 
depósito ou por transferência bancária para a conta nº 1040021881053- Standard 
Bank.

4. As propostas de fornecimento deverão ser entregues ao ICSM até às 10.00 horas (hora 
local), do dia 6 de Junho de 2022 e serão abertas na presença dos representantes dos 
concorrentes que queiram participar no acto de abertura que será no endereço indicado 
no número 2, às 10.15 horas, do dia 6 de Junho de 2022. As propostas que forem 
entregues após o dia e hora indicadas serão rejeitadas.

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

Autoridade Competente
(Ilegível)

Instituto de Ciências de Saúde de Maputo Telefone nº 21492119
Avenida Tomá Nduda, 977 R/C Cel. nº 82300238
Caixa Postal nº 3617 Fax nº 21491117

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Departamento de Aquisições

Anúncio de Concurso
REABILITAÇÃO DE ESCRITÓRIOS EM DOIS PISOS (2º E 3º ANDAR)

Concurso Público Nº: 04/MIC/CP/DA/2022

O Ministério da Indústria e Comércio convida Empresas de Empreitadas e Construção Civil 
de 4ª Classe, desde que estejam devidamente registadas no País, a apresentarem propostas 
fechadas, para a reabilitação de escritórios, localizados em dois pisos (2º e 3º Andares) na 
Av. 25 de Setembro nº 1179, Cidade de Maputo.

Nº Concurso Modalidade Objecto dia e hora da 
recepção

Dia e hora da 
abertura

Garantia 
provisória

Validade 
de propos-

ta

04/MIC/CP/
DA/2022 C. Público Reabilitação 

de Escritórios 

10.00 horas 
do dia  21 de 

Junho de 2022

10.30 horas 
do dia 21 de 

Junho de 2022
80.000,00 90 dias

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e adquirir os documentos do 
concurso pelo    valor    não    reembolsável    de 1.500,00MT, (mil e quinhentos meticais), 
mediante o depósito na conta n.º 00031100000497, NIB 000200030311000049737, 
Banco ABSA.
Endereço: Ministério da Indústria e Comércio,Praça 25 de Junho, n.º 300, Departamento de 
Aquisições, 1º. Andar, Porta n.º 105, Telefone nº (+258) 82 78 62 536 - Cidade de Maputo

A visita ao local de execução das obras é obrigatória. Para o efeito o concorrente poderá 
efectuar a visita ao local no dia: 1/6/2022, no local da obra, às 9.30 horas.
O  concurso será  regido  pelo  Regulamento de  Contratação de  Empreitada de  Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 
nº. 5/2016 de 8 de Março.

Maputo, aos 20 de Maio de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)
4574

O Governo de Moçambique, representado pelo 
Conselho Municipal de Maputo recebeu um 
financiamento do Banco Mundial para o custo do 
Projecto de Transformação Urbana de Maputo e 
pretende aplicar parte dos recursos aos pagamentos 
elegíveis para a contratação de um Consultor para o 
Desenvolvimento do Conceito de Cadastro Único 
Social, que irá apoiar o Conselho Municipal de Maputo 
na análise de diferentes experiências relevantes ao 
desenvolvimento e implementação do Cadastro Único 
Social, bem como propor os aspectos estratégicos, 
técnicos e metodológicos de forma ampla a fim de 
orientar o desenvolvimento e implementação do 
instrumento. Desta forma, espera-se que o conceito 
estabeleça as orientações conceituais (metodológicas, 
técnicas e funcionalidades) que o futuro sistema 
irá oferecer e em que circunstâncias deverá operar, 
evitando deste modo, a sobreposição e duplicação de 
beneficiários nos programas sociais de grande escala 
onde são usados registos electrónicos de grupos 
vulneráveis.

Objectivos da Consultoria

O objectivo da consultoria é de elaborar o conceito 
para o desenvolvimento e implementação do Cadastro 
Único Social para grupos vulneráveis da Cidade de 
Maputo. Para tal o/a Consultor/a irá: (i) Realizar um 
diagnóstico de modo a analisar experiências similares 
relevantes, e identificar/analisar as necessidades do 
CMM no cadastramento e gestão de dados de grupos 
vulneráveis, bem como na monitoria e avaliação 
dos programas de inclusão social; (ii) Com base no 
diagnóstico, elaborar o conceito de Cadastro Único 
Social do CMM, definindo as questões estratégicas, 
metodológicas, técnicas e operacionais gerais que 
irão orientar seu desenvolvimento e implementação; 
(iii) Elaborar o Termos de Referência (TdR) para 
a contratação de empresa para desenvolver a 
plataforma/sistema de gerenciamento de informação 

dos grupos vulneráveis e dos programas de inclusão 
social do CMM; e TdR para contração de prestadora de 
serviço que irá implementar o Cadastro Único Social.

Perfil do Consultor:

(a) Mestrado ou Pós-graduação em Geografia, 
Sociologia, Análise e Desenho de Sistemas de 
Informação, Estatística e Gestão de Dados ou áreas 
similares; (b) Experiência relevante mínima de 
10 anos na elaboração de cadastros de população 
vulnerável; (c) Experiência relevante mínima de 5 
anos de trabalhos em programas sociais; (d) Fluência 
da língua portuguesa e nível intermédio comprovado 
de Inglês, como língua de trabalho.

Assim, o Conselho Municipal de Maputo convida 
Consultores individuais qualificados a manifestarem 
seu interesse em fornecer os serviços. Os consultores 
interessados deverão fornecer informações que 
demonstrem que possuem as qualificações necessárias 
e experiência relevante para executar os serviços.

Termos de Referência e outras informações adicionais 
poderão ser obtidas por solicitação, através de email, 
para o endereço abaixo, entre 7.30 às 15.30 horas.

Consultores interessados deverão submeter suas 
manifestações de interesse acompanhadas de 
Certificado de habilitações e outros documentos de 
suporte, por email, até ao dia 27 de Maio de 2022, 
às 14.30 horas. 

Conselho Municipal de Maputo
Gabinete do Desenvolvimento Estratégico e 

Institucional
Projecto de Transformação Urbana de Maputo 

(PTUM)
Av. Marginal, n.º 9149B, Triunfo, Bairro da Costa do 

Sol, Maputo
E-mail: transformacaourbana.maputo@gmail.com

CONSELHO MUNICIPAL 
Gabinete de Desenvolvimento Estratégico e Institucional 

Projecto de Transformação Urbana de Maputo

Solicitação de Manifestação de Interesse
Consultor para Desenvolvimento do Conceito de Cadastro Único Social

(Consultor Individual) 

4386

CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO
____________________________

Manifestação de Intenção
O Conselho Municipal de Maputo (CMM), no âmbito da 
implementação do seu programa de melhoria das condições 
ambientais e de salubridade, em concreto a gestão de resíduos 
sólidos, tem a intenção de implementar a construção do 
Aterro Sanitário a ser implementado no Distrito Municipal 
KaTembe, no bairro Incassane, numa área de 60 hectares e 
respectivas áreas tampão, de acordo com a legislação da matéria, 
com as coordenadas:

No Latitude Longitude

1 7118263.00 m S 449764.00 m E

2 7116677.00 m S 449816.00 m E

3 7116680.00 m S 451080.00 m E

4 7116844.00 m S 452186.00 m E

5 7118004.00 m S 452046.00 m E

Neste contexto, todas as questões de regularização e emissão de 
documentos ligados à terra naquele local estão interrompidas 
e não serão emitidas novas concessões a partir da data de 
publicação deste anúncio.

Maputo, aos 11 de Maio de 2022
4386

4409
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CONSELHO MUNICIPAL DE MAPUTO

ANÚNCIO DE CONCURSO 
1. No âmbito do projecto Pacto dos Autarcas, co-financiado pela União Europeia e 

a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AE-
CID), o Conselho Municipal de Maputo recebeu fundos para a implementação de 
várias acções piloto no contexto do referido projecto e pretende usar esses fun-
dos para a contratação de uma empresa elegível para o restauro dos mangais de 
Albasine_Chiango, Costa Sol_Marés e KaTembe_ Incassane;

2. O objectivo é regular o fluxo das águas e restaurar as áreas degradadas dos man-
gais dos locais acima referenciados, tendo em vista a sua recuperação, conserva-
ção e protecção;

3. Assim, com vista a implementação do projecto convidam-se empresas elegíveis, 
nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam os requisitos de elegibili-
dade e tributos autárquicos regularizados a apresentarem propostas para o efei-
to, de acordo com o quadro abaixo;

4. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou 
adquirir o documento do concurso no endereço abaixo indicado, no horário das 
8.00 até às 15.30 horas , a partir do dia 23/5/2022. Os documentos dos concur-
sos 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 
em Meticais Nº 54690056, no BANCO MILLENIUM BIM e levantamento de reci-
bo emitido pela Recebedoria Municipal, sita na Av. Karl Marx, no 173;

5. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias, acompanhadas de 
uma garantia provisória válida por 150 dias;

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na pre-
sença dos concorrentes que desejarem comparecer à sessão. Não serão permiti-
das propostas electrónicas e as entregues após o prazo-limite serão rejeitadas:

Concurso Objecto do 
Concurso

Data, Hora e Local de 
Concentração para 

visita Alvará

Data, Hora 
e Local de 

abertura do 
concurso

Garantia 
Provisória

Concurso 
Público

OM-06/CMM/
DMAS/W/22 

Restauro dos 
Mangais de 
Albasine-

Chiango, Costa 
do Sol-Marés, 

KaTembe-
Incassane

Visita de carácter 
obrigatório

Data: Dia 26/5/22, 
pelas 8.00 horas. Local 

de Concentração: 
defronte da Escola 
da ADPP, situada 

nas proximidades 
da estrada circular, 
no bairro da Costa 
de Sol, na zona de 

Mapulene. Contactos: 
843983985/21322762

Compatível 
com o 

objecto da 
contratação

Dia: 14/6/22
Entrega: 10.00 

horas
Abertura: 

10.15 horas

80.000,00MT

7. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, apro-
vado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março.

Conselho Municipal de Maputo
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

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

ANÚNCIO DE VAGA
EMOSE- EMPRESA MOÇAMBICANA DE SEGUROS, SA 

Pretende admitir para o seu quadro de pessoal na Cidade de Inhambane:
Um (1) Jurista de Grau III 

REQUISITOS EXIGIDOS:
•	 Nível mínimo de Licenciatura em Direito, Ciências Jurídicas ou equivalente; 
•	 Nacionalidade moçambicana;
•	 Idade compreendida entre os 21 e 35 anos;
•	 Conhecimento do sistema legal e organismos de Administração de Justiça em 

Moçambique; 
•	 Boa comunicação verbal;
•	 Domínio da língua portuguesa e inglesa, fala e escrita;
•	 Estar inscrito na Ordem dos Advogados de Moçambique como Advogado efectivo.

RESPONSABILIDADES:
•	 Preparar, elaborar e apreciar Regulamentos, normas, contratos e participações em 

geral;
•	 Prestar assistência jurídica e judiciária aos Segurados;
•	 Trabalhar com os Tribunais, Conservatórias, Notários e outras Instituições Públicas 

ou Privadas na e/ou para tramitação de diverso expediente;
•	 Garantir que a Empresa funcione de acordo com as normas vigentes;
•	 Assistir e participar às audiências de discussão e julgamento em que a Empresa e/ou 

clientes são partes;
•	 Realizar outras tarefas de complexidade similar.

 
CONDIÇÕES OFERECIDAS:

•	 Remuneração compatível com a função, nos termos do Manual de Carreiras 
Profissionais;

•	 Regalias em vigor na Empresa.  

As respostas a este anúncio deverão ser entregues na Delegação de Inhambane – EMOSE, 
onde decorrerá todo processo de Recrutamento e Selecção, até ao dia 30 de Maio de 2022, 
acompanhadas de documento de Identificação, Carta de Apresentação, Curriculum Vitae e 
Certificado de habilitações literárias.

4532

4389

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Programa de Desenvolvimento Espacial

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Consultor Informático

1. O Ministério da Economia e Finanças (MEF) é o 
órgão central do Estado de Moçambique que orienta 
a formulação de políticas de desenvolvimento 
económico e social, coordena o processo de 
planificação e superintende a gestão das finanças 
públicas. Entre as suas competências, o MEF deve 
coordenar a inventariação dos recursos externos 
disponíveis, orientar e harmonizar a participação 
dos Parceiros de Cooperação nos programas de 
desenvolvimento económico e social.

2. Neste contexto, o MEF, através da Direcção Nacional 
de Gestão da Dívida Pública (DNGDP) encontra-se 
a beneficiar de apoio financeiro do Banco Mundial 
através do Projecto de Estatísticas e Dados para 
o Desenvolvimento, e no ano de 2021 contratou 
um consórcio informático para a concepção, 
desenvolvimento e implantação de um novo Sistema 
Informático para a Gestão da Ajuda Externa interligado 
aos processos de Gestão de Finanças Públicas no País, 
que substituirá a actual Base de Dados ODAMoz.

3. Nesse sentido, o Ministério dos Transportes e 
Comunicações em coordenação com o Ministério da 
Economia e Finanças pretende aplicar parte deste 
fundos para contratar serviços de um consultor 
informático que terá sob sua alçada entre outras, as 
seguintes actividades:

• Apoiar a DNGDP e o CEDSIF no desenvolvimento, 
implantação e manutenção da nova Base de 
Dados sobre a Ajuda Externa, dando seguimento 
e supervisionando o trabalho do consórcio 
desenvolvedor da mesma; 

• Apoiar na formação dos técnicos do MEF na 
utilização da nova Base de Dados e dar assessoria na 
sua utilização como parte das tarefas regulares da 
DNGDP;

• Apoiar na elaboração do Manual de Procedimentos 
da nova Base de Dados sobre a Ajuda Externa a partir 
do Modelo de Negócios aprovado;

• Realizar testes regulares das funcionalidades da nova 
Base de Dados e do sítio web associado;

• Participar na manutenção preventiva e evolutiva da 
nova Base de Dados, bem como no desenvolvimento 
de novas funcionalidades se necessário;

• Apoiar na correcta transferência de conhecimento ao 

CEDSIF sobre todos os aspectos de back-end da nova 
Base de Dados (instalação, configuração, gestão da 
base de dados, gestão do código fonte, etc.);

4. O (a) consultor(a) deve reunir, dentre outros, os 
seguintes requisitos:
• Formação em Engenharia Informática ou equivalente;
• Experiência mínima de 3 anos em análise e 

especificação de requisitos de sistemas informáticos; 
• Domínio da língua portuguesa;
• Inglês técnico, fala e escrita;
• Experiência mínima de 3 anos em:

i. Administração de Sistemas de Gestão de Base de 
Dados com Oracle 19C, programação;

ii. Desenvolvimento de Application Programming 
Interfaces (APIs) utilizando tecnologias RESTful 
e SOAP;

iii. Programação em Java/Spring Boot, CSS e HTML 5.

5. Duração do Contrato

O Consultor Informático será contratado 
inicialmente por um período de cinco (5) meses.

6. Critérios de Selecção

O Consultor Informático será seleccionado 
com base no Método de Selecção de Consultor 
Individual do Regulamento do Banco Mundial, 
Edição de Julho de 2016, revisto em Novembro de 
2020, conjugado com o Decreto n.º 5/2016, de 8 
de Março. Os principais critérios para a selecção 
serão a experiência de trabalho relevante e 
qualificações.

7. Procedimentos de Aplicação

Os candidatos (as) que possuírem os requisitos 
acima referidos poderão submeter os seus CV´s 
os endereços electrónicos:
pde-procurement@pde.gov.mz e 
odamoz.mef@gmail.com ou poderão entregar 
fisicamente no endereço: Av. Eduardo Mondlane, 
nº 133/RC, na Cidade de Maputo, até ao dia 
30/5/2022 pelas 10.00 horas (hora local) 
com referência nº MZ-MEF-DC-293132-CS-
INDV/2022.

Serão contactados apenas os candidatos pré-
seleccionados para a fase de entrevista.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Mensagem do Presidente do Conselho de  

Administração 

Caros Accionistas e Stakeholders, 

A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM, E.P.) teminou o ano 2021 mais resiliente e 
forte, apesar dos efeitos desastrosos causados pela pandemia da Covid-19, da ocor-

De facto, a melhoria da actividade económica no País, na África Austral e no mundo, 

recuperação da cadeia de abastecimento mundial e do aumento do volume das trocas 
comerciais, permitiram que a EDM, com o apoio dos Trabalhadores, Parceiros, Clientes e 

Moçambique e a Região, tornando a energia um factor impulsionador de desenvolvi-

Trabalhamos arduamente e, hoje, reiteramos que valeu a pena. Elevou-se ao expoente 

em equipa, conseguimos alcançar resultados positivos e encorajadores.

Além de outros avanços registados, a ponta integrada do Sistema da Rede de Trans-
porte, por exemplo, transpôs a barreira dos mil (1000) Megawatts (MW), ao passar de 998 
MW, em 2020, para 1,035 MW, em 2021, representando um crescimento na ordem de 4%.

-

-
vas, actividades que contribuíram para o aumento de mais Moçambicanos com acesso 

REN, em 4 p.p., em relação a 2020, que passou de 35% para os actuais 39%. Apesar deste 
-

canos. 

Ainda em 2021, a Energia Total Fornecida foi de 7,694 GWh, correspondente a um 
crescimento de 6%, comparativamente ao ano anterior. Igualmente, foram exportados 
1,644 GWh, contra 1,424 GWh, em 2020, tendo-se registado um crescimento de 15%. Em 
relação ao Volume Total de Energia Facturada, passou-se de 5,454 GWh, em 2020, para 
5,918 GWh, em 2021, ou seja, uma subida de 9%.

As Vendas Totais situaram-se 4% acima em relação ao período homólogo, isto é, houve 
-

de Meticais, em 2020. Como resultado, houve melhoria da margem bruta de 25%, em 

Meticais, correspondente a 75% da dívida dos acordos de retrocessão que resultou na 

Com efeito, os resultados líquidos do exercício económico de 2021 passaram de 9.19 
-

vos.

-

e de Negócios, a assinatura dos Acordos de Gás e Energia de Temane 450 MW, com a 
implementação do Projecto da Central Térmica, a maior a ser construída após a inde-

consolidando o posicionamento de Moçambique como Pólo Regional de geração de 
energia eléctrica. Por outro, lançou-se a Primeira Pedra para a construção, em Cuamba, 
na Província de Niassa, da Central Solar de Tetereane, com a capacidade de 15 MW.

Igualmente, procedeu-se ao lançamento da Linha de Transporte Chimuara - Alto 

Com o espírito de equipa e de sacrifício, que sempre norteia a operação da EDM, rees-
tabeleceu-se o fornecimento de energia eléctrica a cinco (5) distritos do norte de Cabo 
Delgado, onde milhares de clientes tinham sido privados da corrente eléctrica, por cau-
sa dos ataques terroristas que se registam naquela região.

-
gias de aproximação, melhor atendimento e prestação de serviços com qualidade. Ade-

 

Além disso, estreou-se um programa de auscultação pública, uma iniciativa denomi-
nada “Provedoria Itinerante”, que é, essencialmente, um órgão de recurso, através do 

 
 

Na implementação das actividades, a EDM tem muito orgulho de estar, desde sempre, 

se a Estratégia de Género 2021-2030 e o respectivo Plano de Acção, cujo objectivo é 
 

mulheres na Empresa, de modo que, nos próximos oito (8) anos, o índice de género 

passe dos actuais 18.5% para os esperados 40%.

-
tivos Estratégicos para o desenvolvimento do negócio de energia eléctrica, adoptá-
mos, em 2021, a Política de Gestão de Riscos Corporativos. Com este instrumento, 

-

 
Entretanto, as perdas técnicas e não técnicas, causadas pelo roubo de energia, pela 

-
tivamente o desempenho da empresa. Embora com uma ligeira redução de 1.7 p.p., 

29,35%.

Portanto, em tempos tão voláteis como os actuais, a determinação, criatividade e o 

que hoje reportamos. Este desempenho demonstra, também, a resiliência e capaci-
dade de a EDM manter um crescimento sustentável do negócio de energia eléctrica.
Temos a convicção de que não se irá tão longe, nem tão rápido quanto se deseja, no 

da EDM se não contarmos com o apoio e comprometimento da sociedade, do Gover-
no, dos Clientes e Parceiros. 

Acreditamos, de igual forma, que o Trabalhador, o activo mais importante da Empresa, 

desta grande família EDM, continuará a dedicar todas as suas energias para o alcance 

stakeholders, no País e 
além-fronteiras, designadamente, o Accionista, os Clientes, Fornecedores, Parceiros e 

Portanto, estamos prontos para mais um ano de muito trabalho e várias conquistas. 
Pelo que encaramos o ano 2022 com muita expectativa, certos de que a nossa gestão 
será sempre baseada na criação de valor ao negócio da Empresa e engajamento dos 
interesses dos stakeholders, contribuindo para o futuro de um Moçambique moderno, 
iluminado e transformado.

 Eng.º Marcelino Gildo Alberto

Declaração de Responsabilidade dos Administradores 

de Resultados, a Demonstração de Alteração no Capital Próprio e a Demonstração de 

contabilísticas e notas explicativas, de acordo  com o Plano Geral de Contabilidade 
baseado nas Normas Internacionais de Relato Financeiro (PGC-NIRF).

manutenção de um sistema de controlo interno relevante para a preparação e apre-

materiais, devido a fraudes, erros, registos contabilísticos adequados e um sistema de 

-
-

dade, e não tem motivos para duvidar da capacidade de a Empresa continuar a operar 
segundo esse pressuposto no futuro próximo.

-
tadas em conformidade com o Plano Geral de Contas, baseado nas Normas Interna-
cionais de Relato Financeiro (PGC – NIRF).

Aprovação das Demostrações Financeiras

2021, conforme mencionado no primeiro parágrafo, foram aprovadas pelo Conselho 
de Administração em 12 de Abril de 2022 e assinadas em seu nome por:

Eng.º Marcelino Gildo Alberto

AOS ACCIONISTAS DA

EDM – ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P.

Relatório sobre a Auditoria das  
Demonstrações Financeiras

Opinião

-

-

-

nas Normas Internacionais de Relato Financeiro (PGC-NIRF).

Bases para a Opinião 

(ISA). As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção 

relatório. Somos independentes da Empresa de acordo com os requisitos éticos rele-

as restantes responsabilidades éticas previstas nesses requisitos. Estamos convictos 

uma base para a nossa opinião.

Responsabilidade do Conselho de Administração pelas Demonstrações Financeiras

 
-
-

seado nas Normas Internacionais de Relato Financeiro (PGC-NIRF), e pelo controlo in-

-
sponsável por avaliar a capacidade de se manter em continuidade, divulgando, quando 

-
dade a menos que o Conselho de Administração tenha a intenção de liquidar a Empre-

Responsabilidades do Auditor pela Auditoria das Demonstrações Financeiras

-

é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria exe-
cutada de acordo com as ISA detectará sempre uma distorção material quando exista. 

-
nanceiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de 
auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja su-

não detectar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco para 

o objectivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas 

interno da Empresa.

-
ministração.

-
suposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe uma 

-

-
 

-

apropriada.

calendário planeado da auditoria, e as matérias relevantes de auditoria incluindo 

Adicionalmente, declarámos ao Conselho de Administração que cumprimos os  

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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-

independência e, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Das matérias que comunicámos ao Conselho de Administração, determinamos as que 
-

rente e que são as matérias relevantes de auditoria.

ERNST & YOUNG, LDA

Representada por:

Maputo, 14 de Abril de 2022

Caixa Postal 366,
+258 21 35 3000
+258 21 32 1984

www.ey.com
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205,525,936,758 
 291,385 

 886,224,454 
 -   

 227,417,668 
 

206,639,870,265 

 

1,861,456,790 
 14,131,724,356 
 11,061,066,382 

 9,469,107,581 
 5,340,869,395 

 41,864,224,504 
 

248,504,094,768 

 51,722,246,695 
 348,631,502 

 11,648,505,238 
 52,414,634,125 

 2,099,299,498 
 

118,233,317,058 

 12,040,464,608 
 2,156,844,963 

 16,094,138,518 
 22,780,404,868 
 37,012,370,765 

 
90,084,223,722 

 
373,249,635 
 272,061,528 

 28,108,686,989 
 8,910,416,720 
 2,522,139,116 

 40,186,553,988 
 

130,270,777,711 

 

248,504,094,768 

 

197,852,701,426 
 357,033 

 886,224,454 
 1,933,584,340 
 5,390,087,693 

 
206,062,954,945 

 

2,402,308,932 
 21,178,350,123 

 8,478,501,894 
 8,921,807,381 
 5,947,185,392 

 46,928,153,722 
 

252,991,108,668 

 6,197,199,566 
 348,631,502 

 11,648,505,238 
 62,357,096,689 
 (9,195,584,566)

 
71,355,848,427 

 16,958,384,862 
 911,939,178 

 46,544,668,408 
 14,328,160,797 
 38,832,534,096 

 
117,575,687,340 

 
28,046,955 

 384,437,175 
 34,732,311,577 
 26,442,524,303 

 2,472,252,889 
 64,059,572,898 

 
181,635,260,239 

 

252,991,108,667 

31 - DEZ - 2021 31 - DEZ - 2020NOTAS

Balanço em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

Custo dos inventários vendidos ou consumidos

Margem bruta

Rendimentos suplementares
Gastos com pessoal
Fornecimentos e serviços de terceiros

Ganhos/(perdas) por imparidade em contas a receber

Resultado operacional

Resultado antes do imposto

Imposto sobre o rendimento

Resultado líquido do exercício

19
20

21
22
23
5.6

8.14
12
14

9,10
24

26

25

27

 42,595,334,468 
 (28,641,936,118)

 13,953,398,350 

 
593,845,755 

 (5,733,157,985)
 (3,593,014,048)
 (5,992,215,701)

 -   
 -   

 (1,131,306,381)
 65,550,832 

 3,595,854,992 
 

1,758,955,814 

 
15,986,262,771 

 
(12,303,412,391)

 
5,441,806,195 

 
(3,342,506,697)

 
2,099,299,498 

 41,110,305,751 
 (30,861,813,261)

 
10,248,492,490 

 236,804,970 
 (5,325,712,679)
 (4,034,211,554)
 (5,112,922,103)

 (14,685,953)
 (10,203,835)

 (1,284,527,674)
 (895,513,690)
 2,270,941,365 

 
(3,921,538,663)

 
9,549,733,138 

 
(19,055,264,335)

 
(13,427,069,860)

 
4,231,485,293 

 
(9,195,584,566)

31 - DEZ - 2021 31 - DEZ - 2020NOTAS

Demonstração dos Resultados para os Exercício Findos em  

31 de Dezembro de 2021 e 2020

Parecer sobre o Relatório e Demonstrações Financei-

ras da EDM, E.P.

Parecer

Nos termos do disposto no artigo 17 de Lei n.º 3/2018, de 19 de Junho, que estabelece 
o quadro legal para o Sector Empresarial do Estado, compete ao Conselho Fiscal 
analisar o relatório e contas da empresa a emitir parecer sobre os mesmos. Com 

de Administração, o Conselho Fiscal concluiu que os mesmos permitem uma adequa-

Young, emitido uma opinião sem reservas.

 
dades do Conselho de Administração da EDM, E.P., sendo de destacar as seguintes 

Maçambique, facto que contribuiu para o aumento da oferta de energia em 6%, 
passando de 7.265 GWh em 2020 para 7.694 GWh em 2021;

número de clientes para 2.588 mil em 2021 contra 2.279 mil em 2020;
-

bito da iniciativa do Chefe do Estado de ligação de todas as Sedes dos Postos de 
Administrativos até 2024; e

2020 para 5.918 GWh em 2021, facto que contribuiu para o aumento do volume 

Relativamente a actividade de Auditoria Interna, o Conselho Fiscal constatou que a 

tendo como principal objectivo o cumprimento dos procedimentos e princípios esta-
belecidos.

-

5% seja para o reforço da Reserva Legal e 95% para os Resultados Transitados, tendo 

Face ao exposto, o Conselho Fiscal é de opinião que, relativamente ao exercício 
-

ministração e a Proposta de Aplicação de Resultados da EDM, E.P. estão de acordo com 

sua apreciação positiva pela Assembleia Geral.

-
tração e seus colaboradores pelo trabalho abnegado desenvolvido durante o exercício 
económico de 2021 e, ao Auditor Externo expressa o seu apreço pela colaboração 
prestada.

Maputo, 25 de Abril de 2022

____________________________________________
Lubélia Ester Muiuane

(Presidente)

Montantes expressos em Meticais

Montantes expressos em Meticais

ACTIVO

Activo não corrente

Activos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos Financeiros

Activos por impostos diferidos

Activo corrente

Inventários
Clientes

Caixa e bancos

TOTAL DO ACTIVO

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio

Capital social
Reservas

Resultados transitados
Resultado líquido do exercício

Total do capital próprio atribuível aos accionistas

Passivo não corrente

Empréstimos obtidos

Passivos por impostos diferidos

Passivo corrente

Empréstimos obtidos
Fornecedores

TOTAL DO PASSIVO

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

___________________________

(Vogal)

___________________________

(Vogal)

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Fluxo de caixa das actividades operacionais

Resultado líquido do exercicio

Ajustamentos ao resultado relativos a:

(Aumento)/redução de inventários

(Aumento/(redução) de outros activos correntes e não correntes

Aumento/(redução) de outros passivos correntes e não correntes

Caixa líquida gerada nas actividades operacionais

Fluxo de caixa das actividades de investimento

Ajustamentos ao resultado relativo a:
Activos tangíveis e intagíveis

Fluxo líquida usada nas actividades de investimento

Ajustamentos ao resultado relativo a:
Empréstimos obtidos
Aumento de capital social

Variação de caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

 
2.099.299.498

5.992.215.701
(4.572.717.574)

540.852.142
6.397.645.619
4.615.369.825

(54.606.262.059)
6.681.966.967

(34.950.929.380)

(13.665.385.385)
-

(13.665.385.385)

1.132.530.139
45.525.047.129

(746.878.000)

45.910.699.268

(606.315.999)

5.947.185.392

5.340.869.395

 
(9.195.584.566)

5.112.922.103
5.000.121.075
(154.835.662)

(11.474.337.713)
(4.790.327.284)
28.027.716.830
3.322.680.870

25.043.940.219

(12.653.526.127)
(109.026.150)

(12.762.552.277)

(270.718.412)
-

(2.587.176.319)

(2.857.894.732)

227.908.640

5.719.276.753

5.947.185.392

31 - DEZ - 2021 31 - DEZ - 2020

Demonstração de Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em  

31 de Dezembro de 2021 e 2020

Aplicação do resultado do exercício anterior

Resultado líquido do exercicio

Aplicação do resultado do exercício anterior
Aumento do capital social (a)

Resultado líquido do exercício

6.197.199.566

-
-
-
-

6.197.199.566

-
45.525.047.129

-
-

51.722.246.695

11.648.505.238

-
-
-
-

11.648.505.238

-
-
-
-

11.648.505.238

204.262.996

-
-
-
-

204.262.996

-
-
-
-

204.262.996

144.368.506

-
-
-
-

144.368.506

-
-
-
-

144.368.506

67.076.693.312

(2.132.420.300)
(2.957.976.323)

370.800.000
-

62.357.096.689

(9.195.584.566)
-

(746.878.000)
-

52.414.634.125

(2.132.420.300)

2.132.420.300
-
-

(9.195.584.566)

(9.195.584.566)

9.195.584.566
-
-

2.099.299.498

2.099.299.498

83.138.609.318

-
(2.957.976.323)

370.800.000
(9.195.584.566)

71.355.848.429

-
45.525.047.129

(746.878.000)
2.099.299.498

118.233.317.058

Capital social Prestações 

Acessórias 

Reservas

Legais

Reservas

Estatutárias

Resultados

Transitados

Resultado

Líquido do

Exercício

Total do Capital 

Próprio

Demonstração das Variações no Capital Próprio para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

Montantes expressos em Meticais

Montantes expressos em Meticais
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

INSTITUTO NACIONAL DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, I.P.
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

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

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

Data e hora para Abertura 
das Propostas

Nº 45A001341/
CL/06/2022   Limitado Prestação de Serviços de Fornecimento de Consumíveis (Toners) 1/6/2022 às 10.20 horas 1/6/2022 às 10.30 horas

 Nº 45A001341/
CL/08/2022   Limitado Contratação de Serviços para Apetrechamento do Imóvel do 

INATRO,IP 1/6/2022 às 9.20 horas 1/6/2022 às 9.30 horas

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los pela importância não reembolsável 
de 2.000,00MT (dois mil meticais), a ser depositada no BCI ou pagamento via P.O.S, através de uma referência previamente solicitada na Sede do 
Instituto Nacional dos Transportes Terrestres (INATTER), de 2ª a 6ª feira, nas horas normais de expediente.

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

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, na data e hora estabelecidas neste anúncio e serão abertas em sessão pública, na presença dos 
concorrentes que o desejarem, na data e hora acima definidas. 

Endereço:
Av. 25 de Setembro nº 1967, CP n° 4436
Telefone: 21 311 179
Cidade de Maputo

Maputo, aos 19 de Maio de 2022
A Entidade Contratante

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
PROJECTO DE COMÉRCIO E CONECTIVIDADE DA ÁFRICA AUSTRAL

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO 
Nº 04/SATCP/GO-RFB/2022

AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA CERTIFICAÇÃO E CONTROLO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, 
PESQUEIROS E PECUÁRIOS NOS LABORATÓRIOS DO MADER E INIP

1. Os governos do Malawi e de Moçambique pediram apoio ao Grupo Banco Mundial (GBM), através 
do Projecto de Comércio e Conectividade da África Austral (SATCP, “Southern Africa Trade and 
Connectivity Project”), para aumentarem a coordenação comercial a nível regional, reduzirem 
os custos e os tempos das transacções comerciais, desenvolverem cadeias de valor regionais e 
melhorarem o acesso a infra-estruturas. A resposta acordada inclui a realização de investimentos ao 
longo dos Corredores de Nacala e da Beira, que ligam Moçambique ao Malawi, e ao longo do Corredor 
de Maputo, que liga Moçambique à África do Sul através da Ponta do Ouro

2. Assim, no âmbito do Projecto de Comércio e Conectividade de África Austral (PCCAA), o Governo 
de Moçambique, através do Ministério dos Transportes e Comunicações, pretende aplicar parte 
dos fundos que recebeu do Banco Mundial, para aquisição de reagentes para certificação e controlo 
de produtos agrícolas, pesqueiros e pecuários nos laboratórios do Ministério da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural (MADER) e Instituto Nacional de Investigação Pesqueira (INIP), convidando 
para efeito as instituições habilitadas e interessadas para apresentarem propostas fechadas, para o 
fornecimento dos bens.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do 
Concurso ou levantá-los no escritório do Projecto de Comércio e Conectividade da África Austral, sito 
no endereço abaixo, das 8.00 às 15.00 horas, mediante pagamento de importância não reembolsável 
de 2.000,00MT (dois mil meticais), a serem depositados na conta nº 16103001783, domiciliada 
no ABSA, a favor do Ministério dos Transportes e Comunicações.

4. As propostas devem ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 200.000,00MT 
(duzentos mil meticais) valida por 120 dias.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 29 de Junho 
de 2022 e serão abertas em sessão pública, no mesmo dia e local, às 10.15 horas na presença dos 
concorrentes e público que desejar participar, devendo o prazo de validade das mesmas ser de 90 
dias.

6. O concurso será regido pelo Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento 
de Projectos de Investimento – Bens, Obras, Serviços Técnicos e Serviços de Consultoria, edição 2020.

ENDEREÇO:

Ministério dos Transportes e Comunicações
Av. Mártires de Inhaminga, nº 336, 1º andar

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS
Fornecimento e Montagem de quatro painéis solares 
Referência: Nº 03/Plan PA-Maxixe/Education/FY22

Plan International Moçambique é uma organização humanitária orientada para o desenvolvimento comunitário centrado 
na criança, sem filiações religiosas, políticas ou governamental, estando a implementar actividades relacionadas com o 
desenvolvimento comunitário onde Sponsorship é a base de seu foco. O objectivo principal do patrocino à criança é unir 
as diferentes culturas, neste caso os padrinhos às famílias patrocinadas, construir boas relações com as comunidades e 
promover os direitos das crianças através de financiamento dos projectos. Um dos projectos financiados pelo patrocínio 
a criança é a EDUCAÇÃO, mas com atenções viradas ao DPI – Desenvolvimento da Primeira Infância.

Havendo necessidade de desenvolver actividades que visam estimular e desenvolver habilidades de fala, físicas, sócio 
emocionais e cognitivas nas crianças, em ambientes propícios ao seu desenvolvimento integral, a Plan Internacional 
Moçambique, através do projecto EDUCAÇÃO, está a apoiar as comunidades na construção e melhoramento de ambientes 
físico-materiais – Tanques de água e Latrinas melhoradas ajustados ao contexto local dos Centros nas comunidades, como 
forma de garantir a higiene e saneamento do meio das crianças, que é também uma das ferramentas importantes na área 
do DPI. E no caso concreto pretende apoiar o Centro DPI da Comunidade de Chuchululo em Jangamo-Província de 
Inhambane, melhorando o sistema de abastecimento de água potável.

No entanto, a localização da comunidade de Chuchululo, aliada ao facto do terreno ser íngreme, a água é retirada no rio 
que dista a 7 km da povoação. Razão pela qual a Plan apoiou a comunidade na construção de um furo de água usando 
gerador. Volvidos mais de 2 anos, verifica-se a insustentabilidade do uso do gerador pela comunidade, devido a altos 
custos de combustível e da manutenção do mesmo. 

Neste contexto, pretende-se contratar uma firma qualificada para  fornecimento e montagem de quatro painéis solares 
canadianos de 24/265 WP-300WP e seus acessórios; incluindo uma electrobomba movida a painéis solares e o 
respectivo quadro de comando, a electrobomba tem a seguinte especificação (SQ de Q≥3m³/h, HM≥120m); os painéis 
devem ter a capacidade de alimentar a electrobomba; assim como pretende-se uma estrutura para a fixação de painéis.

Requisitos:
1. As propostas financeiras deverão ser enviadas para o correio electrónico abaixo citado;
2. A proposta técnica deve indicar o tempo de execução e o valor deve apresentar-se em moeda nacional;
3. Os concorrentes devem apresentar documentos credíveis e válidos: licenças/certificações para certificação do registo 

e sua aprovação para fornecer os serviços de construção. Os concorrentes devem indicar referências recentes de pelo 
menos três clientes a quem tenham fornecido os serviços nos últimos dois anos (2 anos), em escala semelhante ou 
superior.

4. Os interessados podem solicitar mais detalhes através do endereço electrónico acima mencionado.

As firmas interessadas e com o perfil exigido poderão obter esclarecimentos adicionais e Termos de através do correio 
electrónico procurementmaxixe@plan-international.org e enviar as suas propostas até ao dia 30 de Maio de 2022 
às 17.00horas.

Critérios de Avaliação
• (1) Qualidade da proposta técnica
• (2) Proposta financeira competitiva;
• (3) Tempo de execução da actividade e
• (3) Modalidade de pagamento

A submissão das propostas deverá ser feita através do correio electrónico procurementmaxixe@plan-international.
org  ou em envelopes fechados para o seguinte endereço: 

Plan International- Maxixe. Av. Américo Boavida , Número 215, Bairro Chambon 6  - Maxixe

Prazo de submissão: Até 17.00 horas, do dia 30 de Maio de 2022
Data de selecção: 3 de Junho de 2022
N.B: As propostas submetidas fora do prazo estabelecido serão automaticamente desqualificadas.

4485 4484

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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BANCADA PARLAMENTAR

Intervenção de Sua Excelência
Sérgio Pantie  

Chefe da Bancada Parlamentar da FRELIMO 
Membro da Comissão Permanente 

da Assembleia da República
 

Proferida por Ocasião da 
Sessão Solene de Encerramento da 

V Sessão Ordinária da Assembleia da 
República - IX Legislatura

Sua Excelência Senhora Presidente da Assembleia 
da República,
Venerando Presidente do Tribunal Supremo,
Veneranda Presidente do Tribunal Administrativo,
Veneranda Presidente do Conselho Constitucional,
Digníssima Procuradora-Geral da República,
Senhor Primeiro-Ministro, 
Senhores Ministros e Vice-Ministros,
Senhor Provedor de Justiça,
Senhor Presidente do Conselho Autárquico da 
Cidade de Maputo,
Senhor Secretário de Estado da Cidade de Maputo,
Senhores Chefes das Bancadas Parlamentares,
Respeitados Pares, 
Ilustres Convidados,
Minhas Senhoras,
Meus Senhores,

Excelências,
Iniciamos a nossa intervenção dirigindo uma saudação 
as atletas Alcinda Panguana e Rady Gramane, 
pela conquista das medalhas de prata e de bronze 
no Campeonato Mundial de Boxe em Femininos, 
realizado em Istambul, um feito histórico e heroico 
que prestigia o desporto nacional e enche de orgulho 
a todos os moçambicanos. 
Os resultados alcançados pelo País nesta competição, 
meses depois de se sagrar campeão africano de Boxe 
da zona 4, confirmam mais uma vez, a excelência, 
o talento e a qualidade dos nossos atletas nesta 
modalidade.  
Estendemos a nossa saudação e agradecimento à 
Federação Moçambicana de Boxe, na figura do seu 
Presidente, a equipa técnica nacional que, marcando 
presença nesta prova, honraram e elevaram bem alto 
a bandeira de Moçambique. Parabéns a todos pelo 
esforço, dedicação e por terem ajudado Moçambique 
a escrever as páginas mais importantes da história 
Mundial do Boxe. 

Excelências,
Encerramos hoje os trabalhos da V Sessão Ordinária 
da Assembleia da República.
Aos moçambicanos, saudamos de forma carinhosa e 
desejamos que a Paz definitiva e a concórdia façam 
parte do nosso quotidiano colectivo. 
Aos compatriotas que estão confrontados com 
algum sofrimento, dificuldade e outras adversidades, 
em particular os nossos concidadãos no norte de 
Cabo Delgado, vai a nossa solidariedade e conforto, 
almejando que tão cedo quanto antes tenham uma 
vida tranquila e de sossego.
Uma palavra de apreço a todos os jovens moçambicanos 
que emprestam o seu saber e colocam toda a sua 
energia nas mais diversas áreas e frentes para garantir 
o desenvolvimento de Moçambique. São estes jovens 
que pedra a pedra constroem Moçambique e, com a 
sua entrega no trabalho garantem que sejamos uma 
Nação importante no concerto das nações. 

Excelências, 
Moçambique é uma pátria de heróis, com um 
povo trabalhador que, no quotidiano constrói uma 
Nação cada vez mais próspera e de esperança. Este 
sonho e esperança de uma Nação desenvolvida 
que os moçambicanos mantém vivo é resultado da 
liderança pragmática e perspicaz de Sua Excelência 
Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da FRELIMO e 
Presidente de todos os moçambicanos que, desde a 
sua investidura em 2015 dirige o País com sabedoria 

e promove a Paz, a Democracia, a Unidade Nacional e 
a Reconciliação Nacional. 
Somos testemunhas do seu incansável trabalho para 
manter Moçambique na rota do desenvolvimento com 
inúmeras iniciativas realizadas nos últimos dias a que 
passamos a citar:
•	 O lançamento do Projecto Zona Especial de 

Processamento Agro-industrial do Corredor de 
Desenvolvimento Integrado Pemba-Lichinga 
(ZEPA); 

•	 O lançamento do Projecto de Partilha e Produção 
de Gás Natural (PSA), que engloba a construção 
de três empreendimentos, nomeadamente, a 
refinaria de gás de cozinha, central eléctrica de 
ciclo combinado, bem como a construção de linha 
de transmissão de energia para conectar a rede 
nacional na região Sul do País;

•	 O lançamento da Iniciativa Presidencial “Um 
Distrito, Uma Estação Meteorológica”, que visa 
reforçar a capacidade de previsão do tempo, 
em resposta as calamidades naturais que, 
ciclicamente, afectam Moçambique; 

•	 A inauguração da Agência Bancária no distrito de 
Marínguè, inserida na Iniciativa Presidencial “Um 
Distrito, Um Banco”;

•	 A inauguração dos Edifícios dos Tribunais Judiciais 
dos distritos de Mocuba, Monapo e Kanyaka, 
erguidos no âmbito da Iniciativa Presidencial “Um 
Distrito, Um Edifício Condigno para o Tribunal”;

•	 A inauguração de quatro cais no Porto de Maputo, 
infraestruturas que vão garantir o fluxo de 
mercadorias e, colocar Moçambique como actor 
cada vez mais relevante na área de logística a nível 
da região e não só.

No plano diplomático, destacamos a recepção do 
Estadista Malawiano, do enviado especial do Chefe de 
Estado do Zimbabwe, do Vice-Presidente de Botswana 
bem como das visitas de Estado de Sua Excelência o 
Presidente da República às Repúblicas de Botswana 
e Uganda, com o objectivo de reforçar, aprofundar 
e consolidar as relações históricas de irmandade, 
amizade, solidariedade e cooperação existentes entre 
os povos e países, tendo sido assinados vários acordos 
com enfoque para as áreas de agricultura, energia, 
transportes e indústria e outras que contribuem para 

potenciar a integração na região. 
Camarada Presidente, orgulha-nos sobremaneira, a 
admiração e o respeito que Vossa Excelência granjeia 
no País e no Mundo. Bem-haja Camarada Presidente 
Filipe Jacinto Nyusi! O Povo está contigo!

Minhas Senhoras,
Meus Senhores,
Excelências,
As mudanças climáticas colocam a Moçambique o 
desafio de se reiventar para viver com as calamidades 
naturais nos próximos tempos. A realidade nos tem 
mostrado anualmente, que os ciclones e as depressões 
tropicais farão parte da nossa normalidade como 
Nação. A forma recorrente com que nos últimos cinco 
anos o nosso País tem sofrido os efeitos nefastos das 
mudanças climáticas tem levado a morte de milhares 
de moçambicanos, a destruição de importantes 
infra-estruturas e o atrasar do nosso trilho rumo ao 
desenvolvimento. 
A respeito dos desafios que as mudanças climáticas 
colocam a Moçambique, permitam-nos saudar o mais 
Alto Magistrado da Nação, Sua Excelência o Presidente 
Filipe Jacinto Nyusi, por desafiar as diferentes 
instituições, em particular as autarquias, as academias 
e outras entidades, a conceberem estratégias eficazes 
para construirmos assentamentos urbanos resilientes 
às mudanças climáticas, salvaguardando a vida 
dos nossos compatriotas e garantindo que as infra-
estruturas públicas e privadas não sejam destruídas.

Excelências, 
Outro desafio que se nos coloca no nosso dever 
colectivo é o terrorismo na Província de Cabo 
Delgado. Graças a bravura das nossas Forças de 
Defesa e Segurança com o apoio das forças da SADC 
e do Ruanda, a situação de segurança e tranquilidade 
pública são uma realidade nos distritos do norte de 
Cabo Delgado. 
Compatriotas, os sinais claros de recuperação que 
se vivem nos distritos da Mocimboa da Praia, Palma, 
Quissanga, Muidumbe, Nangade e Macomia, a norte 
de Cabo Delgado, atestam a clareza de liderança de 
Sua Excelência o Presidente da República Filipe 
Jacinto Nyusi que, em tempo oportuno, soube traçar 
estratégias para as nossas gloriosas Forças de Defesa e 

Segurança junto das Forças da SADC e do Ruanda para 
combaterem este inimigo comum do País, da Região, 
da África e do Mundo – o terrorismo. 
A medida que o tempo passa e se intensificam as acções 
contra os terroristas, contando com a colaboração 
efectiva da população, temos tomado conhecimento 
de avanços significativos que desembocam com a 
neutralização e eliminação física dos terroristas e 
também das suas importantes lideranças. Nós, tal 
como todo o Povo moçambicano e sobretudo aqueles 
que são vitimas do terrorismo, sempre acreditamos 
na bravura e no brio das nossas Forças de Defesa e 
Segurança e, nesta casa, fomos sempre o único partido 
político a defender a vinda das forças de países irmãos 
como da SADC e do Ruanda para nos apoiar nesta luta 
que estamos a travar e a vencer. 
Aos jovens patriotas das Forças de Defesa e Segurança 
comprometidos com a defesa da soberania de 
Moçambique que combatem com bravura e tenacidade 
o terrorismo em Cabo Delgado, garantindo a 
Unidade desta Pérola do Índico, curvamo-nos e 
reconhecemos o vosso compromisso com a Paz, 
estabilidade e bem-estar dos moçambicanos. 
Somos todos testemunhas do quão abnegado é 
o vosso compromisso com Moçambique a qual 
entregam toda a vossa juventude e vida para que o 
terrorismo seja vencido e nos mantenhamos na rota 
do desenvolvimento. Parabéns, jovens das Forças de 
Defesa e Segurança de Moçambique, brilhantemente 
comandadas pelo comandante em Chefe Filipe Jacinto 
Nyusi.
A Bancada da FRELIMO toma esta oportunidade para 
saudar, efusivamente, a decisão tomada pela SADC de 
prorrogar a missao militar de combate ao terrorismo 
(SAMIM) de 15 de Abril a 15 de Julho, com uma 
abordagem multifuncional, para garantir que tenha 
sucesso no seu mandato de restabelecimento da paz 
e estabilidade nas zonas afectadas da Provincia de 
Cabo Delgado.   
Acreditamos que com trabalho árduo de cada um 
de nós, garantiremos a recuperação da confiança 
e a criação de condições para que as populações 
possam regressem às suas zonas de origem e que, os 
investidores nacionais e estrangeiros, promovam o 
crescimento económico e um desenvolvimento rápido 
e sustentável da região. O nosso desenvolvimento, 
compatriotas, é da responsabilidade de todos e de 
cada um de nós cujo alicerce passa pela garantia da 
paz e segurança públicas.  

Minhas Senhoras,
Meus senhores,
Excelências, 
No passado dia 7 de Abril celebramos o dia da Mulher 
Moçambicana, com a passagem dos 51 anos da morte 
da heroína Josina Machel. Um dia em que as mulheres 
e a sociedade moçambicana exaltam as heroínas 
destemidas e as anónimas que erguem, bem alto, os 
valores da moçambicanidade. Orgulhamo-nos pelo 
papel que a mulher desempenha no dia-a-dia e a sua 
participação activa em todas as frentes de trabalho e 
pelo desenvolvimento sustentável do País. 
Em Moçambique, mulheres com maior ou menor 
dificuldade, despertam sempre cedo para ir a 
machamba, cuidar e produzir alimento para as suas 
famílias e para o seu sustento, educam gerações 
e lutam para afirmar-se nas diferentes esferas da 
sociedade.
Hoje, fruto das suas qualidades e competências, 
encontramos a mulher representada em todos os 

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



PUBLICIDADE 25Segunda-feira, 23 de Maio de 2022

Maputo, 20 de Maio de 2022
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sectores e a contribuir de modo determinado para a 
edificação de um País melhor. 
A FRELIMO, desde a sua génese, defende os 
direitos da mulher e promove a sua emancipação 
e empoderamento visando a construção de uma 
sociedade mais justa e igualitária. A mulher participou 
activamente na luta armada de libertação nacional e 
desempenhou importantes funções de direcção no 
processo de construção do Estado.     
Saudamos a Sua Excelência o Presidente Filipe 
Jacinto Nyusi por continuar a apostar na mulher 
moçambicana, através da promoção e protecção 
dos seus direitos e da sua inclusão no processo de 
governação do País. 
Regozijamo-nos por Moçambique figurar na Região e 
no mundo como um exemplo de países que avançou 
significativamente na abordagem do “Género”, ao 
ter alcançado a paridade de género nos cargos 
ministeriais, juntando-se a um grupo restrito de 14 
países no mundo com esta proeza. 
Parabéns Presidente Filipe Jacinto Nyusi. Parabéns 
Mulher Moçambicana!

Excelências, 
A 1 de Maio celebramos o dia Internacional do 
Trabalhador sob o lema “Sindicatos, Juntos na Luta 
Contra a Precariedade Laboral e Alto Custo de Vida”, 
na qual os trabalhadores celebraram exprimindo as 
suas preocupações, mas também propondo soluções 
contribuindo para o desenvolvimento do País. 
Saudamos a todos trabalhadores pelo seu engajamento 
e firmeza nos diferentes sectores de actividade e as 
lideranças sindicais pelo trabalho que exercem na 
promoção e defesa dos direitos fundamentais do 
trabalhador.  
A 3 de Maio celebramos o Dia Mundial da Liberdade 
de Imprensa, factor fundamental para a paz, justiça, 
direitos humanos e democracia. Temos presente que 
nenhuma democracia é completa sem a liberdade 
de expressão e o acesso à informação. O Partido 
FRELIMO e a sua Bancada saúdam os jornalistas e 
todas organizações que trabalham na advocacia e 
defesa dos direitos da classe, cujos esforços ajudam 
na construção de uma sociedade cada vez mais 
democrática e plural. 
A 5 de Maio comemorou-se o Dia Internacional 
da Parteira e a 12 de Maio o Dia Internacional da 
Enfermagem. Queremos saudar os profissionais 
destas duas classes pelo grande contributo à saúde 
dos moçambicanos e da humanidade, sobretudo, na 
garantia de cuidados de saúde prestados às nossas 
comunidades. 
A Polícia da República de Moçambique comemorou 
no dia 17 de Maio, 47 anos da sua criação. Queremos 
por esta ocasião, endereçar uma palavra de 
reconhecimento a PRM no cumprimento da sua 
nobre missão de manutenção da ordem, segurança e 
tranquilidade públicas, factores decisivos para a paz 
social e desenvolvimento do País. 

Excelências, 
Ao longo da V Sessão Ordinária, debatemos e 
aprovamos a Revisão da Lei do Desporto; a Revisão 
da Lei de Electricidade; a Revisão da Lei dos Direitos 
de Autor e Direitos Conexos; a Lei que Estabelece o 
Regime Jurídico de Identificação Civil e do Bilhete de 
Identidade do Cidadão Nacional e a Revisão da Lei 
que Cria o Serviço Nacional de Migração (SENAMI); a 
Revisão da Lei que Aprova a Organização, Composição, 
Funcionamento e Competências dos Tribunais 
Marítimos. 
Aprovamos, igualmente, as alterações à Lei de 
Branqueamento de Capitais e Financiamento ao 
Terrorismo bem como o Regime Jurídico Especifico 
à Prevenção, Repressão e Combate ao Terrorismo e 
Acções Conexas, visando reforçar o quadro normativo 
de prevenção e combate a este tipo de crimes e delitos. 
Trata-se de leis que visam impedir que o sistema 
financeiro e as instituições económicas sejam usadas 
com fins ilícitos, e reforçar a prevenção e punição do 
terrorista, dos actos terroristas, das organizações 
terroristas, do terrorismo internacional e daqueles 
que possam, de alguma forma, recompensar ou 
louvar outra pessoa pela prática do terrorismo. As 
leis também permitem a Moçambique agir de forma 
célere na implementação de resoluções das Nações 
Unidas para o congelamento de activos, bem como 
a prevenção e combate vigoroso da criminalidade 
organizada transnacional. 
Ainda nesta Sessão tivemos a oportunidade de 
interagir com o Governo nas Sessões de Pedidos 
de Informação e Perguntas ao Governo, onde a 
Assembleia da República e os moçambicanos foram 
informados e esclarecidos sobre diversas matérias de 
interesse nacional. 
Na interacção com os deputados, o Governo informou 
aos moçambicanos as realizações plasmadas 
no Programa Quinquenal do Governo (PQG) e 
no Plano Económico e Social, que contribuem 

decisivamente para a melhoria das condições de vida 
dos moçambicanos. 
Saudamos o cometimento do Governo em promover 
o crescimento económico prestando atenção à 
agricultura e outros sectores prioritários, promovendo 
o aumento da produção e da produtividade em todos 
os sectores da economia como as áreas da educação, 
saúde, água e saneamento do meio, expansão da 
energia, construção de estradas e pontes, entre 
outras realizações, com grande impacto na vida das 
populações. 

Orgulhamo-nos de ter um Governo proactivo e 
com capacidade de condução de uma diplomacia 
económica que está a atrair o investimento directo 
estrangeiro e afirmar Moçambique no concerto das 
nações. 
Fica aqui o registo e devidamente justificado, o porquê 
as instituições monetárias internacionais tomaram a 
decisão de retomar o financiamento ao Orçamento 
Geral do Estado e se juntar ao nosso Governo e Povo 
no caminho de desenvolvimento. O Governo tem 
sabido gerir correctamente as finanças públicas e 
implementado reformas macroeconómicas profundas 
que permitiram o País alcançar resultados positivos. 
A governação baseada na cultura de transparência 
e prestação de contas, registadas nos últimos anos, 
constituíram passos gigantescos para a garantia 
da confiança e credibilidade junto dos parceiros. 
Parabéns Governo de Moçambique sabiamente 
liderado pelo Camarada Filipe Jacinto Nyusi, nosso 
querido Presidente. 
Não foram a debate as Propostas de Lei de Comunicação 
Social e de Radiodifusão, a Lei de Bases da Criação, 
Organização e Funcionamento das Autarquias Locais e 
o Projecto de Lei Atinente ao Estatuto do Funcionário 
e Agente Parlamentar, tendo sido agendadas para 
a próxima sessão ordinária, para permitir uma 
maior socialização e debate com os vários actores 
da nossa sociedade, construindo assim os consensos 
necessários para a sua apreciação e aprovação pela 
Assembleia da República. 

Excelências, 
A presença da Digníssima Procuradora-Geral da 
República Dra. Beatriz Buchili, nesta Magna Casa, 
para a apresentação da Informação do Estágio Geral 
da Justiça foi, decerto, um momento muito alto de 
interacção do Judicial com o Legislativo. 
Inteirámo-nos dos desenvolvimentos, resultados e dos 
desafios que ainda se colocam ao sector para garantir 
uma justiça mais célere e justa aos moçambicanos.
Foi particularmente importante ouvir a Digna 
Procuradora expressar o compromisso do Ministério 
Público de agir, com determinação, no cumprimento 
da sua nobre missão de assegurar o controlo da 
legalidade, para que o respeito pela Lei e pelos Direitos 
Humanos prevaleçam na sociedade moçambicana. 
Anotamos com satisfação a informação que dá conta 
que está em curso uma acção conjunta e concertada 
de todos os órgãos e agentes do Ministério Público, 
na criação de condições técnico-financeiras para 
o exercício pleno das suas atribuições, vencendo 
os desafios que são colocados em seu caminho, e 
permitindo que o Direito Penal alcance eficácia dentro 
do estabelecido na Constituição da República.   
É exactamente matérias relacionadas ao crime 
económico-financeiro, com particular enfoque na 
corrupção, que devem continuar a merecer a atenção 
da Procuradoria Geral da República, tendo em conta 
que se tornou um dos maiores problemas que afecta 
directamente a vida económica, política e social do 
País.
Exortamos ao Governo, os actores envolvidos no 
Sistema de Administração da Justiça e a sociedade 
em geral, para o envolvimento activo e patriótico no 
combate a este mal que afecta o nosso desenvolvimento 
económico.  

Reputamos ainda crucial a necessidade de o Ministério 
Público continuar a trabalhar para o combate dos 
crimes ambientais, incluindo, a caça furtiva e de 
espécies protegidas; a violência doméstica, sobretudo, 
a praticada contra a mulher, os menores e aos idosos; 
os raptos e sequestros e outros tipos legais de crimes 
que preocupam a sociedade. 

Respeitados Pares, 
Estamos a passos largos para a realização da eleição no 
Conselho de Segurança das Nações Unidas, marcadas 

para o próximo dia 9 de Junho, onde Moçambique é 
candidato a Membro Não Permanente daquele órgão. 
Além da larga experiência que Moçambique possui 
na resolução pacífica dos conflitos, através da 
preservação da paz e da estabilidade politica, a 
candidatura do País fundamenta-se ainda pela 
necessidade crescente da promoção da paz e 
segurança no internacionais, esforços que têm 
sido empreendidos pela Organização das Nações 
Unidas, a União Africana e outras organizações 
internacionais, a promoção do multilateralismo, 
o combate ao terrorismo, mudanças climáticas, 
questões humanitárias, promoção dos direitos 
humanos e equidade de género, factores fundamentais 
para a promoção do desenvolvimento harmonioso e a 
consequente redução das desigualdades e da pobreza. 
Em relação a esta matéria, Sua Excelência o Presidente 
Filipe Jacinto Nyusi afirmou (e nós citamos): “a 
participação de Moçambique como Membro Não 
Permanente do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas tem um simbolismo profundo, porquanto 
constitui o culminar de uma etapa importante da 
política externa e da nossa afirmação como Estado 
Soberano no concerto das nações. É nosso dever 
informar ao País e ao mundo que a nossa eleição ao 
Conselho de Segurança das Nações Unidas está prevista 
para o mês de Junho de 2022 (...) Encaramos a nossa 
candidatura com muita seriedade porque resulta do 
dever que sentimos de uma vez servir o Conselho de 
Segurança das Nações Unidas com muita seriedade”. 
Fim de citação.
Reiteramos o nosso apelo a todos os moçambicanos 
e não só, bem como aos ilustres Embaixadores 
acreditados em Moçambique, aos países irmãos da 
Região da SADC, aos Membros da União Africana e a 
todos os Estados membros da ONU para continuarem 
a apoiar a candidatura de Moçambique a Membro Não 
Permanente no Conselho de Segurança das Nações 
Unidas.  

Senhora Presidente da Assembleia da República,
Excelência,
A 25 de Junho, celebram-se os 60 Anos da Fundação 
da FRELIMO e os 47 Anos da Independência Nacional. 
A celebração da Fundação da FRELIMO representa 
o auge da consciência nacionalista e genuína da 
organização e união dos moçambicanos, sem distinção 
da região, raça, religião ou origem social na luta contra 
o colonialismo. 
Por outro lado, a celebração dos 47 Anos da 
Independência Nacional, é um momento no qual 
os moçambicanos relembram a luta travada pela 
FRELIMO para a conquista da pátria, da liberdade, 
da bandeira e da nossa dignidade como humanos. É, 
também, um momento particularmente importante 
para avaliarmos o nosso percurso perspectivando os 
caminhos que pretendemos seguir como uma Nação 
una, mas paralelamente plural. 
Permitam-me que enderece as minhas saudações aos 
jovens do 25 de Setembro por terem dado o melhor 
de si, na luta para vencer o colonialismo e libertar a 
terra e os homens. Exortamos aos jovens de hoje a 
consolidarem os ganhos da independência, mantendo 
o espirito da Unidade Nacional, a cultura da paz, da 
cidadania e do trabalho árduo, factores cruciais para 
o desenvolvimento do País. 

Excelências,
De 23 a 28 de Setembro próximo, o País vai parar 
para celebrar o 12º Congresso da gloriosa FRELIMO, 
Partido do Povo, a ter lugar na Cidade da Matola, 
Província de Maputo.  O Congresso é uma ocasião 
sobrerana para os militantes e simpatizantes da 
FRELIMO reflectirem criticamente sobre os desafios 
que se colocam ao País e, em conjunto, traçarem as 
melhores estratégias para conduzir com sucesso os 
destinos de Nação. Os delegados ao Congresso terão a 
oportunidade de debater com profundidade as 7 teses 
que neste momento também estão a ser debatidas 
pelo Povo moçambicano. 
Para além do debate das teses, os delegados terão 
a oportunidade e responsabilidade de renovar os 
órgãos. A renovação dos órgãos do Partido, alicerçado 
no princípio renovação e continuidade é prática na 
FRELIMO e visa injectar nova dinâmica nos órgãos, 
mantendo toda a experiência e reserva moral 
adquirida pelos quadros e militantes que tem liderado 
o nosso glorioso Partido desde 1962. 
Esta forma de actuar da FRELIMO faz dela uma das 
mais fortes organizações políticas em África e no 
mundo cujos valores de unidade, patriotismo e o 
engajamento para um desenvolvimento sustentável 
de África tem sido passado às suas diferentes 
gerações. Por isso, renovamos o convite a todos os 
moçambicanos, do Rovuma ao Maputo e do Zumbo 
ao Indico e na Diáspora, para um envolvimento 
massivo no enriquecimento das teses, como forma de 
contribuir para o processo de construção das linhas de 
açcão do Partido e do Governo nos próximos tempos. 
Queremos saudar a Organização da Mulher 
Moçambicana (OMM) e a Associação dos Combatentes 
da Luta de Libertação Nacional (ACLLN) pela 
realização com sucesso dos seus congressos, num 
ambiente de festa e de profunda camaradagem, tendo 
sido reeleitos os camaradas Mariazinha Niquice e 
Fernando Faustino para dirigir os destinos da OMM e 
ACLLN, respectivamente. Imbuídos no mesmo espírito 
de festa de democracia interna e de abertura que 
carateriza as organizações da FRELIMO, a Organização 
da Juventude Moçambicana (OJM) realiza nos 
próximos dias 20 a 22 o II Congresso da Organização, 
da qual auguramos, desde já, bom trabalho e sucessos 
aos congressistas.  

Senhora Presidente da Assembleia da República,
Excelência, 
Queira aceitar a saudação e o carinho de todos os 
deputados da Bancada Parlamentar da FRELIMO pela 
excelente, didáctica e firme condução dos trabalhos 
desta V Sessão Ordinária da Assembleia da República.
Ao Governo, através de si, Dr. Adriano Maleiane, 
Primeiro-Ministro, uma respeitosa saudação, 
pela profícua e excelente relação com a Bancada 
Parlamentar da FRELIMO, em particular, e com a 
Assembleia da República, no geral.
A vós, senhoras e senhores deputados, respeitados 
pares, vai a nossa fraterna e respeitosa saudação pelo 
brilhante trabalho que realizaram nas Comissões, 
Grupos Nacionais e na Plenária.
A todos vós presentes nessa tribuna, nossos 
convidados, titulares dos órgãos de soberania, 
representantes do corpo diplomático, dos partidos 
políticos, das organizações da sociedade civil, das 
confissões religiosas, das ordens profissionais, 
autoridades militares e policiais, comunicação social 
e público em geral, vai o nosso agradecimento.
A todos os funcionários da Assembleia da República 
e da Plenária, das comissões especializadas, das 
bancadas e de todos os sectores desta Magna Casa 
queremos que registem o nosso apreço pela vossa 
dedicação e competência.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Quase a terminar, a Bancada da FRELIMO lamenta o 
desaparecimento físico do Camarada Miguel Anlaue 
Mussa, antigo Deputado da Assembleia da República, 
pelo Circulo Eleitoral de Cabo Delgado. Este homem 
que a Bancada da FRELIMO chora e de quem guarda 
boas memórias, notabilizou-se como um verdadeiro 
conselheiro, um camarada presente e pronto para 
aceitar qualquer missão, desde que disso resultasse o 
melhor para os moçambicanos e para a sua FRELIMO. 
Calou-se um grande homem. À sua esposa e família, 
manifestamos a nossa solidariedade.

A terminar, endereço aos meus colegas, em nome da 
Bancada Parlamentar da FRELIMO e no meu próprio, o 
reconhecimento pelo patriotismo, entrega e dedicação 
demonstrados ao longo da Sessão que ora termina. 

Muito obrigado!

UNIDADE, PAZ E DESENVOLVIMENTO
FRELIMO, A FORÇA DA MUDANÇA

Maputo, 20 de Maio de 2022

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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1. Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 1 do 
artigo 50 da Lei n.º 10/2013, de 11 de Abril (Lei da 
Concorrência), torna-se público que a Autoridade 
Reguladora da Concorrência (ARC) recebeu, a 23-
12-2021, uma notificação de uma operação de 
concentração de empresas, apresentada ao abrigo 
do disposto no n.º 2 do artigo 24 do referido 
diploma legal. 

2. A operação de concentração em causa consiste 
na aquisição, pela AA MSP DMCC Limited 
(“AA MSP DMCC”), da participação maioritária 
correspondente a 95% do capital social da 
Sociedade Comercial Bytes & Pieces, Lda (“Bytes 
& Pieces”).

3. Após a implementação completa da Transacção, a 
AA MSP DMCC deterá o controlo exclusivo sobre a 
Bytes & Pieces.

4. As empresas envolvidas na operação são as 
seguintes: 

•	AA MSP DMCC – sociedade constituída nos 
termos das leis dos Emirados Árabes Unidos, 
registada junto da Conservatória de Sociedades 
da Autoridade do Centro de Produtos Múltiplos 
de Dubai (ACPMD) sob o número DMCC191514, 
com sua sede social e escritórios na Unidade N.º 
2624, DMCC Centro de Negócios, Primeiro Nível 
N.º I, Jewellery & Gemplex 3, Dubai, Emirados 
Árabes Unidos. É detida indirectamente pela 
Global Horizons Limited, a qual opera na gestão 
de instalações, catering, hotelaria e indústria de 
logística. Em Moçambique, a AA MSP DMCC está 
licenciada para investimentos em sociedades 

comerciais e gestão.

•	Bytes & Pieces – sociedade de responsabilidade 
limitada, constituída nos termos das leis 
moçambicanas, com sede na Rua da Unami, n.º 
21, Cidade de Maputo, matriculada nos livros de 
Registo Comercial, sob n.º 12360, nas páginas 
71 do livro C-31, com data de 01-02-2000, e 
que no livro E-49, nas páginas 112 sob o n.º 
2739, está inscrito o pacto social da referida 
sociedade. Esta, é especializada no fornecimento 
de serviços de Tecnologia de Informação, 
hardware e soluções para clientes corporativos 
em Moçambique, operando predominantemente 
nas indústrias Mineira, de Serviços Financeiros 
e de Telecomunicações.

5.  Quaisquer observações sobre a operação de 
concentração em causa, devem ser remetidas à 
Autoridade Reguladora da Concorrência, no prazo 
de 15 dias contados da publicação do presente 
Aviso, nos termos do n.º 2 do artigo 50 da Lei 
supracitada, indicando a referência Ccent. n.º 
14/2021 – AA MSP DMCC/Bytes & Pieces, para 
o seguinte endereço: Av. 25 de Setembro, 1502, 2.º 
Andar, Maputo – Moçambique.

6. As observações acima referidas devem identificar 
o interessado e indicar o respectivo endereço 
postal, e-mail e n.º de telefone. Se aplicável, as 
observações devem ser acompanhadas de uma 
versão não confidencial, bem como da respectiva 
fundamentação do seu carácter confidencial, sob 
pena de serem tornadas públicas.

Maputo, aos 23 de Maio de 2022

AVISO

4498

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

EDITAL
O Venerando Juiz-Conselheiro do Tribunal Administrati-
vo faz saber que correm éditos de 30 (trinta) dias, con-
tados a partir da data da sua publicação, notificando o 
senhor Mário Francisco, gestor pela conta de gerência 
do Instituto Nacional de Investigação Pecuária, Delega-
ção de Inhambane, respeitante ao Exercício Económico 
de 2012 e apelante nos Autos do Recurso de Apelação 
n.˚140/2019-P, interposto contra o Acórdão n.˚ 11/2018, 
proferido pela II Subsecção da III Secção deste Tribunal, 
para comparecer no Cartório do Plenário deste Tribu-
nal, onde será notificado do Despacho nele proferido.

E para constar se lavrou o presente anúncio e outros de igual 
teor, que vão ser afixados nos lugares designados por lei.

Maputo, aos 20 de Maio de 2022

Secretária Judicial
Flávia Angelina Chitachi Mapatse

Verifiquei

Juiz-Conselheiro Relator
Dr. Aboobacar Zainadine Dauto Changa

4407 164

4437 4456

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANCAS

GABINETE DE DESENVOLVIMENTO DO COMPACTO II

ANÚNCIO
CONCURSO LIMITADO Nº GDC II/CL/011/2022

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTAGEM DE TRÁFEGO – PROVÍNCIA 
DA ZAMBÉZIA

1. O Gabinete do Desenvolvimento do Compacto II (GDC-II), criado através do Decreto nº 27/2020 
do Conselho de Ministros a 8 de Maio de 2020, tutelado pelo Ministro que superintende as áreas 
de Economia e Finanças, tem como atribuições garantir o desenvolvimento do Compacto-II para 
Moçambique, realizar estudos e análise, preparar e disseminar informação de carácter público, 
entre outras.

2. Para acelerar o crescimento económico e a redução da pobreza em Moçambique, o Governo da 
República de Moçambique e a Millennium Challenge Corporation (MCC) procuram desenvolver 
o programa compacto para: i) identificar restrições vinculativas ao investimento no país; ii) 
identificar, formular, avaliar e financiar projectos para aliviar/eliminar essas restrições e iii) atrair 
investimentos privados dentro e fora dos projectos financiados pelo MCC, a fim de aumentar o 
impacto e a sustentabilidade do programa compacto. Neste sentido, o GDC-II pretende fazer um 
levantamento sobre o nível de tráfego nas estradas da  Província da Zambezia.

3. É neste contexto, que convida as pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas inscritas 
no Cadastro Único a apresentarem propostas fechadas em envelopes separados (Proposta Técnica 
e Proposta Financeira) para a prestação de serviços de recolha de informação e dados sobre o 
tráfego de estrada na província da Zambézia.

4. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do 
Concurso ou adquirí-los no Sector de Aquisições, Sita na Av. Ahmed Sekou Touré, nº 21, 4º Andar, 
das 8.00 às 15.00 horas, mediante a apresentação do talão de depósito que deve ser feito na Conta 
Bancária nº 5520513004, NIB: 0000022100552051300424-Gabinete de Desenvolvimento 
do Compacto II, Banco de Moçambique pela importância não reembolsável de 1.000,00 
MT (mil meticais). 

5. O Documento do Concurso estará disponível a partir do dia 24 do corrente mês. 

6. O período de validade das propostas deverá ser de 120 (cento e vinte) dias.

7. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no nº 3 até 10.00 horas do dia 8 de 
Junho de 2022 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.00 horas e 10 
minutos de 8 de Junho de 2022.

8. As Garantias Provisórias NÃO SÃO REQUERIDAS.

9. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será divulgado, em sessão pública, no dia 13 de 
Junho de 2022, às 10:00 horas, na Sala de Reuniões do Gabinete de Desenvolvimento do Compacto 
II, sita na Av. Ahamed Sekou Touré, nº 21, 4º Andar.

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

Maputo, Maio de 2022
Entidade Competente

(Ilegível)

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRECTAGEM DE SEGUROS DOMÉSTICOS

CONCURSO Nº: HCB/DSA/CONTRATAÇÃO DE CORRECTOR DE SEGURO 
DOMÉSTICO/027/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A. («HCB») pretende relançar o presente concurso, cujo 
objectivo é de contratar uma empresa especializada na prestação de serviços de corretagem de 
seguros domésticos, sendo que, revela-se imprescindível a contratação de uma entidade com 
experiência e qualidade comprovada que apoie a empresa na contratação e gestão de contratos 
de seguro no mercado nacional  e que permita à HCB conseguir pacotes de seguro nas melhores 
condições possíveis, tanto em termos de cobertura como em termos de custo.

Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas as empresas 
qualificadas e com experiência comprovada para a prestação deste serviço. Os interessados 
deverão, impreterivelmente, reunir e enviar os seguintes requisitos mínimos de elegibilidade:

1. Possuir Certidão de Registo Comercial, Estatutos, Alvará e Licença que habilite o proponente 
a exercer a actividade, de modo a que possa concorrer na área de especialidade pretendida;

2. Apresentar a declaração de que não corre nenhum processo de insolvência e recuperação 
contra a empresa, passada por entidade competente;

3. Apresentar a evidência de estar inscrito no Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique 
(ISSM);

4. Apresentar Certidão de Quitação das Finanças e do INSS;

5. Apresentação da demonstração de resultados dos últimos 05 anos;

6. Apresentar 3 referências de serviços similares bem-sucedidos nos últimos 5 anos (especificar 
o cliente, montante do Contrato e duração do mesmo), referências suportadas por cartas 
abonatórias;

7. Apresentar o Perfil da Empresa, destacando a sua experiência, estrutura de recursos humanos, 
equipamentos e outros recursos materiais necessários para a boa execução da prestação de 
serviços que se pretende.

As empresas interessadas e que reúnam os requisitos mínimos acima mencionados, poderão 
obter sem qualquer custo adicional o Caderno de Encargos através do correio electrónico 
concurso-corrector-seguros@hcb.co.mz, até ao dia 10 de Junho de 2022.

Na referida Manifestação de interesse deverá constar no campo assunto do email o texto “HCB/
DSA/CONTRATAÇÃO DE CORRETOR DE SEGURO DOMESTICO/027/2022 – Manifestação 
de Interesse”

Informamos que só serão contactadas as empresas pré-seleccionadas de acordo com os 
requisitos de elegibilidade indicados acima.

O concurso será regido pelos procedimentos de aquisição de bens e serviços em vigor na HCB.

Songo, aos 23 de Maio de 2022

Head Office:
Mozambique, P.O.Box 263, Songo – Tete
PABX: +258 252 80000, +258 252 82220
Board of Directors: +258 252 82273, +258 252 82221/4
Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz

Maputo Office:
Av. 25 de Setembro, 420 – 6th  Floor– Maputo
PABX: +258 213 50700
Fax: +258 21 314148, E-mail: cas.maputo@hcb.co.mz

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

 

4639 4637

101 4483
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
________

SECRETARIA DE ESTADO DO ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL
PROGRAMA DE APOIO À REFORMA DO ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do nº 1 do artigo 4 do Diploma Ministerial n.º 61/2000, de 15 de Julho, referente ao 
Regulamento dos Concursos Públicos para preenchimento de vagas na função pública, conjugado 
com os n.ºs 1 e 2 do Artigo 21 do EGFAE,  publica-se a classificação final do concurso de contratação 
de:

VAGA CLASS. NOME PONTUAÇÃO 
FINAL

Técnico Financeiro 1º Hélder Neves 84,00

Técnico de Procurement 1º Bernardo Bimbe 83.00

Assistente Financeiro 1º Noémia Fafetine 79.00

Assistente Administrativo e de Logística 1º Ereketayi Derera 82.00

Assistente de Secretariado e Arquivo 1º Delminda Afai 89.00

Assistente de Limpeza e Copoeiragem 1º Marcos Obede 82.60

Maputo, aos 23 de Maio de 2022

Rua de Kassuende, n.º 167, R/C, Bairro da Polana Cimento, Maputo, Moçambique

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE GAZA 

SERVIÇOS PROVINCIAL DE SAÚDE 
HOSPITAL PROVINCIAL DE XAI-XAI

 

Anúncio Nº01/2022
1. O Hospital Provincial de Xai-Xai convida todos os concorrentes interessados a apresentarem propostas em cartas fechadas no 

sector de Património, dirigidas ao Presidente da Comissão da Avaliação e Venda de Bens Abatidos até às 10.00horas do dia 7 de 
Junho de 2022.

2. Os concorrentes interessados poderão obter a relação dos bens abatidos no edital afixado no Hospital Provincial de Xai-Xai, 
Direcção Provincial de Saúde de Gaza, Serviço Provincial de Economia e Finanças e Secretaria Provincial.  

Hospital Provincial de Xai-Xai 

1a PRAÇA

Nº 
ordem

Designação do Bem Matrícula ou marca de bem Valor

1 UPS - 150,00

2 UPS - 150,00

3 Impressora Hp 700,00

4 Computador Dell 2.000,00

5 Computador - 1.500,00

6 Computador - 1.500,00

7 Televisor Sharp 1000,00

8 Televisor SuperStar 2.000,00

9 Televisor JVC 1.000,00

10 Televisor LG 700,00

11 Fogão misto -                 500,00

12 Cadeira giratória furada a pano de cor azul - 20,00

13 Secretaria de madeira pressada de tipo L - 150,00

14 Secretaria simples 150,00

15 Geleira de Laboratório 100,00

16 Geleira de Laboratório 100,00

17 Geleira de Laboratório 100,00

18 Geleira de Laboratório 100,00

19 Geleira de Laboratório 100,00

20 Geleira Defy 2.000,00

21 Geleira Defy 2.000,00

22 Congelador Genaral 500,00

23 Aparelho de ar-condicionado Kool 2.000,00

24 Aparelho de ar-condicionado Kool 2.000,00

25 Aparelho de ar-condicionado - 2.000,00

26 Aparelho de ar-condicionado - 2.000,00

27 Aparelho de ar-condicionado - 2.000,00

28 Aparelho de ar-condicionado - 2.000,00

29 Aparelho de ar-condicionado - 2.000,00

30 Aparelho de ar-condicionado - 1.000,00

31 Máquina de lavar roupa - 10.000,00

32 Máquina de lavar roupa 10.000,00

33 Base hospitalar 200,00

34 Base hospitalar 200,00

35 Base hospitalar 200,00

36 Base hospitalar 200,00

37 Base hospitalar 200,00

38 Base hospitalar 200,00

39 Base hospitalar 200,00

40 Outros bens avaliados como sucata 7,00kg

3. De salientar que pode-se efectuar  visitas para verificação dos bens no HPXX, no sector de património das 7.30 às 15.30 
horas.

4. A venda em hasta Pública será regido pelo Regulamento de Gestão do Património do Estado, aprovado pelo Decreto nº42/2018, 
de 24 de Julho.

Xai-Xai, aos 17 de Maio de 2022
O DIRECTOR DO HOSPITAL

_____________________
Moisés Mubango Houane 

(Medico Hospitalar Assistente)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

GOVERNO DO DISTRITO DE NAMAACHA
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

AVISO
1. De acordo com o despacho da Senhora Administradora do Distrito de Namaacha de 17 de Maio de 

2022, nos termos dos artigos 11 e 12 do Diploma Ministerial 61/2000 de 5 de Julho, está aberto o 
concurso de ingresso, através de métodos de avaliação documental e entrevistas profissionais para 
Técnicos médios, Superior e Médicos, Exames escritos para Agentes de Serviços e exames escritos e 
Práticos para Condutor da Ambulância no prazo de 30 dias a contar da data de fixação do presente 
aviso, para o preenchimento de 49 vagas do quadro de pessoal do Serviço Distrital de Saúde Mulher 
e Acção Social de Namaacha, conforme a discriminação abaixo:

Carreiras de Regime Especial Diferenciadas                                                                                                    

A. Médico de Clínica Geral: Médico de Clínica Geral de 2ª ……...........................................02
B. Médico de Clínica Dentária: Médico de Clínica Dentária de 2ª………………..............01 
C. Técnico Superior de Saúde N1: Farmacêutico A……………………………….............…............01 
D. Técnico de Saúde: ………………………………………………………………………...........................40 
•	 Técnico de Administração Hospitalar...........................................................................................03
•	 Técnico de Medicina Geral................................................................................................................06 
•	 Técnico de Medicina Preventiva ...................................................................................................05
•	 Técnico de Farmácia………….............................................................................................................04
•	 Enfermeiro Geral..................................................................................................................................05
•	 Técnico de Nutrição.............................................................................................................................04 
•	 Enfermeira de Saúde Materno Infantil…………………………………………............…………..06 
•	 Técnico de Acção Social……………………..………………….............................................................04 
•	 Técnico de Radiologia……………………………………………...........................................................02
•	 Técnico de Electromedicina (Manutenção de Equipamento Hosp)………………….…..01 

E. Agente de Serviço: Servente de Unidades Sanitárias……………………………..………..04 
F. Agente Técnico: Motorista de Ambulância………………………………………....….......… 01

2. Poderão candidatar-se a este concurso através do requerimento reconhecido dirigido à Excelentíssima 
Senhora Administradora do Distrito de Namaacha indivíduos de nacionalidade Moçambicana, com 
idade não inferior a 18 anos, com nível académico de Licenciatura em Medicina Geral e Dentária 
para os Médicos, Licenciatura em Farmácia para a vaga de Farmacêutico A, nível médio na área de 
formação de Saúde para Técnicos de Saúde, nível elementar para Agente de Serviço e Agente Técnico, 
juntando os seguintes documentos:

a) Certidão de Nascimento ou Fotocópia de Bilhete de Identidade autenticado;
b) Fotocópia de Certidão das Habilitações Literárias autenticada;
c) Certidão do Registo Criminal;
d) Declaração do candidato, sob compromisso de honra, comprovativa de não ter sido expulso do 

aparelho do Estado
e) Fotocópia do NUIT;
f) Declaração do Serviço Militar.
g) 2 Fotos tipo passe.
h) Carteira Profissional emitida pela ordem dos Médicos para os candidatos à Médico de clínica Geral e 

Médico de Clínica Dentária;
i) Possuir Carta de Condução de Categoria de Serviços Públicos para Agente Técnico (Motorista de 

Ambulância).

3. Na fase de admissão ao concurso é dispensada a entrega dos documentos mencionados nas alíneas 
c), f) e g).

4. O Concurso é válido por 3 anos nos termos do artigo 13 do Diploma Ministerial 61/2000 de 5 de 
Julho.

5. O requerimento solicitando a admissão ao concurso deve dar entrada na Repartição dos Recursos 
Humanos do Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Namaacha, até ao último dia do 
prazo fixado, no horário das 7.30 às 15.30 horas, juntando aos documentos acima, a Certidão de 
aptidão Física e Mental emitida no Centro de Saúde de Namaacha.

Namaacha, Maio de 2022

O Director Distrital
Nelson José da Silva

(Inspector Superior Administrativo)

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O Governo de Moçambique (GdM) pretende desenvolver o Projecto Hidroeléctrico de Mphanda 
NKuwa (HMNK), uma central hidroeléctrica, em Mphanda Nkuwa, no rio Zambeze, a jusante da 
Barragem de Cahora Bassa, incluindo os sistemas de transporte de energia eléctrica e outras infra-
estruturas associadas.

O Projecto HMNK será desenvolvido pelas empresas Electricidade de Moçambique (EDM), a 
Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB) e um Parceiro Estratégico a ser seleccionado, numa base de 
Project Finance limitada, através do estabelecimento de um ou mais veículos de finalidade especiais 
(SPV’s).

Com o objectivo de assegurar a coordenação e realização das acções para o desenvolvimento 
do Projecto HMNK e do sistema de transporte de energia eléctrica e outras infra-estruturas 
associadas, o GdM, através do Diploma Ministerial nº 18/2019 de 7 de Fevereiro, criou o Gabinete 
de Implementação do Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa (GMNK). O GMNK tem como 
funções a realização e acompanhamento dos estudos técnicos e a estruturação do Projecto, com 
vista à sua implementação.

Sendo um Projecto transversal e que envolve muitos intervenientes e parceiros, dentro e fora do 
País, será crítico o alinhamento de todas as entidades envolvidas na execução do Empreendimento 
e a condução de uma estratégia de comunicação eficaz que deverá:

•	 Informar todos os intervenientes dos objectivos e plano de implementação do Projecto, bem 
como regularmente prestar contas dos resultados alcançados e investimentos realizados; e,

•	 Informar adequadamente todos os intervenientes e a população em geral sobre o progresso 
do Projecto.

Para assegurar eficácia no processo de comunicação e contribuir para implementação do Projecto 
com sucesso, o GMNK pretende contratar uma empresa especializada em Comunicação, Imagem 
e Relações Públicas, para a criação e concepção da Estratégia Global de Comunicação, Imagem 
e Relações Públicas do GMNK, para um horizonte de 3 anos, a abranger o período 2022-2024, 
clarificando as fases de comunicação, objectivos, meios, estimativa de investimentos, intervenientes 
e responsabilidades, entre outros conteúdos.

O GMNK pretende seleccionar a firma de consultoria até finais do mês de Julho de 2022, com a 
previsão do início dos serviços imediatamente após a adjudicação e assinatura do contrato.

A vigência do contrato de serviços será de 6 meses, contados desde a data de efectividade até a 
conclusão.

Qualquer esclarecimento solicitado por um concorrente no âmbito do presente Convite para 
apresentação de propostas, será por escrito e deverá ser respondido em tempo suficiente, que 
permita ao proponente reflectir a eventual alteração na sua proposta.

Qualquer informação adicional dada a qualquer concorrente, no âmbito do presente concurso, 
será circulada à todas as restantes firmas concorrentes, caso tal informação tenha impacto na 
preparação das propostas do concurso. 

Se é elegível e está interessado a concorrer para a prestação de serviços de consultoria em apreço, 
é convidado a submeter as suas propostas (Técnica e Financeira) em Português, em envelopes 
separados, fechados e lacrados, colocados num único envelope externo, com a designação e 
número do presente Concurso,  “Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração da 

Estratégia de Comunicação, Imagem e Relações Públicas do Gabinete de Implementação do Projecto 
Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa”, Concurso no. 9/GMNK/2022, conforme os documentos do 
Concurso.

As Propostas constituídas por um (1) original juntamente com cinco (5) cópias, devem ser recebidas 
no local abaixo designado, até 15.00 horas, tempo local, na data de fecho do concurso indicada 
nos Documentos do Concurso. As propostas das firmas concorrentes deverão ser submetidas no 
seguinte endereço:

Gabinete de Implementação do Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa (GMNK)
Att: Sr. Carlos Yum, Director -Geral do Projecto
Av. Zedequias Manganhela, 267, Edifício JAT IV, 7º Andar, Maputo
E-mail: geral@gmnk.co.mz 
Telefone: (+258) 21 42 3873
Maputo - Moçambique
A Proposta Financeira deverá incluir os honorários e o orçamento de despesas reembolsáveis. 

As propostas serão avaliadas conforme o Critério de Avaliação apresentado nos Documentos do 
Concurso a serem adquiridos. 

Os concorrentes elegíveis poderão adquirir informações adicionais no GMNK ou a partir do seguinte 
endereço de e-mail: geral@gmnk.co.mz, durante o horário de expediente, das 7.30 às 15.30 horas 
locais, de segunda-feira a sexta-feira, no endereço abaixo indicado.
Os documentos do concurso, em português, poderão ser adquiridos pelas firmas interessadas, contra 
o pagamento de 30.000,00MT (trinta mil meticais), valor não reembolsável, a ser depositado no 
Banco de Moçambique, conforme os detalhes:

Designação da Conta: MIREME–PROJECTO MPHANDA NKUWA
Banco Beneficiário: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Swift Code: BMOCMZMA
Nº de Conta: 535551 9004
Moeda: Metical (MZM)
NIB: 0000 0221 05355519004.45
IBAN: MZ59.0000.0221.05355519004.45

O comprovativo do depósito deverá ser apresentado no acto de levantamento dos Documentos do 
Concurso.

A Licitação electrónica não será permitida. As propostas atrasadas não serão consideradas.

As propostas técnicas serão abertas às 15.30 horas do dia 28 de Junho de 2022, na presença dos 
concorrentes e / ou dos seus representantes que desejarem comparecer ao acto; 

As propostas financeiras das empresas cuja avaliação técnica for igual ou superior a 75 pontos, 
em conformidade com os documentos do concurso (Secção X Complemento IAC) serão abertas na 
presença dos interessados, às 10.00 horas do dia 14 de Julho de 2022. 

Com os nossos melhores cumprimentos,

Maputo, aos 20 de Maio de 2022
(Ilegível)

ANÚNCIO DE CONCURSO
Projecto: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração da Estratégia de Comunicação, Imagem e Relações Públicas do Gabinete de Implementação do 
Projecto Hidroeléctrico de Mphanda Nkuwa

Concurso nº. 9/GMNK/ 2022

GABINETE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO HIDROELÉCTRICO DE MPHANDA NKUWA

DIRECÇÃO GERAL

4405

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 atribuído o 
Certificado Mineiro número 11003CM para Água 
Marinha, Berilo, Esmeralda, Quartzo, Turmalina e 
Minerais Associados, nos distritos de Mogovolas e 
Moma, na província de Nampula, a favor da requerente 
Africa Mining Sanga 11, Limitada, com as seguintes 
coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -15   51  30,00 38   59  10,00

2 -15   51  30,00 38   59  20,00

3 -15   54   0,00 38   59  20,00

4 -15   54   0,00 38   59  10,00

Maputo, aos 9/5/2022

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
4630

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMU

5ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção do Tribunal Judicial do Distrito Municipal KaMpfumu 
correm éditos de trinta (30) dias, citando a R. J. A. Carvalho & Cia. Lda., 
localizada em parte incerta, para, no prazo de 10 (dez) dias, que começa 
a correr depois de findo o de éditos, tudo a contar da data referente à 
segunda e última publicação deste anúncio, contestar, os Autos da Acção 
Declarativa de Condenação, com o Processo Comum, Forma Sumária 
nº 23/21-B, que a move a A. Plural Editores, pelos fundamentos 
constantes da petição inicial, conforme o duplicado que se encontra à 
sua disposição no Cartório desta Secção, onde o poderá levantar dentro 
das horas normais de expediente, sob cominação de vir a ser condenado 
no pedido, conforme o disposto no art. 783 do CPC.

KaMpfumu, aos 14 de Março de 2022

O Juiz de Direito
Dr. César Jorge Zunguze

O Escrivão de Direito
Frederico Rúben Pelembe

4468

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMU

5ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção do Tribunal Judicial do Distrito Municipal 
KaMpfumu correm éditos de trinta (30) dias, citando a R. Papelaria 
Mangueiras, localizada em parte incerta, para, no prazo de 10 (dez) 
dias, que começa a correr depois de findo o de éditos, tudo a contar da 
data referente à segunda e última publicação deste anúncio, contestar, 
os Autos da Acção Declarativa de Condenação, com o Processo 
Comum, Forma Sumária nº 67/20-B, que a move a A. Plural 
Editores, pelos fundamentos constantes da petição inicial, conforme 
o duplicado que se encontra à sua disposição no Cartório desta Secção, 
onde poderá levantar dentro das horas normais de expediente, sob 
cominação de vir a ser condenado no pedido, conforme o disposto no 
art. 783 do CPC.

KaMpfumu, aos 14 de Março de 2022

O Juiz de Direito
Dr. César Jorge Zunguze

O Escrivão de Direito
Frederico Rúben Pelembe

4468

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

4ª Secção

ANÚNCIO
Pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de 
(trinta) dias, citando o réu Isac Omar Usmane, com último domicílio conhecido 
no Bairro 25 de Junho “A”, quarteirão nº 7, casa nº 193, nesta cidade de Maputo, 
actualmente em parte incerta, para, no prazo de 10 (dez) dias, que começa a 
contar da data da segunda e última publicação deste anúncio no jornal “Notícias”, 
contestar, querendo, apresentando a sua defesa nos Autos de Acção Especial de 
Restituição de Posse, registados sob o nº 77/2020-Z, que por esta Secção lhe 
move Salmera Rita Choloveque Monteiro, pelos fundamentos constantes da 
petição inicial, cujo duplicado se encontra arquivado no Cartório desta Secção 
à sua disposição, podendo levantá-lo dentro das horas normais de expediente, 
advertindo-se-lhe de que a falta de oposição será condenado no pedido.

Maputo, aos 5 de Maio de 2022

A Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano

Verifiquei
A Juíza de Direito

Luísa Arone Samuel Matlaba
4583

LEILÃO ON-LINE
A THE AUCTION COMPANY realizará um leilão  on-line de 
material diverso tais como:

- Electrodomésticos, material de escritório, secretárias, 
cadeiras e seus componentes, assim como, máquinas 
de fotocopiar, impressoras e muito mais.

Cadastre se para licitar em www.vendicao.com
Tem início no dia 27 a 31 de Maio de 2022.
As visualizações serão nos dias 25 a 28 de Maio das 
10.00 às 16.00 horas
Estamos localizados na Av. Engenheiro Carlos Morgado, 
antiga Gago Coutinho, n.° 1970/RC.

Contactos 853384135 ou 844869880

Email: vendicaoauctions@gmail.com
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
 MINISTÉRIO DO MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS

INSTITUTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DO PESCADO, IP
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
1.  O Instituto Nacional de Inspecção do Pescado, IP, convida empresas interessadas, elegíveis a apresentarem propostas fechadas, para o 

concurso abaixo indicado.

2.  Os concorrentes interessados poderão obter mais informações para examinarem o documento do concurso na Secretaria do Instituto 
Nacional de Inspecção do Pescado, IP, sita na Rua do Bagamoyo, nº143, R/C, em Maputo. 

3. O conjunto completo de documentos do concurso poderá ser adquirido pelos interessados na Secretaria do Instituto Nacional de Inspecção do 
Pescado, IP, onde encontrarão os endereços electrónicos a disposição para posterior envio dos termos de referência, mediante apresentação 
do endereço electrónico dos concorrentes.

5.  Este anúncio rege-se pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, Decreto nº 5/2016 de 8 de Março.

Nº do concurso Objecto Modalidade Data-limite e hora de 
entrega das propostas

Data-limite e hora de 
abertura das propostas

37A001141CL0005/2022
Contratação de serviços de manutenção e 
reparação de bens móveis- Equipamento 
Informático

Conc. Limitado 3/6/2022
10.30 horas

3/6/22
 10.45 horas

     A Chefe da Repartição de Aquisições
(Ilegível)

Assunto: Anúncio de Adjudicação e a Desclassificação dos Concursos 

Nos termos do nº2 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 nº5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos Concursos Público e Limitado, às 
seguintes firmas 

Concurso nº Nome do Concorrente Objecto de Concurso
Valor da 

Adjudicação 
Incluindo IVA

Observação

31A001041/CP/nº 01/2022

SIGNO CONSTRUÇÕES, 
LDA

Lotes I - Conclusão do Centro de Formação Profissional de 
Morrumbala na Construção do Sistema de Abastecimento de 
Água

4.811.781,57MT Adjudicado

DESCLASSIFICAÇÃO DOS 
CONCORRENTES

Lote II – Conclusão do Centro de Formação Profissional de 
Gorongosa:Construção do Sistema de Abastecimento de 
Água,Bloco de Construção Civil para as áreas de Pedreiro e 
Canalização; Nivelamento, Rampa, Corrimão e Passadeira.

Os Concorrentes foram desclassificados por 
apresentarem propostas financeiras que extravasam 
os limites orçamentais disponíveis para o objecto da 
contratação

31A001041/CP/nº 02/2022 DESCLASSIFICAÇÃO DOS 
CONCORRENTES

Lotes I – Fornecimento de Equipamentos, Ferramentas e 
Utensílios para apetrechamento do Centro de Formação 
Profissional de Morrumbala

Os Concorrentes foram desclassificados por 
apresentarem propostas financeiras que extravasam 
os limites orçamentais disponíveis para o objecto da 
contratação

Lotes II – Fornecimento de Equipamentos, Ferramentas 
e Utensílios para apetrechamento do Centro de Formação 
Profissional de Gorongosa

Os Concorrentes foram desclassificados por 
apresentarem propostas financeiras que extravasam 
os limites orçamentais disponíveis para o objecto da 
contratação e por apresentar as qualificações Técnicas 
não de acordo ou em conformidade com o pretendido

31A001041/CL/nº 01/2022 MAHOMED E COMPANHIA Fornecimento de Género Alimentícios e Material de Higiene 
Limpeza e Conforto 938.073,04MT Adjudicado

31A001041/CL/nº 02/2022 SOCIEDADE DE ÄGUA DE 
MOÇAMBIQUE, LDA Fornecimento de Água 212.750,00MT Adjudicado

31A001041/CL/nº 03/2022 INCOMATI LOGISTICS, 
LDA

Lote I e II - Fornecimento de Material de Escritório e 
Consumíveis Informáticos 1.744.800,00MT Adjudicado

31A001041/CL/nº 04/2022 CARTIM LDA Fornecimento de Combustível e Lubrificantes 1.803,36MT Adjudicado

31A001041/CL/nº 05/2022

EVOLUTION 
PARTICIPAÇÕES, SA

Lotes I, II e III - Prestação de Serviço de Aluguer, Montagem de 
Tendas, Equipamento e Ornamentação de Eventos nos Distritos 
de Cuamba, Morrumbala e Gorongosa

2.943.954,00MT Adjudicado

LIASSE E SERVIÇOS, LDA Lote IV - Prestação de Serviço de Catering e Ornamentação do 
Evento no Distrito de Cuamba e Distrito de Morrumbala. 639.990,00MT Adjudicado

31A001041/CL/nº 06/2022 PALMA COMPANHIA 
SEGUROS Prestação de Serviços de Seguros de Viaturas. 70.000,00MT Adjudicado

31A001041/CL/nº 07/2022 CLEAN ÁFRICA, LDA Prestação de Serviços de Limpeza, Recolha de Resídios Sólidos, 
Desinfecção, Fumigação e Desratização 907.260,00MT Adjudicado

31A001041/CL/nº 08/2022 MUEDA SEGURANÇA, LDA Prestação de Serviços de Segurança de Instalações 645.480,00MT Adjudicado

Maputo, aos 19 de Maio de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo
5ª SECÇÃO

ANÚNCIO

Pela Quinta Secção deste 
Tribunal correm éditos 
de trinta dias, citando 
os herdeiros de MONIZ 
PEDRO NUVUNGA, resi-
dentes em parte incerta, 
para, no prazo de dez 
dias, que começa a cor-
rer depois de findo o dos 
éditos, tudo a contar da 
segunda e última pub-
licação deste anúncio, 
assistirem a todos os 
termos de Habilitação de 
Herdeiros nº 06/2022/V, 
que por esta Secção lhes 
move o referido requer-
ente, pelos fundamentos 
constantes da petição ini-
cial, cujo duplicado se en-
contra à disposição dos 
interessados no Cartório 
desta Secção, podendo 
ser levantado dentro das 
horas normais de expedi-
ente.

Maputo, aos vinte e oito 
dias do mês de Abril de 
dois mil e vinte e dois

A Ajudante de Escrivão
Sara Clotilde Artur 

Manhique
Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. Carlos Caetano

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 
REPARTIÇÃO DO ESTADO NA 

CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E 

TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL 

DA CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE ALAFO FAUSTO    
                                  
Certifico, para efeitos de publica-
ção, que por escritura de dezasseis 
de Maio de dois mil e vinte e dois, 
exarada de folhas dezoito verso a 
vinte, do livro de notas para escri-
turas diversas número trezentos 
e sessenta e sete, traço “B”, do Se-
gundo Cartório Notarial de Maputo, 
perante mim, Danilo Momede Bay, 
Conservador e Notário Superior, 
em exercício no referido Cartório, 
foi celebrada uma Escritura de Ha-
bilitação de Herdeiros por óbito de 
Alafo Fausto, de quarenta e quatro 
anos de idade, no estado de casado 
sob o regime de comunhão de bens 
adquiridos com Risique Mário Gas-
par, que era natural de Pemba, de 
nacionalidade moçambicana, com 
última residência habitual no Bair-
ro de Chamanculo, filho de Fausto 
Matano e de Fátima Rupava.

Que o falecido não deixou testa-
mento ou qualquer outra disposi-
ção da sua última vontade. Deixan-
do como únicos e universais herdei-
ros de todos seus bens, sua esposa 
Risique Mário Gaspar, viúva, que 
ocupa em simultâneo a posição de 
meeira e seus filhos: Fátima Alafo 
Matano e Izdine Alafo Fausto Ma-
tano, solteiros, maiores, naturais 
de Maputo.

Que segundo a lei não há quem com 
eles possa concorrer a esta suces-
são. 

Que da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis, incluindo contas 
bancárias.

Está Conforme

Maputo, aos 19 de Maio de 2022

A Notária  

(Ilegível)

Anúncio de Transformação 
da Sociedade

Dando cumprimento ao disposto no nº 3 do artigo 223º 
do Código Comercial, conjugado com os artigos 190º 3 
191º do mesmo código, a administração da Walpavo 
Construções Limitada, pelo presente dá a conhecer a 
todos os interessados, que no dia 4 de Setembro de dois 
mil e dezanove, foi registada na Conservatória do Registo 
das Entidades Legais a transformação da sociedade por 
quotas unipessoal, em sociedade anónima, passando a 
designar-se por Walpavo, SA

Maputo, aos 27 de Setembro de 2019
A Administração

4633

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS
CONSERVATÓRIA DO REGISTO 

CIVIL E NOTARIADO DE 
MARRACUENE

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS

EXTRACTO PARA 
PUBLICAÇÃO POR ÓBITO 
DE TIAGO BARTOLOMEU 

MANHICE

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de quatro de Maio 
de dois mil e vinte e dois, exarada de 
folhas vinte e sete a vinte e oito verso, 
do livro de notas para escrituras di-
versas número dois A, barra dois mil 
e vinte e dois, desta Conservatória, pe-
rante mim, Sérgio João Soares Pinto, 
Conservador e Notário Superior, em 
exercício nesta Conservatória, foi la-
vrada uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de Tiago Barto-
lomeu Manhice, que era casado com 
Jolina Xavier Ribisse, sob o regime de 
comunhão geral de bens, natural de 
Maputo, filho de Bartolomeu Manhice 
e de Rosália Manhice, com última resi-
dência em Marracuene.

Que o falecido não deixou testamen-
to ou qualquer outra disposição de 
última vontade, ainda pela mesma 
escritura pública foi declarada como 
meeira Jolina Xavier Ribisse, natural 
da Manhiça e residente em Marracue-
ne e únicos e universais herdeiros de 
seus bens, Jolina Xavier Ribisse, me-
lhor identificada acima e seus filhos: 
Donaldo Bartolomeu Tiago Manhi-
ca e Nália Tiago Manhice, casados, 
Rosália Tiago Manhica e Alice Tiago 
Manhica, solteiras, todos naturais de 
Maputo e residentes em Marracuene.

Que não existem outras pessoas que 
segundo a lei prefiram aos declarados 
herdeiros ou com eles possam concor-
rer à sua sucessão.

Que da herança fazem parte bens mó-
veis e imóveis, incluindo contas ban-
cárias.

Está Conforme

Marracuene, aos 18 de Maio de dois 
mil e vinte e dois

O Técnico
(Ilegível)

46224616

4640

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 
DEDICA 

DIARIAMENTE 
UMA PÁGINA
À CIDADE 
DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 
DEDICA 

DIARIAMENTE 
UMA PÁGINA
À CIDADE 
DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 
DEDICA 

DIARIAMENTE 
UMA PÁGINA
À CIDADE 
DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

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



PUBLICIDADE 31Segunda-feira, 23 de Maio de 2022
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______________________________________________________________________________ 
         Rua de Kassuende  nº.167 R/C Bairro da Polana Cimento A Maputo-Moçambique 

 

 
República de Moçambique 

Secretaria de Estado do Ensino Técnico Profissional  
 

Aviso 

Concurso Para Provimento de Vaga de Director Geral da Autoridade Nacional de 
Educação Profisisonal 

1. Em conformidade com o anúncio publicado neste Jornal nos dias 1 e 4 de Abril de 2022 
referente a abertura do concurso para o provimento da Vaga de Director Geral da 
Autoridade Nacional de Educação Profissional, junto publica-se  a lista provisória de 
apuramento dos candidatos. 

 

2. Mais ainda, informa-se que as entrevistas profissionais estão previstas para ás 9.00h do 
dia 9 de Junho de 2022, nas instalações da Secretaria de Estado de Ensino Técnico 
Profissional, sita na rua de Kassuende  nº167, Bairro Polana Cimento.  

 

3. É fixado o prazo de 5 dias para os candidatos excluídos em sede de avaliação 
documental querendo regularizar a sua situação mediante a apresentação dos 
documentos comprovativos em falta. 
 
Candidatos Apurados  

 António Cipriano Parafino Gonçalves  
 Boaventura Simião Nuvunga 
 Júlio Magido Velho Muara 

 
Candidatos Excluídos 

 Alberto Zandamela*   
 José Hélder Feliciano Chamo* 
 Iranete António Molede G. Arcanjo* 

 
 

4. Matéria de Avaliação 
 

 Programa Quinquenal do Governo (PQG 2020-2024) 
 Lei nº 23/2014, de 23 de Setembro, Lei de Educação Profissional 
 Decreto nº 52/2016, de 07 de Novembro, que aprova o Estatuto Orgânico da 

Autoridade Nacional de Educação Profissional 
 Decreto nº 28/2017, de 11 de Julho, que aprova o Regulamento de licenciamento das 

instituições de Educação profissional  
 Resolução nº 2/2021, de 7 de Janeiro, que aprova o Estatuto Orgânico da Secretaria de 

Estado de Ensino Técnico Profissional 
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 Resolução nº 9/2020, de 24 de Abril, que aprova o Estatuto Orgânico da Secretaria de 
Estado de Juventude e Emprego 

 

Legenda 
*Falta de despachos de nomeação e cessação para aferição do período de exercício de 
funções conforme exigido em sede do anúncio da abertura do concurso. 

                                                                

Maputo,      Maio de 2022 

 

A Presidente do Júri 

 

Ilegível  
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República de Moçambique 

Secretaria de Estado do Ensino Técnico Profissional  
 

Aviso 

Concurso Para Provimento de Vaga de Director Geral da Autoridade Nacional de 
Educação Profisisonal 

1. Em conformidade com o anúncio publicado neste Jornal nos dias 1 e 4 de Abril de 2022 
referente a abertura do concurso para o provimento da Vaga de Director Geral da 
Autoridade Nacional de Educação Profissional, junto publica-se  a lista provisória de 
apuramento dos candidatos. 

 

2. Mais ainda, informa-se que as entrevistas profissionais estão previstas para ás 9.00h do 
dia 9 de Junho de 2022, nas instalações da Secretaria de Estado de Ensino Técnico 
Profissional, sita na rua de Kassuende  nº167, Bairro Polana Cimento.  

 

3. É fixado o prazo de 5 dias para os candidatos excluídos em sede de avaliação 
documental querendo regularizar a sua situação mediante a apresentação dos 
documentos comprovativos em falta. 
 
Candidatos Apurados  

 António Cipriano Parafino Gonçalves  
 Boaventura Simião Nuvunga 
 Júlio Magido Velho Muara 

 
Candidatos Excluídos 

 Alberto Zandamela*   
 José Hélder Feliciano Chamo* 
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 Programa Quinquenal do Governo (PQG 2020-2024) 
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instituições de Educação profissional  
 Resolução nº 2/2021, de 7 de Janeiro, que aprova o Estatuto Orgânico da Secretaria de 

Estado de Ensino Técnico Profissional 
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 Resolução nº 9/2020, de 24 de Abril, que aprova o Estatuto Orgânico da Secretaria de 
Estado de Juventude e Emprego 

 

Legenda 
*Falta de despachos de nomeação e cessação para aferição do período de exercício de 
funções conforme exigido em sede do anúncio da abertura do concurso. 

                                                                

Maputo,      Maio de 2022 

 

A Presidente do Júri 

 

Ilegível  
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República de Moçambique 

Secretaria de Estado do Ensino Técnico Profissional 
Departamento de Aquisições 

 

 

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
1. A Secretaria de Estado do Ensino Técnico Profissional, convida a todos os interessados que reúnam os 

requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas em envelopes fechados para o fornecimento de 06 
viaturas dupla cabine 4x4, de acordo com a tabela abaixo: 
 

N° de Concurso Objecto Modalidade
Garantia 

Provisória/MT

Data e hora da 
entrega das 
Propostas

Data e hora da 
Abertura das 

Propostas

Data e hora 
Prevista para o 

Anúncio de 
Posicionamento

Preço da Venda 
de documento 

de 
Concurso/MT

50A000141CP00012022
Aquisição de 06 
Viaturas 4x4 Concurso Público 100 000,00  

16/06/2022 ás 10:00 
Horas

16/06/2022 ás 
10:15 Horas

23/06/2022 ás 
13:00 Horas 1 500,00    

 
 
 

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações e adquirir os Documentos de Concurso a 
partir do dia  23 de Maio do corrente ano nas horas normais de expediente, no endereço abaixo, mediante 
ao pagamento do valor apresentado na tabela aciam, devendo ser  canalizado à Direcção de Administração 
e Recursos Humanos da SEETP. 

 
3. É obrigatória apresentação de documentos de elegibilidade nos termos de artigo 21 do Decreto 5/2016 de 8 

de Março; 
 

4. O período da validade das propostas deverá ser no minímo de 90 (noventa) dias; 
 
 

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

Secretaria de Estado do Ensino Técnico Profissional 
Departamento das Aquisições 

e-mail: departamento.aquisicoes@seetp.gov.mz 
Rua de Kassuende, n° 167, R/C 

Polana Cimento “A” 
Maputo – Moçambique 

 
 

Maputo, Maio de 2022 
 

Assinatura 
 

Ilegível 
 
 
 

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO NIASSA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público (ANE,IP) - Delegação Provincial do Niassa convida 

pessoas colectivas ou singulares, nacionais, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos 
discriminados na tabela abaixo:

         

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar gratuitamente os Documentos do 
Concurso ou adquirí-los pela importância não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais), durante as horas 
normais de expediente, a partir do dia 24 de Maio de 2022, no endereço abaixo indicado, mediante o depósito na 
conta bancária da ANE/DPN com domicílio no banco Millennium BIM, no 458439849.

3. O período de validade das Propostas deverá ser de 90 dias, contados a partir da data da abertura e deverão ser 
entregues e abertas no endereço abaixo indicado, na presença dos concorrentes que desejarem assistir ao acto.

4. O anúncio do posicionamento dos concorrentes está previsto para o dia 15 de Junho de 2022, no endereço abaixo 
indicado, pelas 14.00 horas.

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

Delegação Provincial da ANE,IP do Niassa,
Bairro Popular, Av. 25 de Setembro No 219,
C.P No. 192, Telefax No. 271 20352,
Telefone: 271 20579 / 823014989
Lichinga – Moçambique

Lichinga, Maio de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)

United Nations Development Programme

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

SOLICITAÇÃO DE LICITAÇÃO: ITB_006_2022

The Office of the United Nations Development Programme (UNDP) in Mozambique invites eligible companies to submit offers 
for the expected Supply of Tools and shelter Kits in Three Lots under the Mozambique Recovery Facility Programme Pillar I 
of Livelihoods and Women Economic Empowerment. 

•	 Lot 1: Roof covers and Screws
•	 Lot 2: Wood and nails
•	 Lot 3: Tools

The full tender package is available for free download on UNDP’s etendering platform at: 

https://etendering.partneragencies.org                   Event ID: ITB062022
The documents are also available on the website: https://procurement-notices.undp.org/ and on the UNGM website:   www.
ungm.org 
IMPORTANT: This process requires interested companies to register on UNDP’s secure e-tendering platform. Companies not yet 
registered on “etendering” and wish to view the file may use the following temporary identifiers:

Username: event.guest      Password: why2change
Eligible companies are invited to submit their bid by 9TH June 2022 on its “e-tendering” platform. 

Bidders that are not yet registered in the eTendering platform can obtain further information on how to do it on the links: 
https://www.youtube.com/watch?v=Trv1FX6reu8&feature=youtu.be and https://www.youtube.com/watch?v=cy34A
XsYMrc&feature=youtu.be

The full details of the process are mentioned in the tender. For any clarifications, please liaise with procurement.mozambique@
undp.org. 

Limitation of liability
Under no circumstances will UNDP Mozambique office be held liable for losses, debts, costs, claims, damages, taxes, expenses or 
expenses resulting from information received by the bidder outside the above contact. 

UNDP Mozambique Procurement Unit

O Escritório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em Moçambique vem pelo presente convidar  empresas 
elegíveis a submeterem propostas para Fornecimento de Ferramentas & Kits de Abrigo em 3 Lotes, no âmbito do Programa de 
Mecanismo de Recuperação na alçada do seu Pilar 1 – Recuperação de Meios de Vida e Empoderamento da Mulher.

• Lote 1: Coberturas e Parafusos de Telhado
• Lote 2: Madeiras e pregos
• Lote 3: Ferramentas

O pacote completo de documentos de concurso estão disponíveis para download grátis na plataforma etendering do PNUD: 

https://etendering.partneragencies.org                   Event ID: ITB062022
Os documentos também estão disponíveis no site: https://procurement-notices.undp.org/ e no site da UNGM: www.ungm.org 

IMPORTANTE: Esse processo exige que as empresas interessadas se registem na plataforma segura de etendering do PNUD. As 
empresas ainda não registadas no “etendering” e que desejam visualizar o arquivo podem usar os seguintes dados temporários:

Username: event.guest      Password: why2change
As empresas qualificadas são convidadas a enviar sua proposta até ao dia 9 Junho de 2022, através da plataforma “eTendering”.

As empresas que ainda não se registaram na plataforma eTendering, podem obter mais informações sobre como fazê-lo através dos 
links:
https://www.youtube.com/watch?v=Trv1FX6reu8&feature=youtu.be, & https://www.youtube.com/watch?v=cy34AXsYM
rc&feature=youtu.be

Os detalhes completos do processo são mencionados nos documentos de concurso. Para quaisquer clarificações favor de contactar 
procurement.mozambique@undp.org.

Limitação de responsabilidade
Sob nenhuma circunstância o escritório do PNUD em Moçambique será responsabilizado por perdas, dívidas, custos, reclamações, 
danos, impostos, despesas ou despesas resultantes de informações recebidas pelo licitante fora do contacto acima.

Unidade de Procurement PNUD Moçambique

INVITATION TO BID: ITB_006_2022

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Histórico
A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) é uma comunidade 
económica regional criada e gerida pelos países da África Austral. Tem como objectivo 
promover a cooperação nas áreas económica, social, política e da segurança entre os 
respectivos Estados-Membros, assim como incentivar a integração regional com vista 
ao alcance da paz, estabilidade e produzir riqueza. A SADC conta actualmente com 
quinze Estados-Membros, com uma população de, aproximadamente, 327 milhões de 
habitantes, e regista um PIB combinado de 600 mil milhões USD (2016).  
O Secretariado pretende recrutar quadros qualificados para preencherem várias vagas 
e reforçar a sua capacidade de cumprimento do seu mandato. É nesta conformidade 
que o Secretariado convida os cidadãos da SADC devidamente qualificados e com 
experiência a se candidatarem para preencherem vagas à disposição na sua Sede, em 
Gaberone, Botswana, ou conforme indica o anúncio publicitário da vaga:
Cargo           Categoria
1. Técnico Superior de Política e Diplomacia       4
2. Técnico Superior de Gestão do Desenvolvimento e Desempenho  4
3. Técnico Superior de Auditoria Interna      4
4. Gestor Sénior de Programas de Documentação e Informação
 (SPGRC, Lusaka, Zâmbia)        4
5. Técnico de Finanças e Administração do RPTC (Harare, Zimbabwe) 6
6. Técnico de Finanças para Subvenções, Contratos e Projectos   6
7. Técnico de Finanças para a Folha de Salários     6
8. Técnico de Programas de Ciência, Tecnologia e Inovação    6
9. Técnico de Recursos Humanos para Remuneração e Administração 6
10. Tradutor de Inglês<>Francês         6
11. Tradutor de Inglês<>Português       6
12. Técnico de Programas de Política Industrial     6
13. Técnico de Programas de Previsão Sazonal e Climática
 (Centro de Serviços Climáticos)        6 
14. Técnico de Comunicações Internas       6 
15. Técnico de Programas de Integração da Perspectiva de Género  6
16. Técnico de Programas do Comércio Regional     6
17. Assessor Jurídico          6
18. Auditor Interno           6
Remuneração 
O Secretariado da SADC oferece um pacote salarial competitivo para todos os postos, 
conforme a seguir se indica:
Categoria     Pacote salarial médio anual
Categoria 4    81.650 USD 
Categoria 6    72.527 USD
Duração do contrato

Todos os quadros recrutados para o preenchimento das vagas acima enumeradas 
beneficiarão de contratos a prazo fixo de quatro (4) anos, renováveis duas vezes por 
igual período, sujeito às seguintes condições: 

•	 conclusão satisfatória do período probatório de seis (6) meses; 
•	 desempenho satisfatório;
•	 idade-limite de reforma de 60 anos; 
•	 necessidade de manutenção do posto.

Elegibilidade
As vagas estão abertas para candidatos qualificados que:

•	 Tenham 50 anos de idade ou menos. Este requisito baseia-se na necessidade da 
Organização de recrutar pessoal que possa servir durante um período de tempo 
razoável antes de atingir a idade de reforma obrigatória de 60 anos.

Data de encerramento da apresentação de candidaturas: As candidaturas devem 
ser submetidas até ao dia 1 de Junho de 2022, para o seguinte endereço:
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação 
Direcção para Integração Regional e Continental
Av. 10 de Novembro, Nº 620, 3º Piso
Tel. +258 21327004/9, ext. 315
Maputo

As candidaturas deverão ser acompanhadas dos seguintes elementos:
a) carta de apresentação especificando o cargo para o qual o candidato pretende 

concorrer e em que medida as suas qualificações e habilitações literárias, a sua 
experiência e as suas competências são pertinentes para o cargo;

b) curriculum vitae actualizado não superior a cinco (5) páginas;
c) cópias autenticadas dos graus, diplomas e certificados de qualificações e 

habilitações literárias;
d) ficha de candidatura da SADC devidamente preenchida e assinada.

Caso seja pré-seleccionado, o candidato deve apresentar, no dia da entrevista, os 
documentos comprovativos das qualificações e habilitações literárias e profissionais 
indicadas no processo da sua candidatura. 
Perspectiva de género
A SADC é um empregador que pratica uma política de igualdade de oportunidades e 
encoraja, de modo particular, candidaturas de mulheres.
Se você for uma pessoa orientada para o alcance de resultados, tiver paixão pela 
transformação e pelo desenvolvimento da África Austral e tiver as competências 
necessárias para fazer face aos desafios inerentes ao cargo pretendido, não hesite 
em candidatar-se.
Serão contactados apenas os candidatos que reúnam os requisitos exigidos pelo 
Secretariado da SADC e que tenham sido apurados para a entrevista. Caso não receba 
uma resposta do Secretariado da SADC no prazo de dois meses subsequentes à data de 
encerramento da apresentação de candidaturas, queira considerar a sua candidatura 
não pré-seleccionada.
Para mais informações sobre a vaga para a qual pretende candidatar-se, a descrição da 
função e a Ficha de Candidatura da SADC, queira consultar o endereço Internet da 
SADC www.sadc.int
Informações detalhadas podem também ser obtidas junto do Ponto de Contacto 
Nacional do seu país.

ANÚNCIO
1. Torna-se público que aceita-se propostas para compra de viaturas e bens móveis aba-

tidos da Autoridade Reguladora de Águas, Instituto Público (AURA, IP) em cartas fe-
chadas, devidamente assinadas pelos proponentes, no dia 27 de Maio de 2022, até 
às 9.00 horas e abertura das mesmas, está marcada para 9.30 horas do mesmo dia 
na AURA, IP, sita na Avenida Amílcar Cabral nº757, R/C.

2. As cartas contendo as propostas para compra de viaturas e bens móveis abatidos são 
dirigidas ao Presidente da Comissão de Avaliação e Venda de Bens Abatidos. As viatu-
ras podem ser vistas na hora normal de expediente, no Complexo Águas da Região de 
Maputo Av. OUA nº 251, e os bens nas instalações da AURA, IP.                                          

3. As demais condições poderão ser consultadas no edital, afixado na vitrina da Recep-
ção das instalações da AURA, IP onde estão indicados os dados dos bens em referên-
cia, devendo as propostas de licitação não serem inferiores a este valor.

Maputo, Maio de 2022
A Presidente do Conselho de Administração

(Suzana Saranga Loforte)

ANÚNCIO DE CONCURSO REF nº 
COP21/033/LOG-MPT

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

FORNECIMENTO DE BICICLETAS
Os interessados poderão obter os Termos de Referência 
detalhados de maneira gratuita até 17.00 horas do 
dia 26 de Maio de 2022, solicitando através de email: 
aprovisionamento.mpt@fgh.org.mz 

O assunto do email deve ser o seguinte código FGH-033
As propostas completas deverão ser entregues em 
envelopes selados até às 11.00 horas do dia 2 de Junho 
2022, no endereço indicado nos Termos de Referência do 
concurso.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS E COOPERAÇÃO

ANÚNCIO DE VAGA 

1. A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) integra a África do Sul, Angola, Botswana, Comores, República Democrática do Congo, 
Eswatini, Lesoto, Madagáscar, Malawi, Maurícias, Moçambique, Namíbia, Seychelles, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe.

4460 4464

4492

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural 

Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural, FP
Departamento De Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Fundo do Fomento Agrário e Extensão Rural, FP- FAR, através do Departamento de Aquisição (DAQ) convida pessoas singulares, micro, 

pequenas e médias empresas a apresentarem propostas fechadas para o fornecimento de Insumos agrícolas com os concursos abaixo 
discriminados: 

Nº Nº de Concurso Objecto Modali-
dade

Garantia 
Provisória 

(Mts)

Valida-
de da 

Propos-
ta

Hora/ 
Data da 
entrega 
das pro-
postas

Hora/ 
Data de 
abertura 
das pro-
postas

Hora/ 
Data do 
anúncio 
do Posi-

cionamen-
to

Valor do 
Docu-

mento do 
Concurso 

( Mts)

1 35A004941CP0032022

Aquisição de 
Insumos:
Lote I: Insu-
mos Agríco-
las;

Lote II: Sis-
tema de rega 
gota-a-gota

Lote III: 
Insumos Pe-
cuários

Lote IV: 
Aquisição de 
Poedeiras 

Concursos 
Público N/A 90 dias

Data:
13/6/22

Hora:
9.00

Data:
13/6/22

Hora:
9.00

Data:
21/6/22

Hora:
10.00

1500,00

2 35A004941CP0042022

Aquisição de 
Kits de Se-
mentes 
(Fertilizantes, 
Agroquimi-
cos, silobags)

Concursos 
Público 583.863,00 90 dias

Data:
13/6/22

Hora: 
11.00

Data:
13/06/22

Hora: 
11.00

Data:
21/6/22

Hora:
10.00

2000,00

3 35A004941CL0052022

Lote I: Forne-
cimento de 
equipamento 
Informatico

Lote II: Apa-
relho de som

Concurso 
Limitado N/A 90 dias

Data:
6/6/22

Hora:
9.00

Data: 
6/6/22

Hora: 9.00

Data:
15/6/22

Hora:
10.00

1000,00

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquirí-los na recepção do Bloco D, 
sita na Av. Acordod de Lusaka, nº 1406 Bloco D, 2º andar das 8.00 às 15.00horas, mediante apresentação do Talão de Depósito que deve ser 
feito na conta Bancária nº 944490, Millenium Bim, pela importancia não reembolsavel, segunda a tabela acima.

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

Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural, FP.
Av. Acordos de Lusaka- Praça dos Heróis. nº 1406 2º andar Bloco D

Departamento de Aquisições

4. A apresentação do Certificado de Cadastro Único é de carácter obrigatório;

Maputo, aos 19 de Maio de 2022
4477

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO

Departamento de Aquisições 

A Secretaria de Estado da Juventude e Emprego convida pessoas singulares, micro, 
pequenas e médias empresas, inscritas no Cadastro Único de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado a apresentarem propostas fechadas, 
para o concurso abaixo indicado:

Modalidade de 
contratação Objecto

Data e hora de 
entrega das 
propostas 

Data e hora de 
abertura

das propostas 

  Data e hora 
do anúncio de 

posicionamento 

Concurso Limitado
31A002541/
CL/07/2022

  

Fornecimento de 
mobiliário  

8/6/2022
até às

10.00horas

8/6/2022
às

10.15 horas

13/6/2022
às

9.30 horas

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os cadernos de 
encargo ou levantá-los na Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, sita na Av. 10 
de Novembro, nº 74, 2º piso, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil 
meticais), por cada caderno de encargo.

2. O valor do caderno de encargo acima referido deverá ser depositado na conta nº 
21258801410001, BCI - Secretaria de Estado da Juventude e Emprego - Receitas 
Próprias.

3. O período de validade das propostas do concurso limitado é de 90 dias, contados a partir 
da data da sua abertura.

4. A abertura em sessão pública, será feita no local, hora e dia acima indicado, na presença 
dos concorrentes que desejarem comparecer. 

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

2016, de 8 de Março.

Maputo, Maio de 2022

Autoridade Competente
(Ilegível) 
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Uma empresa do grupo A pretende recrutar 1 (um) 
Técnico Electrotécnico, cujo perfil de responsabilidades, 
competências e formação encontra-se abaixo descrito: 

OBJECTIVO DA FUNÇÃO
O objectivo da função é de monitorar todos os estudos 
técnicos relacionados com os sistemas elétcricos e de 
energia, assim como desenvolver inspecções programadas 
de sistemas eléctricos e de energia eléctrica.

RESPONSABILIDADES

Para atender a função objecto do presente posto de trabalho é 
necessário o cumprimento das seguintes responsabilidades:

	Avaliar o consumo interno de energia (eficiência 
energética) nas Captações, Estações de Tratamento de 
Água, Estações Elevatórias e Centros Distribuidores;

	Verificar os Sistemas de Arranque das Bombas 
(Accionamento);

	Analisar a compatibilidade dos novos equipamentos 
a serem instalados (Quadro eléctrico - Accionamento 
Vs Motor – Bombas);

	Realizar análise dos trabalhos de manutenções nos 
sistemas de comando remoto;

	Realizar análise dos trabalhos de manutenção 
preventiva e correctiva nos equipamentos 
hidroeléctricos;

	Elaborar pareceres dos relatórios técnicos das 
manutenções realizadas;

	Ajudar nas pesquisas de novas fontes de energia a ser 
adoptadas;

	Elaborar pareceres das propostas de novos projectos, 
intervenções de reabilitação ou de substituição na 
componente eléctrica ou electrónica sempre que 
solicitado; 

	Realizar outras tarefas que lhe sejam incumbidas 
inerentes à sua função;

	Assegurar o cumprimento dos objectivos definidos 
nos planos anuais de actividade;

	Garantir a melhoria contínua dos níveis de serviço e 
da eficiência operacional das Delegações provinciais;

	Contribuir para a organização e gestão interna do 
arquivo do Departamento;

	Realizar outras tarefas de natureza e complexidades 
similares que lhe forem solicitadas.

REQUISITOS 
	Licenciatura em Engenharia Electrónica – Eléctrica 

ou Electrónica;
	Experiência de 2 anos na indústria de captação, 

tratamento e distribuição de água será uma vantagem;
	Mínimo de 1 ano de experiência em trabalhos com 

vista ao melhoramento dos indicadores operacionais 
com enfoque para a eficiência energética será uma 

vantagem;
	Domínio de pacotes informáticos MS Word, Excel, 

Power Point, GIS e será uma vantagem;
	Disponibilidade para deslocar-se para dentro e fora 

do país;
	Nacionalidade Moçambicana;
	Idade inferior a 45 anos;
	Conhecimentos básicos de língua inglesa;
	Capacidade de comunicação e trabalho em equipa;
	Capacidade de gestão de tempo e de trabalho sob 

pressão;
	Criatividade, dinamismo e proactividade

De referir que, o concurso terá a duração de 10 dias a 
contar da data da publicação do presente anúncio. Os 
interessados deverão enviar o Curriculum Vitae em língua 
Portuguesa, detalhando as suas experiências relevantes, 
Certificado de Habilitações Literárias acompanhadas 
de uma carta de apresentação dirigido a/ao Director/a 
dos Recursos Humanos da Empresa do Grupo A até 
o dia 1 de Junho de 2022, para o seguinte endereço: 
candidaturasinstitucional @gmail.com.

  
 Condições da Vaga

1. Salário compatível a função,
2. Ambiente harmonioso de trabalho.

4494

DESIGNAÇÃO DA VAGA: 
Técnico Electrotécnico

NÚMERO DE VAGAS:  1 (um) 

CONCURSO EXTERNO

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS 

CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E 

NOTARIADO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL 

DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, 

nº 345, - R/C

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE ADOLFO 
SANCHO CHIBIELE

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura pública de oito de 
Novembro de dois mil e vinte e um, 
lavrada de folhas cinquenta e quatro 
verso a folhas cinquenta e seis, do 
livro de notas para escrituras di-
versas número oitocentos e oitenta 
e oito, traço “C” deste Cartório No-
tarial, perante mim, Ermelinda João 
Mondlane Matine, Conservadora e 
Notária Superior, em exercício no 
referido Cartório, foi lavrada uma 
Escritura de Habilitação de Her-
deiros por óbito de Adolfo Sancho 
Chibiele, de sessenta e um anos de 
idade, no estado de solteiro, maior, 
natural de Maputo, de nacionalida-
de moçambicana, com a última re-
sidência no Bairro KaMubukwana, 
nesta cidade de Maputo, sem ter 
deixado testamento com disposição 
da sua vontade.

Mais certifico que na operada escri-
tura foram declarados como únicos 
e universais herdeiros de todos seus 
bens, seus filhos: António Abrão 
Adolfo Chibiele, solteiro, maior, Eli-
sa Adolfo Chibiele, solteira, maior, 
Carlos Adolfo Chibiele, Jochua 
Adolfo Chibiel, solteiro, maior, Sara 
Adolfo Chibiele, solteira, maior, San-
cho Adolfo Chibiele, solteiro, maior, 
Angélica Adolfo Chibiele, solteira, 
maior, todos naturais de Maputo, de 
nacionalidade moçambicana, res-
pectivamente.

Que não existem outras pessoas que 
segundo a lei prefiram ou com eles 
concorram à sucessão e da heran-
ça dele fazem parte bens móveis e 
imóveis.

Está Conforme
Maputo, aos 8 de Fevereiro de dois 

mil e vinte e dois
A Notária 
(Ilegível)

4585 4450

4638

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE TETE

SECRETARIADO TÉCNICO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

Anúncio de Concursos 
Nos termos do nº 1 do Artigo 33, do Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016 de 8 de Março, a Assembleia Provincial de Tete convida pessoas 
colectivas ou singulares, Nacionais, interessadas, a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela 
abaixo.

Nº da 
ordem 

Modalidade de 
contratação 
e respectiva 
referência 

Objecto de 
Concurso 

Concorrentes 
elegíveis 

Data e 
hora de 

entrega das 
propostas

Data e hora 
de abertura 

das 
propostas

Validade 
das

propostas 

Data do 
Posicionamento 

Garantia Provisória 

Valor Validade 

1
Concurso Público  
nº 05F000361/
CP/0001/2022

Fornecimento de 
uma viatura para 
APT

Nacionais 8/6/2022 
pelas 9.00H

8/6/2022 
pelas 9.15H 90 dias 16/6/2022 

pelas 9.00H Não Aplicavél

2
Concurso Limitado 
nº 05F000361/
CL/0001/2022

Forneciomento de 
material de higiene 
e limpeza para APT

Nacionais 8/6/2022 
pelas 10:00H

8/6/2022 
pelas 10.15H 90 dias 16/6/2022 

pelas 9.30H Não Aplicavél 

3
Concurso Limitado 
nº 05F000361/
CL/0002/2022

Serviços de 
manutenção e 
reparação de 
viaturas da APT

Nacionais 9/6/2022 
pelas 10.00H

9/6/2022 
pelas 10.15H 90 dias 16/6/2022 

pelas 10.00H Não Aplicavél 

4
Concurso Limitado 
nº 05F000361/
CL/0003/2022

Fornecimento 
de material 
informático para 
APT

Nacionais 9/6/2022 
pelas 9.00H

9/6/2022 
pelas 9.15H 90 dias 16/6/2022

 pelas 10.30H Não Aplicavél 

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los, na Sede 
da Assembleia Provincial de Tete, sita na Av. Eduardo Mondlane nº194, em frente ao Conselho Municipal da Cidade de Tete, pela 
importância não restituível de 1000Mt (mil meticais), que deverão ser depositados, na conta  200609678 – Banco Millennium 
BIM, em nome da Assembleia Provincial de Tete.

O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016 de 8 de Março.

Tete, aos 19 de Maio de 2022
O Director

_________________________
Joaquim Raimo Conselho
(Inst. Téc. Pedagógico  N1)
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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 NELSON AMBRÓSIO 

CUMBE
Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura de 
vinte de Maio de dois mil e vinte 
e dois, lavrada de folhas três e 
seguintes, do livro de notas para 
escrituras diversas número 726-A, 
deste Primeiro Cartório Notarial de 
Maputo, perante mim, RICARDO 
MORESSE, Conservador e Notário 
Superior, em exercício no referido 
Cartório, foi lavrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de Nelson Ambrósio Cumbe, 
solteiro, maior, que era natural 
de Maputo, falecido no dia oito de 
Fevereiro de dois mil e vinte e dois, 
no Hospital Provincial da Matola, 
filho de Odorico Concelio Sebastião 
Cumbe e de Rita Francisco 
Josonaias, com última residência 
habitual no Bairro da Liberdade, 
não tendo deixado testamento 
nem qualquer outra disposição da 
sua última vontade, sucedem-lhe 
como únicos e universais herdeiros 
de todos os seus bens móveis e 
imóveis, sua companheira de união 
de facto, Arminda Fiel Guamba, 
solteira, maior, natural de Zavala, 
as filhas: Kenssile Júlia Diana 
Cumbe, solteira, maior, natural 
da Beira, Melissa Alessandra 
Cumbe, solteira, maior, natural 
da Beira, Malidza Rita Cabral 
Cumbe, solteira, maior, natural 
da Beira e Waleska Edna Cumbe, 
solteira, natural de Maputo, todos 
residentes nesta cidade de Maputo. 

Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram às 
declaradas herdeiras ou com elas 
possam concorrer na sucessão 
à herança do referido Nelson 
Ambrósio Cumbe.

Está Conforme
Maputo, aos 20 de maio de 2022

O Notário
(Ilegível)

4500

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

- Concurso Nº 47A003041/CP/30/2022 - 
1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público, (ANE, IP) convida empresas, pessoas singulares ou 

colectivas, nacionais ou estrangeiras interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem 
propostas fechadas para a Execução das Obras de Reparações Iniciais e Manutenção de Rotina da Estrada N1 no 
Troço compreendido entre Macia e Xai - Xai (60 km), na Província de Gaza.

2. Os concorrentes, deverão ser titulares de Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas de 7ª Classe, Categorias II e III e 
Subcategorias 1ª, 4ª e 5ª para a Categoria II e Subcategorias 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª e 10ª para Categoria III.

 
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações consultar gratuitamente ou adquirir o Documento de 

Concurso, no endereço abaixo indicado, a partir do dia 24 de Maio de 2022. 

4. A aquisição do Documento de Concurso é contra o depósito da importância, não reembolsável de 5.000,00 MT (cinco 
mil meticais), na Conta Bancária Nº 66153128, NIB: 000.100.000.006.615.312.857 (MZM), Millennium BIM, 
Titular: Administração Nacional de Estradas.

Administração Nacional de Estradas, (ANE, IP)
Departamento de Aquisições - DEA
Av. de Moçambique Nº 1225, Telefone: (+258) -2146163/7
Maputo - Moçambique

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo discriminado até às 10.00 horas do dia 5 de Julho de 
2022 e serão abertas, no mesmo dia, pelas 10.15 horas em Sessão Pública, na Sala de Conferências da ANE, IP, na 
presença dos representantes das empresas que desejarem assistir ao acto.

Administração Nacional de Estradas, (ANE, IP)
GABINETE DO DIRECTOR-GERAL
Av. de Moçambique Nº 1225, Caixa Postal Nº 403
Maputo - Moçambique

6. O prazo de validade das Propostas é de 90 dias, após a data de abertura e deverão ser acompanhadas de uma 
Garantia Provisória no valor de 6.000.000,00 MT (seis mil meticais), válida pelo prazo de 120 dias, contados 
a partir da data de Abertura das Propostas. O concorrente pode alternativamente, apresentar a Declaração da 
Garantia, reconhecida pelo Cartório Notarial no valor acima referido.

7. A visita ao local de Execução da Obra, a qual terminará com a realização da reunião de pré-concurso na Delegação da 
ANE, IP Gaza, terá lugar no dia 2 de Junho de 2022, o Local de Concentração será em Macia (Báscula da Macia), pelas 
9.15 horas.

8. O anúncio de posicionamento dos concorrentes terá lugar às 10.00 horas, do dia 25 de Julho de 2022, na Sala de 
Conferências, nas instalações da ANE, IP, Av. de Moçambique Nº 1225, Maputo.

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

Maputo, Maio de 2022.

Pela Entidade Contratante
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO PÚBLICO
GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO DE MAPUTO 

Repartição das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO Nº 13K080241/01/CP/RA/2022

1. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Maputo (GPCCM) convida empresas de construção 
civil interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade de capacidade técnica e financeira a 
apresentarem propostas fechadas para execução de empreitada de acordo com o seguinte:

Objecto do 
Concurso

Modalidade 
de Concurso

Data e hora

Garantia
Datas de visita 

ao local da obra

Data e hora de 
entrega das 
propostas

Data e hora da 
abertura das 

propostas

E m p r e i t a d a 
de obras de 
reabilitação e 
requalificação das 
futuras instalações 
do GPCCM

Público 3 e 6 /6/2022, 
9.30 horas

21/6/2022, 10.00 
horas 21/6/2022, 10.30 horas 473.325,00

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar o Documento de 
Concurso ou levantá-los pela importância não reembolsável e 3.000,00MT (três mil meticais) 
no endereço indicado no nº 4 do presente anúncio.

3. O valor do documento de concurso deverá ser depositado na conta bancária nº 005338519004 
no Banco de Moçambique, em nome do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Maputo. 

4. As propostas deverão ser entregues e serão abertas em sessão pública na presença dos 
concorrentes que desejarem participar, no seguinte endereço:

Gabinete Província de Combate à Corrupção Maputo,
Av. Zedequias Manganhela, nº 12, Cidade da Matola

Telefone (+258) 83 30 14 498

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

 A Autoridade Competente
(Ilegível)
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Torna-se público que pela Décima Terceira 
Secção Comercial do Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo correm éditos fazendo 
saber que no dia 9 de Junho de 2022, 
pelas 10.30 horas, na Sala de Sessões 
desta Secção, será realizada a abertura 
de propostas em carta fechada, pela 
primeira praça, pelo preço mínimo de 31  
590 000,00MT(trinta e um milhões, 
quinhentos e noventa mil meticais), 
para a venda em hasta pública do imóvel 
penhorado nos Autos de Execução 
Ordinária nº 314/20-B, movidos pelo 
exequente Access Bank Mozambique, SA, 
anteriormente designado African Banking 
Corporation, Moçambique, SA, contra 
os executados APS-Moçambique,Lda, 
Gabriel Gonçalves Manuel Nhassengo 
e Sérgio Manuel Fernando, com sede e 
residentes nesta cidade, com a seguinte 
designação:

Verba Única

Prédio descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Maputo, sob o nº 59764 
a fls. 119 verso, do livro B/203, inscrito sob 
o nº 75329 a fls. 21 verso, do livro G/100, 
a favor de Francisco João Pateguana, 
que constitui uma hipoteca a favor do 
exequente African Banking Corporation 
Moçambique, SA, registada sob o nº 
80859 a fls. 34, do livro C-108.

Todas as propostas em carta fechada 
deverão ser entregues até esse momento 
no Cartório da 13ª Secção Comercial do 
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, sito 
na Av. 25 de Setembro, nº 916, 4º andar, 
porta 402, direito, cidade de Maputo, 
durante as horas normais de expediente, 
pelas pessoas interessadas na compra 
do referido imóvel, bem como ficam 
notificados àqueles que nos termos do 
artº 876º, nº 2 do CPC, podiam requerer 
a adjudicação, bem assim aos titulares 
de qualquer direito de preferência na 
alienação do bem penhorado para, 
querendo, exercerem o seu direito no acto 
da praça.

O imóvel está localizado no Bairro Triunfo, 
4ª Avenida, nº 321, cidade de Maputo, 
devendo contactar o fiel depositário, 
Dr. Aves de Barros Chongo, afecto ao 
Departamento de Crédito do exequente, 
com domicílio legal no Access Bank 
Mozambique, SA, Rua dos Desportistas, 
nº 480, 18º andar, cidade de Maputo.

Maputo, aos 13 de Maio de 2022

A Secretária Judicial
(Ilegível)

Verifiquei

A Juíza de Direito
Maria da Luz

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

13ª Secção Comercial

ANÚNCIO

4501

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

PROVÍNCIA DE TETE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO 

DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

EDITAL
Nos termos do artigo 24 do Diploma Ministerial 
nº 22/2008 de 26 de Março, que aprova o quadro 
jurídico normativo do Processo de Infracção de 
Pesca, serve o presente edital para comunicar ao 
público em geral, sobre a venda em hasta pública de 
120 sacos de kapenta (saco de 30 quilos). O valor 
mínimo da arrematação corresponde à 240.000,00 
Mts (Duzentos e Quarenta Mil Meticais).

Os 120 sacos de Kapenta podem ser apreciados no 
parque de estacionamento do Serviço Provincial de 
Actividades Económicas de Tete, ao lado da Clínica 
Veterinária da Cidade de Tete.

O procedimento da arrematação consistirá na 
apresentação de propostas em carta fechada. As 
propostas serão abertas as 9 horas e 00 minutos, 
do dia 24 de Maio de 2022, na Sala de reuniões do 
Serviço Provincial de Actividades Económicas, cujo 
adquirente será o que apresentar maior proposta 
relativamente ao valor da arrematação, realçando 
que após a arrematação, o adquirente terá o prazo 
de cinco dias para efectuar o depósito do respectivo 
valor na conta a indicar pelo arrematante. 

Tete, aos 20 de Maio de 2022

A DIRECTORA DO SERVIÇO PROVINCIAL
____________________________________

Jacinta Florinda Fernando João Jacinto Mtaia
(Técnica Superior de Agro-Pecuária N1)

56

SPAET – Cidade de Tete, Bairro Filipe Samuel Magaia, Avenida 
da Liberdade, EdifícioEx-GPZ

4504
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ANÚNCIO DE VAGA
INVESTIGADOR FORENSE SÉNIOR
(SENIOR FORENSIC INVESTIGATOR)

LOCALIZAÇAO: TEMANE

Descrição Breve / Objectivo do Trabalho

Conduzir investigações forenses sobre alegações de crimes económicos, 
incluindo a identificação de riscos de crimes económicos e liderar medidas 
preventivas, tais como iniciativas de sensibilização em alinhamento com 
o Manual de Operações dos Serviços de governança da Sasol.

Descrição do Recrutamento / Principais 
Responsabilidades

• Conduzir investigações forenses dentro da área de responsabilidade, 
de acordo com todas as políticas empresariais, processos e instruções 
de trabalho da Sasol, e em conformidade com as leis aplicáveis, 
regulamentos nas jurisdições específicas associadas no âmbito de um 
ambiente forense;

• Contribuir para o desenvolvimento da estratégia, orientações e 
quadros de investigação forense, específicos para o ambiente 
legislativo moçambicano;

• Compilar e actualizar o âmbito da investigação forense e a metodologia 
para investigações forenses, incluindo a consideração de recursos 
adicionais com diferentes conjuntos de competências necessárias;

• Ter conhecimento profundo da legislação moçambicana no âmbito 
de um ambiente forense, especificamente do Direito do Trabalho 
moçambicano;

• Realizar entrevistas com indivíduos relevantes durante o processo de 
investigação em inglês e português;

• Gerir a informação recolhida, avaliar os controlos internos e os pontos 
fracos, fornecer recomendações em termos de alegações;

• Testemunhar em actividades pós-investigação sobre investigações 
forenses realizadas;

• Envolver-se com peritos forenses para ajudar na recolha de provas e 
para fornecer opiniões profissionais;

• Trabalhar com as agências externas relevantes para combater crimes 
económicos e outros riscos relacionados;

• Fornecer conhecimentos especializados através de uma compreensão 
abrangente das expectativas regulamentares relacionadas com os 
riscos de crimes económicos;

• Elaborar relatórios forenses de investigação sobre o resultado das 
investigações forenses e obter comentários relevantes das partes 
interessadas, de acordo com o protocolo do relatório aprovado;

• Manter o Sistema de Gestão de Casos Forenses com o progresso de 
todas as acções de investigação e pós-investigação, bem como dados 
de inteligência relevantes;

• Preparar relatórios para as Comissões de Governação e Executiva 
relevantes sobre os resultados significativos e o progresso das 
investigações forenses;

• Assegurar a adequação dos processos de exposição relativos às 
investigações forenses para apoiar as conclusões relatadas e de 
acordo com os princípios do plano de melhoria da garantia de 
qualidade;

• Ajudar a manter as relações das partes interessadas;

• Gerir a implementação de melhorias inovadoras e mudanças tácticas 
nos processos e sistemas dos Serviços de Garantia Sasol (SAS);

• Manter-se a par dos novos desenvolvimentos em ambientes forenses 
e fazer recomendações sobre as alterações necessárias.

Habilitações Literárias
Qualificações:

Licenciatura em Direito ou Ciências Policiais/Militares 

Diploma de Pós Graduado em Ciências Criminais constitui uma vantagem

 

Experiência Mínima
11+ anos relevantes

Certificação e Filiação Profissional:
A filiação na Associação de Examinadores de Fraudes Certificados 
(ACFE), Ordem de Advogados, ou Organismo Profissional relevante seria 
vantajosa

Competências
Conformidade: Compreensão das regras, regulamentos, sanções e 
outros requisitos estatutários, directrizes e instruções relacionadas 
com os órgãos e organizações do governo, tanto a nível interno como 
externo.

Raciocínio crítico: A acção de pensar criticamente sobre algo de uma 
forma lógica, sensata e tendo em consideração todos os factores.

Foco no cliente: Um enfoque contínuo nas necessidades e exigências 
dos clientes, antecipando as suas necessidades, permanecendo 
sensíveis enquanto executam serviços e respondendo às necessidades 
dos mesmos.

Tomada de Decisões: Capacidade de saber quando, e que decisões 
devem ser tomadas em simultâneo num ambiente de ritmo acelerado e 
em rápida mudança.

Entrevistas: Capacidade de conversar com pessoas para recolher 
informações para efeitos de recrutamento, necessidades dos clientes, 
necessidades comerciais e afins.

Gestão de pessoas: A interacção, a comunicação, as relações e os 
contactos com os trabalhadores, e o estilo em que essas interacções se 
realizam. Inclui o desenvolvimento dos trabalhadores e locais de trabalho 
inclusivos.

Resolução de problemas: É um processo passo-a-passo de definição 
de um problema, procura de informação, e testagem de uma série de 
soluções até que o problema seja resolvido. Envolve pensamento crítico, 
análise e persistência.

Informar: A capacidade de aceder a informação de bases de dados, 
formulários, e outras fontes, e preparar relatórios de acordo com os 
requisitos.

Autodomínio: Assume a responsabilidade de conduzir o próprio 
crescimento através do desenvolvimento da auto-consciencialização, 
reflexão, procura de informação e auto-correcção. 

Estratégia: A direcção e âmbito de uma organização ou assunto (por 
exemplo, tecnologia da informação, transporte, finanças, marketing, 
produto) a longo prazo, o que permite obter vantagens para a organização 
através da configuração de recursos num ambiente desafiador, 
para satisfazer as necessidades dos mercados e para satisfazer as 
expectativas das partes interessadas.

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até ao dia 3 
de Junho, no website da http://www.sasol.com/carrers/carrers/
experienced-hires, clique na opção Find jobs e seleccione Moçambique 
para ter acesso às vagas disponíveis.

Resumo da descrição da função:

Responsável pela liderança e pela gestão de primeira linha dos membros da equipa na 
implementação das estratégias de manutenção, através do auto trabalho e do trabalho dos 
membros da equipa. Construir a equipa e desenvolver os seus conhecimentos e as suas aptidões, 
de modo a produzir resultados de primeira linha, tais como a segurança, a fiabilidade e a 
disponibilidade da instalação, o custo e a motivação e auditar regularmente o desempenho da 
equipa e o cumprimento dos regulamentos, das políticas e dos procedimentos de trabalho 
relevantes.

Reporta ao: Director de Área de Manutenção 
Subordinados: Artesãos Eléctricos

Principais Responsabilidades:

•Gerir, motivar, desenvolver e assegurar liderança directa à equipa de manutenção eléctrica;

•Liderar a equipa para alcançar a máxima disponibilidade de equipamento e de maquinaria eléctrica 
para utilização produtiva, através de uma execução segura, atempada e eficaz dos planos de 
manutenção programados em estrita observância do Procedimento de Gestão de Trabalho da 
Empresa;

•Examinar e validar notificações de trabalho de manutenção no Sistema Computarizado de Gestão 
de Manutenção (CMMS);

•Criar e priorizar Ordens de Trabalho, desenvolver escopos de trabalho, supervisionar a execução 
do trabalho em conformidade com todos os requisitos obrigatórios legais e as normas da 
empresa e assegurar o registo preciso do trabalho e a confirmação das Ordens de Trabalho no 
CMMS;

•Apoiar os planificadores/programadores com os dados necessários para a correcta alocação de 
recursos, o planeamento e a programação do trabalho de manutenção;

•Realizar inspecções periódicas do equipamento mantido, de modo a observar a qualidade da 
manutenção realizada e as condições de funcionamento do equipamento;

•Gerir o orçamento e acompanhar as despesas de manutenção da secção;

•Verificar e inspeccionar regularmente o inventário de ferramentas e de equipamentos da equipa 
para assegurar a utilização correcta, a preservação e o apoio com o planeamento e a 
orçamentação de sua substituição, quando necessário.

Habilitações e Experiência Mínimas

•Nível Médio Técnico Profissional em Electricidade.

•Mínimo de 5 anos de experiência em campo relevante como técnico de manutenção e competência 
de liderança comprovada.

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até ao dia 3 de Junho, no website da 
http://www.sasol.com/carrers/carrers/experienced-hires, clique na opção Find jobs e 
seleccione Moçambique para ter acesso às vagas disponíveis.

(Electrical Team Leader)
Líder de Equipa Eléctrica

Localização: Temane

Breve Descrição / Objectivo do Trabalho

Suportar handover, comissionamento e arranque e produção, fornecendo suporte eficaz para 
garantir a manutenção, operabilidade e confiabilidade do equipamento, ao mesmo tempo em 
que adere aos procedimentos/códigos e utiliza todos os recursos de suporte disponíveis para 
garantir a estabilidade e a sustentabilidade da planta.

Principais Responsabilidades

Específico para comissionamento e arranque:

•Envolvido em funcionamento do sistema de instrumentação; 

•Manutenção de avaria da instrumentação durante as actividades de comissionamento e 
partida;

•Detecção de falhas em circuitos de instrumentos pneumáticos e eletrónicos; 

•Realizar investigações técnicas, análises de falhas e inspecções de plantas;

•Iniciar e auxiliar nas modificações;

•Competência comprovada em áreas pré-identificadas por disciplina da 
planta/mina/equipamento/sistemas (aplicação comprovada de treinamento para nível 
artesanal;

•Compreender e usar o sistema de documentação de manutenção da planta;

•Compreender o sistema de gerenciamento de trabalho de planeamento;

•Conhecimento relevante da planta/mina específica/processo básico (definido por disciplina);

•Identificar necessidades de treinamento e desenvolvimento pessoal e incorporar ao PDP 
(Plano de Desenvolvimento Pessoal) com a aprovação do líder do grupo;

•Contribuir para a estratégia e direcção geral de manutenção.

Educação formal

NQF Nível 4 Ocupacional/Vocacional/ Nível Médio Técnico

Competência Manutenção Gr 2

Experiência mínima

0 - 3 anos

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até ao dia 3 de Junho, no website da 
http://www.sasol.com/carrers/carrers/experienced-hires, clique na opção Find jobs e 
seleccione Moçambique para ter acesso às vagas disponíveis.

(Instrument Artisan)
Artesão de Instrumentação x5

Localização: Temane
ANÚNCIO DE VAGA
GESTOR DE ÁREA MANUTENÇÃO 
(AREA MANAGER MAINTENANCE)

LOCALIZAÇÃO: TEMANE                                         

Objectivo da função
Garantir de forma económica a disponibilidade 
e integridade de activos seguros e confiáveis 
para a produção.

Manutenção eficaz da planta para garantir 
a disponibilidade e confiabilidade dos 
equipamentos e instalações da planta.

As responsabilidades de manutenção serão 
coordenadas por meio de manutenção 
preventiva e correctiva por meio de sistemas.

Principais Responsabilidades
• Garantir a disponibilidade dos equipamentos 

para atender o plano de produção;

• Estabelecer e relatar os critérios de 
desempenho acordados;

• Garantir que o próprio e a equipa cumpram 
as metas, prazos e padrões de qualidade;

• Garantir a disciplina financeira e governança 
no departamento;

• Optimizar continuamente as actividades de 
manutenção;

• Garantir que a disponibilidade do equipa-
mento acordada suporte o plano de pro-
dução;

• Elaborar orçamento anual de manutenção;

• Gerir os riscos das operações, certificando-
se de que todos os perigos sejam 
identificados, analisados e mitigados a 
níveis aceitáveis;

• Gerir o ciclo de vida e os planos dos activos;

• Benchmarking para soluções e práticas 
ideais;

• Participar do projecto da planta para 
manutenibilidade e operabilidade e excepção 
de equipamentos após a instalação;

• Gerir o desligamento eficaz da planta.

Educação formal

Pós Graduação ou Licenciatura

Experiência mínima 
11+ anos relevantes

Para concorrer, visite a lista de posições 
disponíveis, até ao dia 3 de Junho, no 
website da http://www.sasol.com/carrers/
carrers/experienced-hires, clique na opção 
Find jobs e seleccione Moçambique para ter 
acesso às vagas disponíveis.
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Rua Joe Slovo, 55  - Maputo – Moçambique +258  84 910 43 24 |  +258 84 910 43 21 info@snoticias.co.mz

“Uma escola - um jornal”
Promova o hábito de leitura e ajude Moçambique a crescer

Seja Padrinho 
Ofereça um jornal a uma Escola à sua esolha

Contacte já os nossos serviços comerciais ou as nossas delegações provinciais – publicidade@snoticias.co.mz

Motorcare - NISSAN     |    ICEF - Microcrédito    I    MOZSHAQ - Consultoria e Serviços   |  CMAE Arquitectura e Engenharia , LDA 

PADRINHOS DO PROJECTO

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO NIASSA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

CONCURSO POR COTAÇÕES NO 47B000541/CC/001/2022

Nos termos da alínea d) do n°3 do artigo 33 conjugado com o 
n°2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 
Serviço ao Estado, aprovado pelo decreto Nº 5/2016, de 8 de 
Março, comunica-se que Fornecimento de Camisas e Bonés 
foi adjudicado ao concorrente HEXAGONAL, Lda. pelo valor 
de 348,343.02MT.

Lichinga, Maio de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)

ANÚNCIO DE CONCURSO N°01/CMH/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE OBRAS DE ABERTURA DE UM PORTÃO 

DE ACESSO AUTOMÓVEL E DE DESLOCAÇÃO DE UM GERADOR.

1. A Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, SA convida empresas 
interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem 
propostas fechadas para a execução das obras de deslocação de um gerador e 
de abertura de um portão de acesso automóvel no muro de vedação, na cidade 
de Maputo, Av. Julius Nyerere, n°4003.

2. Os concorrentes elegíveis poderão obter mais informações, examinar os 
documentos do concurso, entre os dias 23 e 25 de Maio de 2022, das 8.30 às 
15.30, no endereço indicado no n°6 deste anúncio.

3. As propostas deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos 
obrigatórios: 

•	 Certidão de registo comercial;
•	 Alvará;
•	 Certidão válida e autenticada de quitação emitida pela Administração 

Fiscal;
•	 Declaração válida emitida pela instituição responsável pelo sistema 

nacional  de segurança social;
•	 Certidão do Tribunal Judicial (declaração de não pedido de falência ou 

concordata em acção judicial contra seu património).

4. O período de validade das propostas deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar 
a partir da data estipulada para a entrega das mesmas.

5. A visita ao local das obras é de carácter obrigatório e será efectuada entre 
os dias 26 e 27 de Maio de 2022, mediante marcação através dos contactos 
fornecidos no ponto 6 do presente anúncio.

6. As propostas deverão ser entregues na Companhia Moçambicana de 
Hidrocarbonetos, sita na Av. Julius Nyerere, n°4003, telef. 21 498 257/8, até às 
10.00 horas do dia 3 de Junho de 2022.

Maputo, aos 23 de Maio de 2022

(Assinatura Ilegível)

ANÚNCIO DO INÍCIO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM CIBERSEGURANÇA.

A Escopil Tecnologia, em parceria com a UEM, MCNET, Sa e a KERNELiOS vai promover acções de formação, online, que 
permitem ao participante ser profissional em segurança cibernética, nomeadamente:

# Cyber Security + LPI Linux Essentials, uma formação sólida que lhe permite tornar-se profissional em segurança 
cibernética, com duração de 3 meses;
# Penetration tester expert, que lhe permite ser especialista de testes de penetração, com duração de 15 dias;
# SOC Analyst expert, que permite ao participante ser especialista em análise de operações de segurança cibernética, 
com duração de 15 dias;

O curso será ministrado, em língua inglesa, pelo nosso parceiro internacional kernelios, por Instrutores mundialmente 
reconhecidos e, conteúdo programático, inclui aspectos teóricos e práticos (através de simulação nos laboratórios 
especializados). Os formandos terão certificado internacionalmente reconhecidos.  Para mais informação aceda a 
página web www.cibersegurancaescopil.com 

As inscrições estão abertas a partir de 20-05-2022 e a Data prevista para o início das acções de formação – 01 de Agosto de 2022

MELHORAR A EFICIÊNCIA DO SEU NEGÓCIO, USANDO TECNOLOGIAS, É A RAZÃO DA NOSSA EXISTÊNCIA.

A formação terá duas opções de horário: Período 1: 09:00 às 16:00; Período 2: 17:00 – 21:30

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_____

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural 
Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural, FP

Departamento de Aquisições

Anúncio de Adjudicação
1. De acordo com o Artigo 33 nº 3 alínea d), conjugado com o nº 2 do 

Artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 8 de Março de 2016, comunica 
-se que no concurso abaixo, foi adjudicado o concorrente constante 
da tabela.

Nº Nº de Concurso Objecto Concorrente 
Vencedor

Valor 
incluindo 
IVA (Mt)

1 35A004941SC00012022

Prestação de 
Serviço para 
concepção de 
I d e n t i d a d e 
C o r p o r a t i v a 
Própria e 
Exclusiva do 
FAR, FP

Golo- 
Agência de 

Publicidades 1.977.300,00

Maputo, aos 19 de Maio de 2022

DAQ
(Ilegível)

PEUGEOT
PARTNER E BOXER
AJUDAMOS O SEU NEGÓCIO A CRESCER

AMBULÂNCIA

843 304 465
Avenida de Angola, nº. 1818, Maputo

www.peugeot-mz.com
3676

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

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desa�o.co.mz

CONFIRA OS MELHORES
LANCES DE FUTEBOL
NACIONAL E INTERNACIONAL
EM PRIMEIRA MÃO

Renovar a subscrição 
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

*Termos e condições aplicáveis 
+258 84 3400623

Apoio ao cliente:

Info@snoticias.co.mz

Use: Internet 
(ebanking)

Renovar a subscrição 
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

*Termos e condições aplicáveis 
+258 84 3400623

Apoio ao cliente:

Info@snoticias.co.mz

Use: Internet 
(ebanking)

Renovar a subscrição 
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

*Termos e condições aplicáveis 
+258 84 3400623

Apoio ao cliente:

Info@snoticias.co.mz

Use: Internet 
(ebanking)

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Superfície  75 334  km²
População  1 228 514 (2007); 12 Distritos

A VOZ DO CIDADÃO

MORADORES do Bairro “6” de Coca-
-Missava, na baixa da cidade de Xai-
-Xai, pedem às autoridades munici-
pais para reabrirem a vala de drenagem 
que desde o ano passado se encontra 
encerrada, de modo que as águas das 
chuvas desaguem no rio Nguluzane.

Sarifa Murupa disse que a sua casa 
está com fissuras por conta da fúria 
das águas das chuvas. “Conforme vê, 
só falta um dia desabar. Esta situação 
pode ser evitada se o Conselho muni-
cipal reabrir a vala de drenagem. Estou 
quase a ficar sem casa por conta dis-
so”, explicou a residente.

“As águas das chuvas que se fazem 

sentir nos últimos dias estão a destruir 
os meus bens. Fiquei sem o sanitário. 
Isso tudo aconteceu por causa da vala 
que não permite que a água passe para 
o rio Nguluzane. Quando o município 
a encerrou pensamos que pretendia 
reabilitá-la. Pedimos a quem de direito 
que nos ajude a resolver este problema 
antes que seja tarde. Estamos a sofrer”, 
disse Ana Mucache.

Para Roque Zefanias, a decisão da 
edilidade de encerrar a vala que es-
coava a água para o rio “deixou alguns 
vizinhos sem casa, entre outros bens. 
Já tentamos falar com a estrutura do 
bairro, mas esta alega que nada pode 

fazer sem a intervenção do Conselho 
municipal. Se não pode ajudar nesse 
sentido, então que nos dê terrenos. 
Quando chegamos nesta zona sentía-
mos que era bom estarmos perto da 
cidade e das vias de acesso, mas ago-
ra o cenário é diferente”, lamentou o 
morador.

Por sua vez, Izelina Mondlane, afir-
ma que os moradores do Bairro “6” 
quer que o município “reabra a vala 
para que as águas não inundem e des-
truam as casas. Estamos a sofrer e pre-
cisamos de ajuda, pois quando chove 
não dormimos porque não sabemos o 
que pode acontecer”, explicou.

Munícipes do Bairro “6” 
pedem vala de drenagem

N.
 B

AM
BO

Sarifa Murupa Ana Mucache Roque Zefanias Izelina Mondlane

M
AIS de 75 mil pes-
soas de quatro dis-
tritos da província 
de Gaza, nomea-
damente Chibuto, 

Massingir, Mabalane e Mas-
sangena, estão afectadas pela 
fome devido à escassez de 
chuva que comprometeu a 
primeira época agrária 2021-
22, lançada em Outubro do ano 
passado. 

A falta de chuva resultou 
na perca de vários hectares de 
produção que não suportaram 
o “stress” hídrico no período 
de germinação, crescimento 
vegetativo, floração e matura-
ção. 

Outros factores que con-
tribuíram sobremaneira para o 
fracasso da produção tem a ver 
com a incidência de pragas e 
doenças, incluindo invasão de 
hipopótamos e elefantes, que 
no período de seca também lu-
tam pela sobrevivência. 

Por conta disso, grande 
parte das famílias já esgotou os 
excedentes, o que consequen-
temente obrigou a redução do 
número de refeições diárias, de 
três para uma, havendo outras 
que nem sequer conseguem ter 
comida na mesa. 

Segundo o administra-
dor do distrito de Mabalane, 
Silva Ngovene, a localidade 
de Nhatimamba e o posto de 
Combomune-Estação são os 
mais afectados, com mais de 15 
mil pessoas na extremidade da 
fome. Quanto ao pasto, não há 
registo de incidentes, visto que 
a chuva que caiu nas últimas 
semanas renovou a vegetação, 
abrindo mais espaços para a 

Mais de 75 mil pessoas 
afectadas pela fome 

pastagem do gado. 
No distrito de Massingir, 

cerca de seis mil famílias, to-
talizando 30 mil pessoas, ex-
perimentam níveis elevados 
de insegurança alimentar, 
com impacto directo também 
na produção agro-pecuária. A 
administradora daquele dis-
trito, Esmeralda Mutemba, 
considerou crítica a situação 
alimentar, uma vez que “mui-
tas famílias já esgotaram as re-
servas e estão a passar fome” 
referiu, lamentando a perda 
de 3700 hectares semeados na 
campanha finda. 

Já em Massangena, cerca 
de 210 hectares de culturas são 

dados como perdidos. O facto 
é também associado à escassez 
de chuva, pragas e doenças, 
incluindo invasão dos campos 
agrícolas por hipopótamos e 
elefantes. Ao todo esta situação 
afecta 17.316 pessoas, das cerca 
de 22 mil existentes no distrito. 

EXECUTIVO ACONSELHA VENDA 
DO GADO 
Para fazer face a esta situa-

ção, a governadora de Gaza, 
Margarida Chongo, aconse-
lhou, durante as visitas efec-
tuadas às populações cria-
doras, a venderem parte dos 
animais para combater a fome 
que grassa muitos distritos da 

província. 
Para além de fazer valer o 

potencial pecuário da provín-
cia, a dirigente orientou no 
sentido de aproveitar a humi-
dade existente para acelerar o 
processo de preparação para 
sementeiras de culturas da se-
gunda época, com destaque 
para a melancia, gergelim, tu-
bérculos bem como hortícolas 
de ciclo curto, integrando o 
uso de motobombas para irri-
gação. 

Margarida Chongo diz não 
se justificar que haja fome e 
miséria enquanto existe mui-
to gado na província. “Temos 
criadores com mais de 200, 

300 cabeças de gado bovino 
e quase toda a população tem 
pequenos ruminantes. O que 
temos estado a aprimorar é 
a forma de comercialização, 
porque aqueles que têm gado 
bovino, caprino e ovino podem 
trocar ou vender para poderem 
comprar outros produtos que 
necessitam para suas famílias”, 
frisou. 

A dirigente explica que 
no cenário de seca é preferí-
vel vender parte do gado para 
evitar, também, que os ani-
mais morram por se ressentir 
da fome. “É preciso reduzi-los 
para melhor gestão do pasto”, 
apelou. 

Governo recomenda venda de gado para reduzir o impacto da fome

UTENTES da Estrada N222, que liga os distritos 
de Mapai e Massangena, norte da província de 
Gaza, deploram o estado em que se apresenta a 
via, apelando às autoridades para a reabilitação 
urgente devido à acentuada degradação. 

A preocupação foi apresentada pela popula-
ção em comício orientado pela governadora de 
Gaza, Margarida Chongo, na vila Mbocota, sede 
distrital de Massangena, que pede uma solução 
definitiva do problema, que passa pela asfalta-
gem da via com uma extensão de 220 quilóme-
tros, cuja degradação compromete o desenvolvi-
mento do distrito.  

A EN222 apresenta-se em mau estado, so-
bretudo num percurso de 140 quilómetros entre 
a vila-sede de Mapai e Machaila, transformando-
-se num autêntico calvário para os automobi-
listas que usam a via. Esta infra-estrutura ficou 
danificada em quase toda a sua extensão durante 
o período chuvoso do ano passado, estando ac-
tualmente a decorrer trabalhos de reparação dos 
aquedutos e nivelamento em alguns troços que 
se afiguram críticos. 

Para além da estrada, a população pede uma 
ponte sobre o rio Save, para melhorar a ligação 
com o distrito de Machaze, na província de Ma-
nica, por entenderem que facilitaria as trocas 
comerciais e rápido desenvolvimento da região. 
Actualmente a travessia entre os dois pontos é 
feita em condições precárias, através de barcos a 

remo. 
Para Artur Macuácua, residente de Mbocota, 

a situação da estrada é crítica, visto que o mau 
estado tem dificultado a circulação de pessoas e 
mercadoria. Disse ser imperioso que as autori-
dades se empenhem na melhoria da estrada de 
modo a reduzir as assimetrias regionais. 

“O nosso vizinho Mapai, que é um distrito 
muito novo, porque tem estrada asfaltada, está 
a registar um crescimento assinalável uma vez 
que o comércio está a fluir. Nós não queremos 
ficar atrás, queremos evoluir”, disse Macuácua, 
reforçando o discurso do líder comunitário lo-
cal, que também pediu outras infra-estruturas 
sócio-económicas. 

Respondendo a estas preocupações, a gover-
nadora disse que a estrada e a ponte são também 
inquietações do governo. Referiu que o desejo do 
seu executivo é que todos os distritos da provín-
cia desenvolvam ao mesmo ritmo. Esclareceu 
que Massangena não está esquecido, apontando 
exemplos de investimentos em infra-estruturas 
sociais e económicas que estão a melhorar o as-
pecto do distrito. 

De referir que depois de alguns avanços na 
melhoria da transitabilidade na EN222, as obras 
se encontram paralisadas por falta de capacidade 
financeira por parte do governo que não conse-
guiu canalizar, na totalidade, os cerca de 22 mi-
lhões de meticais necessários para a empreitada. 

Degradação da EN222 
atrasa Massangena

População pede rápida asfaltagem da via que liga Mapai a Massangena

Fraco reembolso do FAIJ preocupa autoridades
cilitar o acesso dos jovens ao 
mercado laboral, com aposta 
no auto-emprego e empreen-
dedorismo. Por essas e outras 
facilidades, a dirigente exor-
tou os jovens a diversificarem 
as suas actividades. “Apela-

mos para que tenham muita 
responsabilidade e criativida-
de”, frisou.

Entretanto, no quadro dos 
programas de apoio à Juven-
tude Alkin, Margarida Chon-
go diz que o seu executivo 

vai alocar, este ano, 64 kits 
de auto-emprego em toda 
província. Parte do material, 
num total de 5 kits de corte e 
costura, electricidade, serra-
lharia e de beleza, foi entregue 
a cerca de 60 jovens locais. 

Espera-se que nos próximos 
dias mais material chegue ao 
distrito. A ideia é alocar os 
“kits” às associações por for-
ma a beneficiar mais pessoas, 
sem qualquer obrigatoriedade 
de pagamento.

O CENTRO de Mediação e 
Arbitragem Laboral (CMAL) 
a nível da província de Gaza 
apresentou resultados satis-
fatórios durante o primeiro 
trimestre do presente ano.

Dados apresentados du-
rante a nona sessão ordiná-
ria do Conselho dos Serviços 
Provinciais de Representação 
de Estado (CSPRE) indicam 
que a prevenção de conflitos 

laborais, que consistiu em 
acções combinadas de pre-
venção de discórdias, per-
mitiu a recondução de três 
trabalhadores aos seus pos-
tos de trabalho nos sectores 
de agricultura e do comércio.

Por outro lado, o CMAL 
solucionou 113 casos dos 139 
recebidos, o que correspon-
de 83 por cento.

Segundo o porta-voz da 

nona sessão ordinária do 
CSPRE, Alberto Matusse, 
as principais inquietações 
apresentadas relacionavam-
-se com o atraso do paga-
mento do salário, falta de 
canalização dos valores des-
contados à segurança social, 
trabalhadores sem contratos 
formais, ameaças de despe-
dimento e falta de compri-
mento de horário de traba-

lho.
O CMAL tem prestado 

assessoria aos trabalhado-
res em matéria de duração 
de contrato de trabalho bem 
como a importância da cele-
bração dos mesmos.

Durante os primeiros três 
meses do ano o CMAL rea-
lizou 25 palestras assistidas 
por 302 trabalhadores de di-
versas áreas de produção.

Centro de mediação laboral
com resultados satisfatórios

O FRACO reembolso do Fun-
do de Apoio a Iniciativas ju-
venis (FAIJ) está a preocupar 
as autoridades na província de 
Gaza, pelo facto de existirem 
outros projectos em carteira 
que aguardam pelo investi-
mento. Maior parte dos que 
beneficiaram de fundos ainda 
não reembolsou o valor, es-
tando em situação de incum-
primento dos contractos pro-
gramas.

O distrito de Massange-
na é um dos que menos está 
a cumprir com o plano de 
reembolso. Em 2015, na fase-
-piloto do programa, nove as-
sociações locais receberam no 
total 162 mil meticais mas, em 
contrapartida, apenas devol-
veram cerca de 3600 meticais.

Esta situação preocupa 
sobremaneira o executivo de 
Margarida Chongo que du-
rante a sua visita a Massange-
na se mostrou desiludida com 

a forma como está a ser con-
duzido o programa FAIJ, uma 
iniciativa do Estado destinada 
ao apoio ao empreendedoris-
mo no seio da juventude.

A dirigente sublinha que 
o programa gorou as suas 
expectativas, alegadamente 
porque grande parte do que se 
pretendia não aconteceu, pelo 
facto de muitos projectos se-
rem insustentáveis.

Segundo a governadora, o 
contrato obriga que os bene-
ficiários façam devolução do 
valor para que possa ser cana-
lizado a outros jovens. “O que 
temos estado a observar é que 
muitos dos beneficiários pura 
e simplesmente não cumprem 
com essa obrigação. A dívida 
não está perdoada, por isso é 
necessário que se faça a de-
volução ou pelo menos nos 
apresentem um projecto”, 
disse.

O crédito do FAIJ visa fa-
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Governadora procedendo à entrega de “kit” a uma beneficiária

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MARCELO AFONSO

As viaturas de 15 lugares, mais conheci-
das por “ten years” foram concebidas, no 
país, para o transporte de passageiros, de 
modo que em cada fila devem sentar-se 
quatro pessoas. É assim que somos trans-
portados diariamente, escapando aqueles 
cujas rotas estão abrangidas por autocar-
ros.

Cada um dos utentes destes transpor-
tes semi-colectivos de passageiro tem a 
sua fisionomia, sendo uns mais avantaja-
dos que os outros e vice-versa. Estes as-
pectos não são levados em consideração 
pelos transportadores, uma vez que o seu 
pensamento resume-se somente na obten-
ção da receita e, para que isso ocorra, em 
cada fila devem viajar quatro pessoas.

Os transportadores alegam que só des-
ta forma conseguem algum dinheiro que 
compensa o custo da operação. E o pas-
sageiro, devido a escassez de transporte 
sujeita-se a viajar nestas condições, até 

mesmo em pé, com o corpo inclinado.
Viajar nestas condições é desumano. 

E a situação agrava-se porque os assentos 
há muito que deixaram de ser confortá-
veis. Os assentos são compostos somente 
por ferros que de vez em quando furam as 
roupas dos passageiros que se limitam a 
lamentar o sucedido sem, no entanto te-
rem a possibilidade de compensação pelo 
dano, ainda que seja um simples pedido 
de desculpas.

Outros ainda contraem ferimentos 
porque os ferros perfuram o corpo. Tra-
ta-se de situações que os passageiros se 
sujeitam diariamente, sem espaço para re-
clamar porque o que sai da boca dos trans-
portadores somente serve para os indispor.

Perante esta situação, os passageiros 
viajam com alguma comodidade quando 
no mesmo banco calham quatro pessoas 
magras. De contrário, haverá sempre um 
que ficará “sufocado”. E a situação torna-
-se cada vez mais complicada no período 
de verão, em que menos ar circula no inte-

rior da viatura.
Deste modo, sou de opinião que, ao 

menos, os transportadores melhorem os 
assentos, deixando-os confortáveis. Diria 
que se devia reduzir o número de passa-
geiros por banco mas, isso seria quase 
que impossível, a avaliar pela situação 
que atravessamos com o surgimento da 
pandemia da covid 19 que ditou a imple-
mentação de medidas para a contenção da 
doença, que incluiu a redução do número 
de passageiros.

Foi um momento difícil que levou os 
passageiros a desistir da viagem porque 
o “chapa”, vindo do terminal não passa-
va em determinadas paragens ainda com 
assentos. Era penoso ver trabalhadores 
desesperados por saberem que a sua pre-
sença no serviço implicava a garantia de 
pão na mesa, numa altura em que muitos 
compatriotas ficaram ser emprego por 
conta do encerramento de suas empresas.

Por isso, é preciso juntar o útil ao agra-
dável, como se diz. Transportar passagei-

ros, dando-lhes algum conforto. Enquanto 
o transportador consegue algum dinheiro 
para a sobrevivência, o passageiro tam-
bém viaja satisfeito e acha justa a recom-
pensa que para pela viagem.

Esta medida de melhoria das condi-
ções de transporte de passageiros deve 
envolver as autoridades competentes, de 
contrário, os transportadores não o farão 
porque sempre querem garantir a margem 
de lucro e outro mais para os seus afaze-
res.

Custa-nos consentir este sacrifício dia-
riamente. Não é justo o que os transporta-
dores fazem connosco, não obstante reco-
nhecer que há escassez de transporte. Se 
calhar o ideal seria alocar autocarros para 
minimizar esta situação. Mas, este seria 
um sonho difícil de concretizar, tendo em 
conta a realidade actual. 

Por isso, peço que se melhore os as-
sentos e não se deixem descobertos os fer-
ros que perfuram o corpo e as roupas dos 
utentes.

BÉRANGÈRE BOËLL*

DE todas as coisas que a fístula obstétrica 
lhe pode tirar, a mais dolorosa é o seu pró-
prio filho. Do mesmo modo, esta lesão do 
parto que altera a vida, mas que pode ser 
evitada, pode  também tirar-lhe a dignida-
de, saúde e bem-estar, a sua capacidade de 
trabalhar e de fazer parte da sociedade. Pois 
como esta lesão pode alterar a sua vida, é 
provável que nunca tenha ouvido falar dela. 
Mas não pode ser ignorada. 

A fístula obstétrica é um buraco entre o 
canal de parto e a bexiga ou recto, que re-
sulta em perdas incontroláveis de urina e/
ou fezes das mulheres. O buraco é causado 
por um parto obstruído, onde a mulher pas-
sa dias de trabalho de parto difícil, agrava-
do quando não pode pagar pelo transporte 
e aceder aos cuidados médicos atempados 
para cuidados obstétricos de emergência ou 
uma cesariana. 

Esta é a realidade vivida por milhares de 
mulheres que muitas vezes vivem invisivel-
mente devido a uma lesão evitável que na 
maioria das vezes tem impacto nas mulhe-
res que não encontram, nem têm acesso a 

cuidados sexuais, reprodutivos e maternais 
que salvam vidas. Estima-se que 500.000 
mulheres vivam com fístula obstétrica a ní-
vel global; em Moçambique estima-se que 
haja 2500 novos casos por ano.

Por detrás destas estatísticas estão mu-
lheres corajosas, como Beatriz, da provín-
cia da Zambézia, que suportaram o parto em 
casa durante dias antes de irem para o hospi-
tal. Ela ficou com uma fístula e passou anos 
a viver nas sombras, definidas por traumas 
físicos e emocionais. 

A fístula obstétrica acontece mais fre-
quentemente no mundo, entre as mulheres 
e raparigas mais marginalizadas. Para estas 
mulheres, a gravidez e o parto podem tor-
nar-se uma sentença de morte. Estatísticas 
globais mostram que 90% das gravidezes 
em que a mulher desenvolve a fístula resul-
tam em natimorto.

A boa notícia é que isto é inteiramente 
evitável e, em muitos casos, reversível. As 
cirurgias de reparação de fístulas têm lugar 
em todo Moçambique, mas as cirurgias são 
apenas um passo da equação.

Antes mesmo das cirurgias poderem 
acontecer, os activistas e profissionais de 

saúde são essenciais na localização e iden-
tificação de mulheres e raparigas, ajudando 
a identificar os seus sintomas e a procurar 
cuidados médicos. Enquanto a cirurgia co-
meça a curar fisicamente a mulher, é crucial 
ajudar as sobreviventes a reintegrarem-se na 
sociedade, a superar traumas emocionais e 
sair da pobreza através do emprego.

Em Moçambique, o custo médio do 
tratamento é de USD268 - um preço alcan-
çável se considerarmos o resultado do im-
pacto da cirurgia reconstrutiva na qualidade 
de vida da mulher. Entretanto, é necessário 
um investimento igual numa força de recur-
sos humanos qualificada, em equipamento 
médico, e nos activistas comunitários que 
trabalham incansavelmente para educar os 
indivíduos e desestigmatizar a questão.

Requer um esforço de equipa; são ne-
cessários investimentos de todos nós para 
trazer esta questão à luz e combater a fís-
tula obstétrica de uma vez por todas. Com 
o apoio da cirurgia que salva vidas, Beatriz 
é uma nova mulher. Ela voltou a integrar 
o coro da sua igreja e gere uma loja fora 
da sua casa, utilizando os seus rendimentos 
para gerir uma quinta. Ela é também uma 

activista, destemida como o rosto de uma 
sobrevivente da fístula e ajuda as mulheres 
a procurar apoio que teve a sorte de rece-
ber.

Nos últimos anos, o UNFPA - através 
do apoio de doadores como o Canadá - tem 
apoiado mais de 3000 mulheres a recebe-
rem esta cirurgia de reparação que salva 
vidas, juntamente com a formação de pro-
vedores de saúde, realização de campanhas 
de sensibilização da comunidade e ajuda às 
sobreviventes na reintegração no mercado 
de trabalho.

Vamos continuar este trabalho de sal-
var vidas; o impulso deve continuar.

Ao comemorarmos o Dia Internacional 
para o Fim da Fístula Obstétrica deste ano, 
recordemos que a fístula não é apenas uma 
questão de desenvolvimento ou de saúde 
pública, mas uma questão de direitos hu-
manos. Todas as mulheres e raparigas têm 
direito a uma vida saudável e digna. Cabe 
a todos nós trabalharmos em conjunto para 
que isso aconteça.

 
* Representante Residente, UNFPA 

Moçambique

A MBENGA, (o alguidar), soava todas as 
manhãs, bem cedo, numa das garagens lá 
das bandas da “Salvador Allende”, zona 
nobre da cidade de Maputo. Soava porque 
havia necessidade de combater o rugir de 
estômagos vazios, ávidos de uma iguaria 
que não só alimentasse o corpo, como 
também o prazer, com a dose de tempero 
que só a dona dessa mbenga, melhor do 
que ninguém, sabia dosear.

A confecção da badjia, o pastel feito 
à base de feijão nhemba, que muitos não 
dispensam no seu pão de cada dia, quer 
para matar a fome ao pequeno-almoço, 
quer mesmo como uma das principais re-
feições do dia, era um imperativo. 

Foram décadas neste exercício que 
criou vícios em pessoas de gerações di-
ferentes, desde vizinhos da confeiteira, 
familiares, trabalhadores de diferentes 
instituições das redondezas, incluindo os 
do maior hospital do país. 

Nalgum momento, o consumo trans-
cendeu para várias outras instituições dis-
tantes, onde os colaboradores eram movi-
dos pelo atraente e convincente tempero 
da dona da mbenga.

Lembro-me que entre os apreciadores 
e clientes assíduos estava um renomado 
e saudoso jornalista/escritor que aos fins-
-de-semana não desperdiçava uma enco-
menda. Essa preferência fazia bem ao ego 
da dona da mbenga, que via o seu trabalho 
valorizado, ao ser apreciado em lugares 
cada vez mais distantes e, sobretudo, por 
gente de alto gabarito.

As crianças, hoje adultas, não des-

perdiçavam a badjia nos seus intervalos, 
a partir da  Escola de Educação Especial 
número 2, para se juntar à confeiteira que, 
pela frequência de interacção e afinidade, 
até já tinha noções da língua de sinais.

Ela era proibida de ficar doente ou 
de viajar, embora isso de quando em vez 
acontecia e interferia no seu trabalho e 
satisfação dos seus clientes. Ela nunca 
precisou de colocar as suas badjias na 
rua expostas à intempéries, em busca dos 
clientes. Estes iam até ela e numa disputa 
“eliminavam” em tempo recorde os ace-
pipes. 

Mas porque mudam-se os tempos e 
também as vontades, para além de o orga-
nismo não suportar certas tarefas, paulati-
namente, a dona da mbenga foi se aperce-
bendo que já não tinha energia suficiente 
para continuar a travar aquele combate.

Tinha que arrumar a mbenga, mes-
mo que isso implicasse transtorno para 
os seus clientes decanos e os que iam fa-
zendo descobertas da magia da dona da 
mbenga. Mas todo o ser que entra no acti-
vo também se aposenta porque a aposen-
tação não é mero capricho é, muitas vezes, 
uma necessidade do corpo.

Porque não houve seguidores à altura, 
naquela garagem tudo parou ante constan-
tes reclamações dos que não perdiam por 
nada a badjia que saía daquela garagem.

É que a mbenga deixou mesmo de 
ecoar e desapareceram também os aromas 
que o seu produto espalhava nas imedia-
ções e que eram um autêntico chamariz 
aos apreciadores da badjia.

É NUMA pequena vila, no sopé da mon-
tanha, mais a Oeste, cortada a meio por 
uma estrada que liga a fronteira, onde os 
peregrinos vão, anualmente, exercitar a 
sua espiritualidade. 

Naquela madrugada Saranga se pôs a 
caminho, com o desejo ardente de aven-
tura, de se redescobrir na fé, de reavivar o 
seu espírito mariano. É assim que faz há 
vários anos, na sua peregrinação devota.

Balançado pelo cansaço, esgueirou-
-se junto à ponte, entretendo-se com o 
ribombar  do rio, lá em baixo, e com as 
nuvens e o céu largo que se estendia no 
horizonte. Neste tempo ouvem-se as an-
dorinhas e o sopro do inverno que teima 
em se atrasar. 

Num baldio pelo caminho há flores, 
sem o brilho característico, que fazem 
o trajecto parecer ainda mais sombrio e 
desafiante. À direita, paralelo às árvores 
há uma fileira de arbustos tapando o ca-
minho estreito usado como corta-mato.

Continuou pela estrada. A aquelas 
alturas o vento sopra forte a ponto de le-
vantar nuvens de poeira e folhas secas. 

A estrada surge longa, despida de 
trânsito é certo, mas muito monótona. 
Após uma curva eis outra que surge. A 
montanha surgia como o maior obstácu-
lo a ser vencido. Mas Saranga superou o 
desafio com maior ou menor dificuldade.

Finalmente chegou ao destino, mal 
tinha a noção das horas. Rapidamente se 
esgueirou por uma das ruas perpendicu-
lares e no fundo encontrou a pensão. A 
dona Maria acabava de limpar o lugar 
quando Saranga se atirou sala dentro, tal 
era o cansaço da caminhada.

Só foi a tempo de se instalar e mi-
nutos depois voltou à rua para exaltar a 
sua fé. Pouco depois se juntou a multidão 
junto ao altar.

Estava tudo muito bem organizado. 
Há dois anos que o local não acolhia 
tanta gente como foi este ano. A missa 
foi uma festa de canto, dança e batuque 
para honrar a padroeira.

O palco, centro das celebrações, co-

meçou a ser montado na véspera.  Tudo 
muito simples. Centenas de peregrinos 
coloriam  o local de adoração. Os fiéis 
ficaram  na procissão até o amanhecer, 
mesmo perante a chuva que, como ha-
bitualmente, não tardou a cair. Ninguém 
arredou pé, afinal estava em causa um 
interesse superior. 

Ficou como recomendação o impera-
tivo do amor pelo próximo, de saber dar 
aos outros, despir o orgulho e viver com 
os outros, para tornar real consciência da 
grandeza da obra divina. 

Terminada a adoração, finalmen-
te Saranga podia voltar para o repouso. 
Dona Maria, mesmo cansada, ofereceu-
-lhe uma chávena de café e morangos 
frescos da época. 

É por estas alturas que o vilarejo ga-
nha vida, faz a festa. O resto do ano tudo 
volta ao normal. Por isso mesmo, Dona 
Maria não se fez de rogada e vai daí que 
tratou de aproveitar o momento. Quando 
a pensão não está a dar, o lugar de Dona 
Maria é na machamba onde cultiva belos 
morangos. 

Dona Maria é muito querida e res-
peitada por ser acolhedora, pelo seu jeito 
simples e sincero no trato para com os fo-
rasteiros. A maioria dos peregrinos sabe 
disso, por isso não tardou que o lugar es-
tivesse lotado. 

Na rua, na praça, no bar, pessoas 
desconhecidas, movidas pelo mesmo es-
pírito, se juntaram para a ceia, enquanto 
conversavam. 

Quando Saranga está neste lugar não 
deixa de ir à janela, contemplar o vale. 
A pensão tem uma vista ampla do lugar. 
Dali consegue avistar o ninho das rolas 
na lichieira que se tornou uma árvore 
frondosa e bem carregada, situada a cer-
ca de cinco metros.

 Já na rua, os abraços e as despedidas. 
O regresso foi rápido, feliz, limpo, quase 
imaculado. Um momento emotivo. Dois 
dias passados e vividos intensamente, a 
fé, o fervor Mariano venceu, assentou. 
Até próximo ano.

A magia da “mbenga”
arrumada

Mariano

Fístula obstétrica: não deixar 
nenhum sobrevivente para trás

Viaja-se mal nas viaturas de 15 lugares

FÉLIX  MATSINHE
matsinhefelex@gmail.com

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

Projecto Mozland (Terra Segura)
IDA Grant N.º D401-MZ

Concurso Público N.º: 136/MLAND/W/2022
SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS DE EMPREITADA DE OBRA PÚBLICA

Data: 19/5/2022

1. O Governo de Moçambique recebeu do Banco Mundial financiamento para o Projeto de Administração de Terras de 
Moçambique (Terra Segura) e pretende através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) aplicar 
parte desses recursos na modernização da Rede Geodésica Nacional.

2. O FNDS convida concorrentes elegíveis a apresentar proposta para Contratação de Empreitada de Monumentação 
de Marcos Geodésicos para a Densificação da Rede Geodésica de Moçambique.

3. A contratação será realizada através de um concurso público nacional, aberto a todos os concorrentes elegíveis, com 
base no Documento de Concurso para Contratação de Empreitada Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março e de acordo com o Regulamento de Aquisição 
para Mutuários do IPF” (Regulamentos de Aquisições) do Banco Mundial datado de Julho de 2016, revisto em 
Novembro de 2017 e Agosto de 2018, e as “Diretrizes de Prevenção e Combate à Fraude e à Corrupção em Projetos 
Financiados por Empréstimos, Créditos e Subvenções da IDA”, datados de 15 de Outubro de 2006, revistos em Janeiro 
de 2011 e mais recentemente a 1 de Julho de 2016.

4. Podem concorrer empresas nacionais e estrangeiras que sejam titulares de um Alvará de Empreiteiro de Obras 
Públicas de Categoria VI, sub-categorias 1, 2 e 3.

5. A documentação relacionada ao concurso poderá ser obtida gratuitamente a partir do website do FNDS (indicado 
no parágrafo 6 abaixo) ou ainda consultar o documento do concurso durante o horário de expediente (8.00 às 15.00 
horas) nas instalações do FNDS (ver parágrafo 7 abaixo).

6. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos/consultados no endereço abaixo indicado, durante o horário normal 
de expediente, das 8.00-15.00 horas, de segunda a sexta-feira, ou através do link: 

         https://www.fnds.gov.mz/index.php/pt/recursos/concursos. 

7. As respostas aos esclarecimentos solicitados pelos concorrentes não serão a eles enviadas directamente. Todas 
as respostas aos esclarecimentos e alterações serão postadas no link do site de internet do FNDS supracitado, e é 
responsabilidade dos concorrentes acompanhar as publicações naquele site durante o processo de concurso para 
todos os esclarecimentos/alterações em relação ao concurso.

8. Fica marcada para dia 25/5/2022, pelas 10.00 horas a visita para apreciação do Marco Geodésico, no Instituto de 
Investigação Agrária de Moçambique (IIAM), próximo da Praça dos Heróis Moçambicanos. 

9. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo mencionado até às 10.00 horas do dia 15 de Junho de 2022, 
e, em vista da COVID-19, existem opções adicionais para o envio de propostas conforme detalhado no documento do 
concurso – Base de Dados do Concurso, e as propostas serão abertas às 10.15 horas do mesmo dia, em sessão 
pública com o acompanhamento online por representantes designados pelos concorrentes e de demais interessados 
que se registem no endereço inframencionado. A abertura pública transmitida em directo através da internet (em 
link a publicar 5 dias antes da data da abertura no site do FNDS) será também gravada e postada no site do FNDS.

10. O endereço supracitado é:

Att: Especialista de Aquisições
Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS)
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Unidade Gestora Executora das Aquisições
Projecto MozLand (Terra Segura)
Edifício Millennium Park, Av. Vladimir Lenine, n.º 174, 7º Andar
Maputo, Moçambique
Endereço de mail electrónico: mozland.fnds@gmail.com 
com cc para procurement@fnds.gov.mz

4403

LEMBRETE

Faça a  sua subcrição do jornal
e disponha da actualidade sem sair do escritório

Já renovou a sua 
Subscrição dos 
jornais?

Termos e condições aplicavéis
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RAPIDEZEFICIÊNCIAINOVAÇÃO 

CENTENAS de processos ad-
ministrativos serão abertos no 
Brasil contra as gigantes tecno-
lógicas Apple e Samsung, por 
venda de telemóveis sem carre-
gadores de baterias.  

A orientação foi dada pela 
Secretaria Nacional do Consu-
midor (SENACON), que indicou 
a mais de 900 filiais da Procura-
doria de Protecção e Defesa do 
Consumidor (PROCON) para 
avançarem com os processos.

As duas empresas terão a 
oportunidade de justificar essa 
medida e apresentar alternati-
vas, para deixar os consumido-
res satisfeitos.

No caso da Apple, os carre-
gadores deixaram de ser vendi-
dos há mais de um ano e meio, 
em Outubro de 2020, na altura 
com o iPhone 12.

A Samsung retirou também 
o carregador da caixa de tele-
móvel pouco tempo depois, em 

Janeiro do ano passado, com o 
Galaxy S21.

Os responsáveis de ambas 
as empresas explicam que de-
cidiram “cortar” a produção de 
carregadores para amenizar o 
impacto no ambiente.

As justificações ambientais 
não impediram multas no total 
de quase sete milhões de euros 
nas cidades brasileiras de São 
Paulo e Fortaleza.

Em declarações à CNN Bra-

sil, a Samsung indicou que está 
a responder de forma consis-
tente aos pedidos de órgãos 
de defesa do consumidor em 
relação à sua política de carre-
gadores.

Além disso, durante o pe-
ríodo de fabricação, ofereceu 
carregadores a quem tivesse 
comprado um telemóvel fabri-
cado no Brasil. A Apple ainda 
não se pronunciou sobre o as-
sunto.

O 
CENTRO de Inves-
tigação em Saúde da 
Manhiça (CISM) está 
a implementar estu-
do para determinar 

a incidência de infecções res-
piratórias agudas, associadas 
ao Vírus Sincilial Respiratório 
(VSR) e factores de risco (in-
cluindo comorbidades como 
HIV e malária). Trata-se de um 
trabalho que envolve mulheres 
grávidas e crianças menores de 
cinco anos.

A decorrer no distrito da 
Manhiça, o  programa é feito 
em coordenação com o Insti-
tuto de Saúde Global de Barce-
lona (ISGlobal), sob financia-
mento da Fundación La Marató 
de TV3, ambas instituições es-
panholas.

Para Sérgio Massora, inves-
tigador principal no CISM, o 
estudo denominado “Respire”  
baseia-se no pressuposto de 
que, “apesar de reconhecida a 
letalidade do vírus, principal-
mente em crianças menores de 
seis meses, a viver em países de 
baixa renda tal como Moçam-
bique, os dados epidemiológi-
cos do vírus são limitados. 

Actualmente, está-se na 
fase de desenvolvimento de 
vacinas (fase 3), e estudos an-
teriores demonstraram que é 
possível haver uma transferên-
cia de anti-corpos de mãe para 
bebé, daí que foram incluídas 
no estudo mulheres grávidas, 
para se entender a apresenta-
ção clínica do VSR. 

“Através do desenvolvi-
mento futuro de vacinas ma-
ternas para a prevenção de 
VSR, será possível proteger os 
bebés nos primeiros meses de 
vida, por meio de transferência 
passiva de anticorpos mater-
nos”, disse o investigador.

Massora acrescentou que 
a geração de evidências deste 
estudo poderá informar e in-
fluenciar a tomada de decisões 
políticas e o desenvolvimento 
de estratégias de controlo para 
lidar com este vírus, caso seja 
conhecido o seu peso no siste-
ma Nacional de Saúde. 

“Entre Outubro de 2019 e 
Março do corrente ano, con-
seguimos recrutar para o es-
tudo 592 mulheres grávidas, o 
que corresponde a meta que se 
pretendia alcançar. Contudo, 

continua o recrutamento de 
crianças até Dezembro e espe-
ramos iniciar o processamento 
de amostras deste estudo bre-
vemente”, salienta.

Uma das recrutadas para o 
estudo, Joana Filipe, 21 anos, 
não sabia da existência do ví-
rus. Foi depois de uma expli-
cação sobre os seus objectivos 
e procedimentos que passou a 
ser parte.

“Como mãe, preocupo-me 
em proteger a vida do meu fi-
lho, fazendo de tudo para que 
possa nascer com boa saúde, 
para além de ser um grande 
orgulho para mim participar 
de estudos relacionados com 
possíveis vacinas, que no futu-
ro poderão ajudar a combater 
doenças”. 

Manuela Monjane, enfer-
meira de saúde materno-in-
fantil do CISM, afecta ao Centro 
de Saúde Nwamatibjana (Pal-
meiras), fala da maior aceita-
bilidade e aproveitou a ocasião 
para sensibilizar as mulheres a 
continuarem com o controlo 
pré-natal durante a gravidez 
e  realizar partos nas unidades 
sanitárias.

“É que algumas preferem 
realizar partos domiciliários, 
mas, com o acompanhamen-
to conduzido neste estudo, há 
tendência de redução, pelos 
menos nesta unidade sanitá-
ria”, disse.

O VSR é uma das principais 
causas de morbidade e mor-
talidade em menores de cinco 
anos em todo o mundo. Esti-
ma-se que em 2015, foram re-
gistados cerca de 33,1 milhões 
de casos de infecções respira-
tórias agudas por VSR e 48.000 
a 74.500 mortes em crianças 
menores de cinco anos.

Ainda de acordo com Mon-
jane é uma causa globalmen-
te predominante de infecção 
do trato respiratório inferior, 
em todas as faixas etárias. Em 
bebés a infecção pode causar 
bronquiolite grave, que pode 
ser fatal.

São também comuns em 
adolescentes e adultos sem 
co-morbidades, infecções re-
petidas do trato respiratório 
superior e variam de infecção 
subclínica a doença sintomá-
tica do trato respiratório supe-
rior.

“DESAFIOS e Possibilidades 
para o Alcance de uma Uni-
versidade de Excelência” é o 
titulo do livro da Universidade 
Púnguè (UniPúnguè), lançado 
recentemente, na cidade de 
Maputo.

A obra cujo título foi igual-
mente da palestra proferida 
pela antiga Primeira-Ministra, 
Luisa Diogo, no contexto de 
aula ianugural de 2020, tem 
como autores, para além da 
palestrante, Rogério Uthui, 
Eufémia Amela, Emília Nhale-
vilo, Evaristo Uaila, Esperança 
Chivite, Edson Raso, Fernando 
Chongo, José Alves, Rogério 
Filipe, Zito Macário, Hélio Nga-
nhane, Tomé Morais, Rogério 
Almoço, Domingos Zeca, Obe-
te Madacussengua, Francelino 
Wilson e Narciso Montanha. 

Segundo Emília Nhalevilo, 
reitora da UniPúnguè, a insti-
tuição propôs-se ao desafio de 
transformar as aulas inaugurais 
em livros, como forma de pro-
mover a publicação científica e 
tornar-se numa universidade 
de excelência, inovação e ex-
tensão. 

“Neste momento estamos 

DISTRITO DA MANHIÇA

Mulheres e crianças 
numa pesquisa sobre 
vírus respiratório
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Capa do livro da UniPúnguè

a fechar o livro com o tema 
“Crescendo com a Comunida-
de”, da aula inaugural do ano 

passado e iniciamos uma outra 
obra com o titulo “Universida-
de como Centro de Produção 

de Conhecimento”, aula profe-
rida pelo professor Jamisse Tai-
mo e Mia Couto”, sublinhou. 

Por sua vez, Eufémia Ame-
la, co-autora, fez a apresenta-
ção das perspectivas de alguns 
autores da obra. A primeira é 
referente ao capítulo intitulado 
“Desafios e Possibilidades para 
a Formação de uma Universi-
dade de Excelência Inclusiva” 
da autoria de Luísa Diogo.  

No seu capítulo, antiga 
primeira-ministra perspectiva 
uma universidade de excelên-
cia e inclusiva que contribua 
para o desenvolvimento sócio-
-económico sustentável, não 
apenas através da entrega ab-
negada dos seus graduados no 
mercado de trabalho, como 
também na promoção do gé-
nero no ensino superior.

 O antigo reitor da Univer-
sidade Pedagógica, Rogério 
Uthui, no seu artigo “Trazendo 
Excelência e Inclusão Para os 
Processos de uma Universidade 
em Formação”, apresenta uma 
narrativa do processo embrio-
nário da Universidade Pedagó-
gica, seus desafios e sucessos 
logrados.

Apple e Samsung processadas por
venda de telemóveis sem carregadores

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



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS
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23 de Maio de 2022

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“A educação é um acto de amor”.

- Paulo Freire (1921-1997), educador brasileiro.

LUA NOVA - será hoje a 30 deste mês, às 13.30 horas

 00:00- NGOMA MOCAMBIQUE-2022

02:10- GENTE DA NOSSA TERRA

03:10- CLÁSSICOS AO DOMINGO

04:57- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E DESENVOLVI-
MENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00- JORNAL DA MANHÃ

08:10- ECONOMIA PARA TODOS

08:15- INSS

11:05- O SENTIDO DAS PALAVRAS

11:30- PARABENS A VOCE

12:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- INFORMATIVO CORO-
NAVÍRUS

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

16:10- SEGURANÇA RODOVIARIA

17:10- ECONOMIA PARA TODOS

17:15- COMPASSO

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:30- RÁDIO NOVELA”OURO NE-

GRO”

18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19:00- SINAL HORÁRIO/TÓPICOS 

DO JORNAL DA NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

20:00- MOCAMBIQUE DE LÉS A LÉS

23:00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JOR-

NAL

23:10- O SENTIDO DAS PALAVRAS

23:15- INSS

23:30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01,02, 03, 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 10.26 horas e 
às 23.26, com 2.60 e 2.80 metros, 
respectivamente 

BAIXA-MAR - Às 4.23 horas e 
às 16.51, com 1.30 e 1.20 metros 
respectivamente

INHAMBANE

25/18

VILANKULO

26/18

TETE

35/23

QUELIMANE

31/22

NAMPULA

30/18

PEMBA

29/22
LICHINGA

25/10

BEIRA

27/18

XAI-XAI

20/18

CHIMOIO

18/15

MAPUTO

22/18

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

HORÁRIO  PRO-
GRAMAS  
OBSERVAÇÃO

06:00 HINO NACIONAL  

06:05 TELENOVELA: “SE NOS DEIX-
AREM”   DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A 
CASA DA BRUXA” 
EPISÓDIOS 40 E 41

07:00 BOM DIA MOÇAMBIQUE  
DIRECTO

09:00 RODA VIVA: “CRIANÇA CATA-
DORA DE LIXO”  
GRAVADO/GAZA

09:30 RODA VIVA: “MANDICIDADE 
INFANTIL”  
GRAVADO/NIASSA

10:00 RODA VIVA: “ORFANDADE”  
DIRECTO/TETE

10:30 PONTOS DE MEMÓRIA:  OS 
MITOS DAS TRÊS LAGOAS DE 
PEMBE  

11:00 3600 SEGUNDOS   
12:00 TVM DESPORTO  

DIRECTO
13:00 JORNAL DA TARDE   

DIRECTO
14:00 PELA LEI E ORDEM  

14:30 TENDA DA JUSTIÇA  

15:00 MAGID MUSSÁ EM CONCER-
TO  

16:00 AGORA NÓS: QUANDO TUDO 
É PRIORITÁRIO MENOS O 
PARCEIRO  
GRAVADO

17:00 VIBRAÇÕES  
DIRECTO/BEIRA

18:30 ASAS - MULHER COMO ME-

CANISMO REPRESENTATIVO  
PROGRAMA Nº 12

19:00 CONQUISTAS  
PROGRAMA Nº 07

19:30 SOJOGO: 20ª EXTRACÇÃO 
DA LOTARIA / TOTOLOTO 
/ JOKER E INFORMAÇÕES / 
TOTOBOLA 20:00  
TELEJORNAL   
DIRECTO

21:00 LIGA AFRICANA DE 
BASQUETEBOL 2022 “SE-
NIORES MASCULINOS”: PET-
RO DE LUANDA VS AS SALE 
MARROCOS  
GRAVADO

23:00  CONVERSAS AO SUL  

00:30  3600 SEGUNDOS   
REPETIÇÃO

01:30  PONTOS DE MEMÓRIA:  OS 
MITOS DAS TRÊS LAGOAS DE 
PEMBE  
REPETIÇÃO

02:00  SAÚDE E BEM ESTAR: DE-
PRESSÃO PÓS PARTO  
REPETIÇÃO

02:30  VIBRAÇÕES  
REPETIÇÃO

04:00  PELA LEI E ORDEM  
REPETIÇÃO

04:30  TENDA DA JUSTIÇA  
REPETIÇÃO

05:00  TVM DESPORTO  
REPETIÇÃO

06:00  HINO NACIONAL 

A CENTENÁRIA Ilha de Mo-
çambique foi o cenário esco-
lhido para a rodagem do filme 
“O Ancoradouro do Tempo”, 
realizado por Sol de Carvalho 
e baseado no romance “A Va-
randa do Frangipani”, de Mia 
Couto.

As filmagens da obra já 
foram concluídas e acontece-
ram em 45 dias de retiro neste 
local centenário, desde que a 
equipa de produção ali aterrou 
em Março. Falta o processo de 
edição para que o filme tenha 
pelo menos  90 minutos, con-
forme deseja Sol de Carvalho, 
desafiado a fazer cortes, se-
leccionar e descartar algumas 
partes, pois as suas câmaras 
captaram cerca de duas horas. 

O seu desejo é lançar a 
longa-metragem no próximo 
ano, depois duma pós-produ-
ção que levará até sete meses, 
incluindo a limpeza dalgumas 
imagens, colocação da música 
e efeitos especiais. 

Uma das curiosidades do 

O ESCRITOR Hélder Muteia 
defendeu ,recentemente, em 
Quelimane a pertinência de 
maior incentivo na criação e 
promoção de políticas de in-
centivo à leitura, elemento 
fundamental para a formação 
de novos escritores.

O autor falava numa con-
versa com professores, es-
critores e alunos das esco-
las secundárias de Coalane e 
Sangariveira, intitulada “O 
Literário e o Profissional” , 

organizada pela Faculdade de 
Educação da Universidade Li-
cungo. 

O escritor, que se deslocou 
a Quelimane para publicar o 
romance “Matoa: A Febre do 
Batuque”, chancelado pela 
Alcance Editores, defendeu 
maior investimento na aquisi-
ção e distribuição de livros de 
diversos géneros para a cons-
trução e apetrechamento de 
bibliotecas. 

Segundo Muteia, con-

forme acontece no sector de 
transporte, comércio e turis-
mo, deve encarar-se a litera-
tura como fonte de obtenção 
de conhecimentos, formação 
da personalidade e geração de 
renda.  

Neste sentido, acrescenta 
que o Estado deve criar incen-
tivos que facilitem as livrarias a 
tornar o negócio de livro mais 
acessível, pois, na sua opi-
nião, o cidadão com mais ho-
ras de leitura pode tornar-se 

suficientemente informado e 
capaz de contribuir de várias 
maneiras no desenvolvimento 
do país. 

Para o escritor, o país tem 
vindo a registar um cresci-
mento assinalável, que se tra-
duz na existência dum grande 
potencial de talentos na es-
crita, sendo reconhecidos a 
nível internacional, embora 
se encontrem “numa situação 
difícil e não conseguem  se en-
quadrar”. 

Fez destes autores um 
exemplo de como a afirmação 
na literatura é resultado de 
muitas batalhas.

Entretanto, o reitor da 
Universidade Licungo, Boa-
ventura Aleixo, disse que o 
facto de as bibliotecas ressen-
tirem-se da insuficiência de 
livros constitui um sério cons-
trangimento no acesso e dina-
mização da leitura. 

Disse que o preço do livro 
é elevado e limita potenciais 

leitores, bem como constitui  
perigo para a sobrevivência 
das livrarias. 

Na sua opinião é preci-
so apostar na base, através 
da massificação da literatura 
infanto-juvenil, “o que pode 
ajudar a construir o hábito de 
leitura e escrita até a fase adul-
ta”.

Segundo Aleixo, as escolas 
desempenham um papel im-
portante na indução do gosto 
pela leitura e escrita.

É 
ANUNCIADO esta tar-
de, na cidade de Ma-
puto, o vencedor do 
Prémio de Literatura 
José Craveirinha 2021, 

uma distinção instituída pela 
Associação dos Escritores 
Moçambicanos (AEMO) e pa-
trocinado pela empresa Hi-
droeléctrica de Cahora Bassa 
(HCB), no valor pecuniário de 
25 mil dólares (1.595.750,00 
meticais). 

O galardão é atribuído a 
autores moçambicanos nos 
domínios de poesia, ficção 

narrativa e drama, em home-
nagem ao poeta e jornalista 
José Craveirinha (1922-2003), 
primeiro autor moçambicano 
a receber, em 1991, o Prémio 
Camões. É também entregue 
no calor das comemorações 
dos 100 anos de nascimento 
do autor. 

A cerimónia, a realizar-se 
no Conselho Municipal de 
Maputo, contará com a pre-
sença de várias figuras como 
a ministra da Cultura e Turis-
mo, Eldevina Materula, edil 
de Maputo, Eneas Comiche, 

o secretário-geral da AEMO, 
Carlos Paradona e o PCA da 
HCB, Boavida Muhambe, e 
será ainda abrilhantada com 
drama e música de Gilson Ja-
mal e Sheila Mahoze.

O galardão foi concebido 
em 2003 e até 2007 distinguiu 
o melhor livro do ano. A par-
tir de 2009 foi remodelado e 
passou a laurear a carreira de 
um escritor, poeta ou ensaísta 
moçambicano cuja obra te-
nha impacto acentuado no 
desenvolvimento da literatu-
ra e cultura moçambicanas.

PRÉMIO JOSÉ CRAVEIRINHA

Vencedor 
anunciado hoje

José Craveirinha

O CENTENÁRIO natalício de Julius 
Nyerere (1922-1999), antigo Presi-
dente da Tanzania e uma das maiores 
figuras do movimento Pan-Africa-
nista, é um dos grandes argumentos 
usados pela Universidade Pedagógica 
(UP) de Maputo, para as celebrações 
do dia 25 de Maio, Dia de África. 

Neste sentido, a UP-Maputo, 
em parceria com a Fundação Samo-
ra Machel, organiza esta manhã, no 
Centro Internacional de Conferên-
cias Joaquim Chissano, uma con-
versa intitulada “Julius Nyerere 100 
anos (1922- 2022), Pan-africanismo: 
Presente e Futuro”, que terá como 
orador o antigo estadista tanzaniano 
Jakaya Kikwete. 

Já, na quarta-feira, pelas 10.00 
horas, “Nyerere, O Mwalimo” será o 
lema duma conferência que terá lu-
gar na quarta-feira, na UP - Campus 
de Lhanguene, onde serão exaltadas 
várias qualidades do também activis-
ta e detentor do Prémio Lenin da Paz 
(1985-86).

A cerimónia, que contará com no-
tas introdutórias do reitor da UP, Jor-
ge Ferrão e do professor Bento Rupia, 
será marcado por quatro apresen-
tações, nomeadamente “O (Proto) 
nacionalismo de Nyerere, de Milton 
Correia; “A Conferência de Arusha 
e a Utopia Social (ujama) de Nyere-
re”, de António Tomo; “Nyerere, O 
construtor duma filosofia de recons-

trução?”; e “Nyerere e a Moçambica-
nidade”, de Severino Ngoenha, sob a 
moderação de Stélia Muianga. 

Julius Kambarage Nyerere pre-
sidiu a vizinha Tanzania, depois da 
independência, até 1985, e lançou-
-se na política em 1954, ano em que 
co-fundou o partido Tanganyika 
African National Union (TANU), que 
levou aquele país à independência da 
Grã-Bretanha a 13 de Dezembro de 
1962. 

É um dos percursores do pan-
-africanismo, ideologia política e fi-
losófica que visava promover a defesa 
dos direitos dos africanos, culminan-
do com a criação, em 1963, da Orga-
nização da Unidade Africana (OUA).

Julius Nyerere figura do Dia de África na UP

Julius Nyerere

Sol de Carvalho foi à “Ilha” rodar “O Ancoradouro”

filme reside no facto deste não 
se basear somente no romance 
de Mia Couto, mas contar com 

um guião desenhado, com Sol 
de Carvalho, por este autor 
de “O Dia Em Que Explodiu 

Mabata-Bata” (que também 
faz os diálogos), conto que 
inspirou a premiada curta-

-metragem “Mabata-Bata” 
(2017), do mesmo realizador. 

Entretanto, há que colocar 
algumas  balizas nesta relação 
entre a literatura e o cinema. 
“É uma outra história, o livro é 
apenas um ponto de partida”, 
sossegou Mia Couto.

No caso d“O Ancoradouro 
do Tempo”, Sol de Carvalho 
disse ter escolhido, de várias 
obras do mesmo autor, adap-
tar “A Varanda do Frangipani” 
por sugestão de Couto. Pro-
meteu ainda vasculhar outros 
livros do escritor para se ins-
pirar e produzir filmes futuros.

A sinopse, resumidamen-
te, diz que o personagem Izi-
dine, um recém-graduado 
e inspector da Polícia é cha-
mado a investigar um crime 
ocorrido numa antiga fortale-
za colonial transformada em 
asilo de velhos, fazendo da 
Ilha de Moçambique um ce-
nário perfeito.

É lá onde mataram Vasto 
Excelêncio, o director do lu-

gar. Portanto, o inspector está 
prestes a concluir uma inves-
tigação sobre o assassinato e 
deve resolver o caso em oito 
dias, até que o helicóptero o 
venha buscar de novo.

Montar “O Ancoradouro 
do Tempo” tem os seus custos. 
“Gastamos cerca de 70 mil eu-
ros só em logística”, explicou 
Sol de Carvalho, acrescentan-
do que o filme está orçado em 
mais de 600 mil euros. O filme 
beneficiou de financiamento 
português. “Espero corres-
ponder a esse valor, mas devo 
dizer que é pouco”, referiu.

Foi também custoso, afi-
nal, por vezes, as chuvas in-
terrompiam as filmagens e, 
fora disso, chegaram a en-
frentar um verdadeiro ciclone. 
“Quando chegamos na ilha 
não havia luz, energia, tive-
mos que esperar gerador para 
começar a trabalhar, houve 
muitos problemas de malária, 
muitos ficaram doentes”, re-
cordou.

Filmagens do “Ancoradouro do Tempo”, na Ilha de Moçambique

SEGUNDO HÉLDER MUTEIA

Leitura é fundamental para 
formação de futuros escritores

Já foram laureados com o 
Craveirinha, escritores como 
Paulina Chiziane, Eduardo 

White, Armando Artur, João 
Paulo Borges Coelho, Un-
gulani Ba Ka Khosa, Fátima 

Mendonça, Aldino Muianga, 
Calane da Silva, Lília Momplé 
e Luís Bernardo Honwana.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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JOAQUIM JÚLIO 
DGEDGE

(Em memória de 11 anos)

Sua família, esposa Maria Ernesto 
Cossa, filhos Celestina, Anísio, Stelia, 
Ivan, Joaquim, familiares e amigos 
recordam com satisfação e honra a sua memória, feitos 
11 anos de ausência física. Nascido a 1/4/1960, na pro-
víncia de Gaza, Mabonganine e ausência aos 19/5/2011, 
na cidade de Maputo. Com eterna saudade e fé de paz 
eterna à sua alma, endereçados pela família acarinhada. 
                                                                                          4496

ELSON FERNANDO 
MUCAVELE

(Elsolas)
FALECEU

Que neste momento de tristeza, dor e 
luto haja paz, conforto, coragem e amor. Em nome de 
todos amigos ficam nossos sentimentos pela perda do 
nosso irmão ELSON MUCAVELE. Que as boas lembranças 
dos momentos ao lado dele nos confortem, ele foi uma 
pessoa brilhante e temos certeza que sentiremos para 
sempre o amor que ele nos deu.

ANGELINA BILA
FALECEU

Benjamim Nandja, esposa 
Adelina Nandja e filhos co-
municam com profunda dor 
e consternação o falecimen-
to da mamã ANGELINA BILA, ocorrido no 
dia 19/5/2022, cujo funeral se realizou no dia 
21/5/2022, no Cemitério de Lhanguene. Aos 
seus irmãos Maria, Pedro, Henriques, Anabe-
la, João, Maria das Dores e demais familiares 
apresentam as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

4499

ELSA ANTÓNIO MARCELINO 
MAFUIANA

FALECEU
Seu Esposo Orlando Júlio Marime, filhas Yshua, Orlanda, Bruna 
e Pérola comunicam com dor e consternação o desaparecimento 
físico da sua esposa e mãe, ELSA ANTÓNIO MARCELINO MAFUIA-
NA,ocorrido no dia 22/5/2022 no HCM, vítima de doença, cujo funeral se realiza amanhã, 
dia 24/5/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério Municipal de Michafutene, antecedido 
de velório, às 9.00 horas, no mesmo local. Paz à sua alma.    
                  4508

ELSA ANTÓNIO MARCELINO 
MAFUIANA

FALECEU
Os Gregos MaMaSa comunicam com dor e consternação o falecimento 
da Grega ELSA ANTÓNIO MARCELINO MAFUIANA, ocorrido no dia 
22/5/2022,no HCM, vítima de doença,cujo funeral se realiza amanhã, 
terça-feira, dia 24/5/2022, às 11.00 horas, no Cemitério Municipal de Michafutene, antece-
dido de velório, às 9.00 horas, na capela do mesmo local. À família enlutada endereçam 
as mais sentidas condolências.Paz à sua alma.      
                                         4508

EDILSON DE JESUS FILIPE
(6º mês de eterna saudade)

Seus pais Arlindo António Adam e Maria Beatriz Mangue, 
irmãos Willer Hyasin Adam, Arlindo António Adam Júnior e 
demais familiares recordam com profunda mágoa os 6 meses 
de eterna saudade do seu filho, irmão, sobrinho e neto EDIL-
SON DE JESUS FILIPE e comunicam que amanhã, dia 24/5/2022, terça-feira, se 
reza missa na Sé Catedral de Maputo, às 18.00 horas e no sábado, dia 28/5/2022, 
haverá deposição de flores no Cemitério de Lhanguene, pelas 8.00 horas. Paz à 
sua alma.              4502

ELSON FERNANDO MUCAVELE
(Elsolas)

FALECEU
Seus filhos Nicol, Daniel, kaled e Júnior, esposa Isa, irmãos Iko, 
Sérgio, Sênio, Custódio e Emídio, cunhadas Aidinha, Hermínia 
e demais familiares comunicam com profunda dor e conster-
nação o desaparecimento físico do seu pai, irmão e filho ELSON FERNANDO 
MUCAVELE, ocorrido no dia 21/5/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 23/5/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido 
de velório, pelas 9.00 horas, na capela do HCM. Paz à sua alma.

CLEDSON 
MAGNO 

DE MATOS 
MORGADO

(Agradecimento)
Seus pais Amâncio Morgado e Ana Maria, 
irmãos Danilo e Artur, primos, tios, avós e 
sobrinhos vêm por meio desta agradecer 
a todos os que acompanharam e confor-
taram a família neste momento de dor 
pelo desaparecimento físico do seu ente 
querido CLEDSON MAGNO DE MATOS 
MORGADO.

   PUBLICIDADE

Fórum de Negócios e Investimentos
Moçambique-Ruanda

“Desenvolver através de Investimentos, Industrialização e Exportação”
O Ministério da Indústria e Comércio, através da Agência para a Promoção de Investimento e Exportações, IP (APIEX, IP) leva ao conhecimento do sector empresarial nacional, 
a realização do  Fórum de Negócios e Investimentos Moçambique-Ruanda, no dia 24 de Maio de 2022, com início às 9.00h, no Hotel Polana, Cidade de Maputo, sob o lema 
“Desenvolver através de Investimentos, Industrialização e Exportação”.

O Fórum irá decorrer à margem da Missão Empresarial da República do Ruanda à República de Moçambique, de 23 a 27 de Maio de 2022, e tem como objectivo promover 
oportunidades de investimentos e negócios bem como parcerias empresariais em diversos sectores de actividades económicas.

Para além do Fórum de Negócios, o programa da visita da Missão Empresarial do Ruanda  compreende, igualmente, a realização de encontros com o sector privado nacional, 
visitas a empreendimentos económicos e outras actividades correlacionadas, com intuito de estreitar laços de cooperação económica entre os dois países. 

Neste contexto, o Ministério da Indústria e Comércio, através da APIEX, IP tem a honra de convidar o sector empresarial e demais entidades interessadas a participar neste 
evento, que irá decorrer no formato híbrido (presencial e virtual), cuja informação sobre o programa e inscrição poderão ser  solicitados por via dos seguintes contactos: 
Vitorino Matsinhe, através do Cel: 84 635 7489 / 87 135 7489 e email: vitormatsinhe@gmail.com e Cláudia Belo, Cel: 82 327 4620 e   e-mail:  cbelo749@gmail.com 

Maputo, aos 20 de Maio de 2022
 Av. Ahmed Sekou Touré, 2539  

 Cidade de Maputo
Cel.:  + 258 82 305 6432

 E-mail:info.apiex@apiex.gov.mz 
www.apiex.gov.mz

LEMBRETE

Já renovou a 
sua Subscrição 
dos jornais?

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

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desa�o.co.mz

Faça a sua  subscrição e receba o seu 
Jornal em casa!

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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DIVERSOS
TÁXI MARCELO, melhores serviços de 
táxi em Moçambique, GPSx2, ac 24.00 
horas, rapidez, qualidade, 40km de rádio 
VHF, 10 a 20 minutos de tempo de espe-
ra, estamos preparados para atender a 
sua empresa com qualidade, conforto e 
segurança, que os seus colaboradores 
merecem, baixe o aplicativo Táxi Marce-
lo. Contacto: 82-5050050, 84-5050050 
ou 86-5050050.

4516

VENDE-SE OU ARRENDA-SE
ARMAZÉNS: Benfica, Av. de Moçambique de 1260m², com 
2 gabinetes, showroom e dependências, vende-se por 900 
000USD; Matola EN4-Shoprite de 10051m² com gabinetes e 
parque por 2 590 000USD; Av. das Indústrias, novo por estrear 
de 3 888m², com 4 gabinetes, copa, parque e jardim por 900 
000USD; Matola Santos de 450m², com estacionamento por 15 
500 000,00MT. Contacto: 84-5171252 ou 82-8945040.
 4597

VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

FLAT tipo 3, com 3wc, 1 suite, co-
zinha moderna tipo ilha, casas de 
banho modernas, num 7º andar, sem 
elevador, prédio seguro, com guardas 
24h e câmera de segurança, na Av. 
Salvador Allende, próximo do Mimos 
1, vende-se a preço promocional de 9 
500 000,00MT. Contacto: 84-9460785.

4497

CASA tipo 3, localizada na província de 
Gaza, cidade de Xai-Xai, num espaço 
de 40x60, na zona de Chimunguine 
“B”, paragem portão, depois da USTM 
a 500m da estrada, vende-se. Contacto: 
84-7744501.

4581

VIVENDAS: Coop, tipo 4,com suite, 
vende-se por 20 000 000,00MT; C. 
Matola, tipo 3, com suite, piscina e 
hospedagem por 13 800 000,00MT; B. 
Horizonte, tipo 5, com suite e 3 salas 
por 16 000 000,00MT; M. Rio, tipo 3, 
com suite por 5 500 000,00MT; Som-
merschield, tipo 3, com suites, num R/C 
por 18 000 000,00MT; apartamentos: 
Polana, tipo 3 por 7 000 000,00MT; 
Alto Maé, tipo 3, com quintal por 6 000 
000,00MT. Contacto: 84-5171252 ou 
82-8945040.

4597

GEMINADA tipo 3, com suite, wc, cozi-
nha americana, quintal para 5 carros, no 
Bairro da Malhangalene, próximo à Pro 
Congel, vende-se por 13 000 000,00MT, 
negociáveis; flat tipo 3, 2wc, cozinha 
moderna, garagem e dependência, num 
prédio pequeno, próximo à EDM, na Av. 
Amílcar Cabral. Contacto: 87-6018959 
ou 84-6018957.

6197

VIVENDA independente, tipo 3, wc, 
cozinha moderna, dependência e 
quintal grande, bem localizada, numa 
rua calma, próximo ao Mimmo’s 2, 
vende-se por 15 500 000,00MT, nego-
ciáveis; flat tipo 3, com garagem, num 
prédio pequeno, no B. Central por 7 
000 000,00MT, negociáveis. Contacto: 
87-6018959 ou 84-6018957.

6197

COMPLEXO de 3 lojas com escritório, 
sem obras, localizado no Alto Maé, 
próximo à Estátua, vende-se por 6 
000 000,00MT, com facilidades de 
pagamento. Contacto: 86-5745300 ou 
84-8576280.

6198

TRESPASSA-SE

VIATURAS

ARRENDA-SE

ARRENDA-SE

TOYOTA Lexus, modelo LX 570, ano 
2013, a gasolina, modelo sul-africano, 
de cor branca, com 78 000Km, vende-se. 
Contacto: 84-7373130.

4472

VIVENDAS: Sommerschield 1, tipo 5, 
com suites e 3 salas, arrenda-se por 
210 000,00MT; Sommerschield 2, tipo 
7, com suites e piscina por 4000USD; 
Julius Nyerere, 20 gabinetes por 
7000USD; Coop, tipo 4, com suite por 
100 000,00MT; C. Matola, tipo 4, com 
suite e piscina por 70 000,00MT; aparta-
mentos: Polana, tipo 3 por 60 000,00MT; 
Tipo 2, com suite por 60 000,00MT; Alto 
Maé, num R/C, tipo 3 por 27 000,00MT. 
Contacto: 84-5171252 ou 82-8945040.

4597

ARMAZÉNS: Jardim, showroom com 4 
gabinetes, arrenda-se por 180 000,00MT; 
Benfica: 600m², 2 gabinetes, showroom 
e dependências por 230 000,00MT; Ma-
tola EN4, 1434m², gabinetes e estaciona-
mento por 5000USD; Av. das Indústrias 
1830m², 4 gabinetes, copa, estacio-
namento e jardim por 390 000,00MT; 
Matola Santos, 450m² e estacionamento 
por 85 000,00MT. Contacto: 84-5171252 
ou 82-8945040.

4597

COWORK/ESCRITÓRIOS PARTI-
LHADOS: 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, na transversal 
à Mao-Tsé-Tung, na Rua da Justiça. 
Contacto: 82-8945040, 84-5171252 ou 
87-8945040.

4597

FLAT tipo 2, num 3º andar, no B. Central, 
arrenda-se por 27 000,00MT; flat tipo 
3, num 3º andar, no Alto Maé por 28 
000,00MT; flat tipo 2, num 4º andar, na 
baixa por 23 000,00MT; flat tipo 1, num 
R/C, na Av. de Angola por 16 000,00MT; 
flat tipo 1, num 12º andar, na baixa por 
15 000,00MT. Contacto: 84-3966886 ou 
82-5754440.

6196

FLAT tipo 3, num 1º andar, no Alto 
Maé,arrenda-se por 28 000,00MT; flat 
tipo 2, num 3º andar, no B. Central por 
27 000,00MT; flat tipo 1, num R/C, na Av. 
de Angola por 16 000,00MT, negociáveis. 
Contacto: 84-2050658 ou 82-4960830.

6196

PROCURA-SE

PRECISA-SE
FLAT tipo 2 ou 3, nos Bairros Sommers-
chield, Polana, Coop, Central, Malhanga-
lene ou Alto Maé, precisa-se com muita 
urgência para comprar, paga-se cash de 
3 000 000,00MT a 45 000 000,00MT. NB. 
Se for mais pode-se negociar. Contacto: 
84-6018957 ou 87-6018959.

6197

TÁXI MARCELO precisa de motoristas 
com carta de serviços públicos, com 
idade compreendida entre 29 e 40 anos 
de idade, com conhecimento da cidade 
em 100%. contacto: 84-3993930 ou 
84-5050050, estamos localizados na 
Avenida Vladimir Lenine, nº 2053, R/C, 
Maputo.

4516

FLAT ou vivenda à venda, dentro ou fora 
dos condomínios, na cidade da Matola 
ou Hanhane, procura-se. Contacto: 84-
5465381 ou 82-3955019, Imbondeiro 
Imobiliária.

4635

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA TERRA E AMBIENTE

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DAS ÁREAS DE CONSERVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. Administração Nacional das Áreas de Conservação convida  pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para os 
Concursos descritos na tabela abaixo:

Nº
 O

rd
em Referência do Concurso

Objecto do Concurso Garantia Provisória Prazo de validade das 
propostas

Prazo/Data/ Hora 

Nº do Concurso Modalidade de 
contratação Entrega de propostas e Abertura de propostas Posicionamento

1 33A002341/01/
CL/2022

Concurso 
Limitado Aquisição de Mobiliário de Escritório Não é Requerida

90 Dias, contados a partir 
da data de entrega das 
mesmas

Entrega das propostas: até às 10.00 horas do dia 6/6/2022
Abertura das propostas: às 10.30 horas do dia 6/6/2022

20 de Junho de 
2022, pelas 9.00 
horas

2 33A002341/02/
CL/2022

Concurso 
Limitado

Fornecimento de Ração para a Reserva 
Nacional de Pomene Não é Requerida

90 Dias, contados a partir 
da data de entrega das 
mesmas

Entrega das propostas: até às 10.00 horas do dia 6/6/2022
Abertura das propostas: às 10.30 horas do dia 6/6/2022

20 de Junho de 
2022, pelas 10:00 
horas

3 33A002341/08/
CL/2022

Concurso 
Limitado

Fornecimento de Combustível para a 
Reserva Nacional de Pomene Não é Requerida

90 Dias, contados a partir 
da data de entrega das 
mesmas

Entrega das propostas: até às 11.00 horas do dia 6/6/2022
Abertura das propostas: às 11.30 horas do dia 6/6/2022

20 de Junho de 
2022, pelas 10.00 
horas

4 33A002341/03/
CL/2022

Concurso 
Limitado Prestação de Serviços de Catering Não é Requerida

90 Dias, contados a partir 
da data de entrega das 
mesmas

Entrega das propostas: até às 11.00 horas do dia 6/6/2022
Abertura das propostas: às 11.30 horas do dia 6/6/2022

20 de Junho de 
2022, pelas 9.00 
horas

5 33A002341/04/
CL/2022

Concurso 
Limitado

Aquisição de Calçados para os Fiscais das 
ACS 300.000,00 MT

90 Dias, contados a partir 
da data de entrega das 
mesmas

Entrega das propostas: até às 13.00 horas do dia 6/6/2022
Abertura das propostas: às 13.30 horas do dia 6/6/2022

20 de Junho de 
2022, pelas 9.00 
horas

9 33A002341/01/
CP/2022

Concurso 
Público

Aquisição de Viaturas para ANAC: I Lote – 
01 Viatura 4x4; II Lote – 01 Viatura Ligeira 
de Passageiro e Fechada; III Lote – 01 
Viatura 4x4 Ligeira de Passageiros

I Lote: 82.500,00 MT
II Lote: 40.500,00 MT
III Lote: 49.500,00 
MT

120 Dias, contados a partir 
da data de entrega das 
mesmas

Entrega das propostas: até às 10.00 horas do dia 13/6/2022
Abertura das propostas: às 10.30 horas do dia 13/6/2022

27 de Junho de 
2022, pelas 10.00 
horas

10 33A002341/03/
CP/OB/2022

Concurso 
Público

Reabilitação do Escritório da 
Administração da APAIPS em Angoche 85.719,81 MT

120 Dias, contados a partir 
da data de entrega das 
mesmas

Entrega das propostas: até às 10.00 horas do dia 14/6/2022
Abertura das propostas: às 10.30 horas do dia 14/6/2022

1 de Julho de 2022, 
pelas 10.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los no endereço abaixo indicado, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais) para 
cada conjunto. O pagamento deverá ser feito através do depósito bancário no Banco de Moçambique (conta: ANAC- Nº 4965519004 - MZM).  

Nome: Administração Nacional das Áreas de Conservação - Departamento de Aquisições - Av. Rua da Resistência, nº 1747 – 8° Andar; Tel. 21302362

- Maputo – Moçambique.

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

Maputo, Maio de 2022
A Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA DE MOÇAMBIQUE
CENTRO ZONAL SUL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM), através do Centro Zonal Sul convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para 

o concurso abaixo discriminado:

N/O Modalidade Descrição Hora e Data Limite de 
Entrega de Propostas

Hora e Data de 
Abertura

Hora e data do anúncio de 
posicionamento dos concorrentes

Garantia 
Provisória

1
Concurso Limitado 
nº 35J002141/
CL/015/22

Reabilitação de (3) dois 
Armazéns de Sementes

10.30 horas
 8/6/2022

11.00 horas 
8/6/2022

11.00 horas
 15/6/2022 Não Requerida

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los, no endereço abaixo mencionado, das 8.00 às 
15.00 horas, pela importância não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais), mediante a apresentação do talão de depósito que deve ser feito na Conta 
Bancária n°142610080MZM do Banco BIM, titular Centro Zonal Sul - Receitas.

3. O prazo de validade das propostas é de 120 dias.

4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto 5/2016 de 8 de Março e está aberto a todos os concorrentes elegíveis.

5. As propostas deverão ser entregues até a hora e data-limite acima indicadas, no endereço abaixo e serão abertas em sessão pública que terá lugar na SALA DE 
REUNIÕES DO CENTRO ZONAL SUL, igualmente na hora e data indicada na presença dos concorrentes ou dos seus representantes que desejarem comparecer, 
devidamente credenciados.

6. As visitas ao local dos serviços, estão previstas para os dias 24 e 25 de Maio pelas 10.30 horas. As mesmas são de carácter obrigatório.

Endereço:
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA DE MOÇAMBIQUE
ESTAÇÃO AGRÁRIA DE CHÓKWÈ
Prolongamento da AV. Eduardo Mondlane
Tel: (+258) 281 20 049/86 75 25 238
Chókwè

Autoridade Competente
(Ilegível)

4419

4479

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

2ª Secção Comercial

EDITAL
A SENHORA DOUTORA NILZA NEEMIAS CO-
VANE, JUÍZA DE DIREITO DA SEGUNDA SECÇÃO 
COMERCIAL DO TRIBUNAL JUDICIAL DA CI-
DADE DE MAPUTO
Faz saber que são convocados a comparecerem 
na Sala de Audiências da Segunda Secção 
Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de 
Maputo, sito na Av. 25 de Setembro, Palácio da 
Justiça, 4º andar, em Maputo, todos os credores 
ordinários da Sociedade Insolvente S2 MOÇAM-
BIQUE, SA, no dia 10 de Junho, próximo, pelas 
9.00 horas, a fim de realizar-se a 2ª Assembleia 
Geral de Credores, nos termos do nº 1, do artigo 
35º, do Regime Jurídico da Insolvência e de Re-
cuperação de Empresários Comerciais, aprova-
do pelo Decreto-Lei nº 1/2013, de 4 de Julho, 
com a seguinte agenda:

i)  Modalidade de pagamento dos credores  
ordinários.

ii) Diversos.
Para constar se lavrou o presente Edital e mais 
um de igual teor que serão legalmente afixados.

Maputo, aos 18 de Maio de 2022

A Juíza de Direito
Nilza Neemias Covane
O Escrivão de Direito

Benjamim Paulino Mondlane
4624

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

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desa�o.co.mz

ENCONTRE AS MELHORES 
VAGAS DE EMPREGO
EM PRIMEIRA MÃO

TERRENO documentado, com 1200m², 
para habitação ou comércio, localizado 
no Belo Horizonte III, à beira de 3 es-
tradas, próximo do controle da Matola-
-Rio,trespassa-se por 1 200 000,00MT, 
com facilidades de pagamento. Contac-
to: 86-5745300 ou 84-8576880.

6198

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MAX Verstappen (Red Bull) 
venceu, ontem, o Grande Pré-
mio da Espanha de Fórmula 1, 
sexta prova do “Mundial”, as-
sumindo a liderança do cam-
peonato do mundo.

Esta foi a quarta vitória da 
temporada para o neerlandês, 
segunda no circuito da Catalu-
nha, numa prova em que tirou 
partido do abandono do mone-
gasco Charles Leclerc (Ferrari), 
anterior líder do campeonato, 

que desistiu com problemas 
mecânicos à 27.ª volta.

Verstappen cumpriu as 66 
voltas em 1.37.20,475 horas, 
deixando o seu companheiro 
de equipa, o mexicano Ser-
gio Perez, no segundo lugar, a 
13,072 segundos.

O terceiro posto foi para o 
britânico George Russell (Mer-
cedes), com mais 32,927 se-
gundos, enquanto o espanhol 
Carlos Sainz (Ferrari), a actuar 

perante o seu público, foi quar-
to, com mais 45,208, à frente 
do britânico Lewis Hamilton 
(Mercedes), que, apesar de ter 
caído para as últimas posições 
no arranque, recuperou até ao 
quinto posto, com mais 54,534 
segundos.

O piloto neerlandês assu-
miu a liderança do campeona-
to, com 110 pontos, mais seis 
do que Leclerc, agora segundo 
classificado.

DEPOIS do triunfo na Flóri-
da, os Boston Celtics perde-
ram no TD Garden contra os 
Heat, por 109-103, no ter-
ceiro jogo das finais do Este.  
Com Lowry de regresso à 
equipa de Spoelstra, os Heat 
tiveram uma entrada fortíssi-
ma e lideradas por Adebayo, 
acabaram o primeiro período 
por 39-18. O poste terminou 
o encontro com 31 pontos 

marcados, além de dez ressal-
tos. Butler, que tem sido uma 
das figuras da equipa, saiu a 
meio do jogo devido à lesão. 
Por sua vez, os Celtics ti-
veram em Jaylen Brown a 
sua principal figura: mar-
cou 40 pontos. E Tatum 
ficou-se pelos dez pontos. 
Os Heat estão agora na frente 
por 2-1 na final da Conferên-
cia Este.

O FC PORTO juntou o título de campeão da 
Liga portuguesa ao da Taça de Portugal, está 
última competição conquistada ontem com 
uma vitória sobre o Tondela, por 3-1. 

Os golos dos “dragões” foram marcados 
por Taremi aos 22 (g.p) e 73 minutos e Vitinha 
(52). O tento dos “beirões” foi da autoria de 
Neto Borges (73). 

O Porto conquistou a sua 18.ª Taça, ul-
trapassando o Sporting que segue com 17. O 
Benfica é o recordista com 26 troféus arreca-
dados.

Na Alemanha, o Leipzig também conquis-
tou a Taça com um triunfo sobre o Friburgo 
por 4-2, após empate a um golo no final do 
tempo regulamentar e prolongamento.

O jogo foi controlado pela equipa derrota-
da, até porque o Leipzig ficou reduzido a dez 
unidades após a expulsão de Halstenberg, aos 
57 minutos - aos 118 minutos, Kampl também 
viu o vermelho. Eggestein marcou para o Fri-
burgo aos 19 minutos e Nkunku empatou aos 

71 para o Leipzig. No desempate por penaltes, 
Gunter e Demirovic falharam para o Friburgo, 
enquanto o Leipzig não desperdiçou. 

O Leipzig venceu pela primeira vez a Taça, 
após ter sido finalista vencido em 2019 e 2021.  
Por seu turno, na Grécia foi o Panathinaikos a 
celebrar a conquista da Taça com uma vitória 
diante do PAOK por 1-0, num jogo marcado 
por violência fora do estádio, adiando o início 
do jogo, e já no recinto de jogo.

O árbitro espanhol Mateu Lahoz teve 
mesmo de interromper a final, depois de o 
também espanhol Aitor Cantalapiedra, que 
marcou de penalte, aos 34 minutos, o único 
golo do encontro, ter sido atingido por uma 
pedra arremessada das bancadas.

O que fica é o 19.º ceptro dos atenienses, 
ainda distante dos 28 do Olympiacos, recor-
dista de títulos, com o PAOK, que defendia o 
título ganho em 2021, a perder a final pela 14.ª 
vez, um infeliz máximo histórico, contra oito 
troféus conquistados.

O 
MANCHESTER City 
e o AC Milan sagra-
ram-se, na noite de 
ontem, campeões 
da Liga inglesa e ita-

liana, respectivamente.
Os “citzens” foram os 

primeiros a conquistar o tí-
tulo, numa última jornada de 
loucos, visto que a turma de 
Pep Guardiola bateu o Aston 
Villa, por 3-2, graças a uma 
reviravolta épica, na segunda 

parte. 
Aos 70 minutos, a equipa 

de Pep Guardiola perdia 2-0 
contra o Aston Villa (com 
tentos de Cash e Phillipe 
Coutinho) mas deu a volta 
ao marcador, com golos de 
Gundogan (2) e Rodri (1). 

O Liverpool também ga-
nhou (ao Wolverhampton) 
na última jornada, por 3-1, 
mas o triunfo não foi sufi-
ciente para o primeiro lugar. 

Os “reds” também começa-
ram a perder, contra o Wol-
ves (marcou Pedro Neto), 
mas também deu a volta ao 
marcador por Mané, Salah e 
Robertson. 

Com estes dois resulta-
dos, o City é campeão com 93 
pontos, mais um que o Liver-
pool. 

No final da partida, os 
adeptos “azuis” invadiram o 
campo.

QUEBRADO JEJUM 
DE ONZE ANOS
O AC Milan voltou a erguer 

o troféu de campeão, onze 
anos depois. Os “rossone-
ri” precisavam apenas de um 
ponto na última jornada para 
confirmarem o título já que, se 
terminassem com os mesmos 
pontos que o rival Inter teriam 
vantagem no confronto direto 
(1-1/2-1), mas jogou mesmo 
para vencer e arrancou uma 

vitória convincente no terre-
no do Sassuolo, por 3-0, com 
golos a serem marcados por 
Girou (2) e Késsie (1).

Noutro jogo seguido, com 
particular atenção, o Inter 
venceu pelo mesmo resultado 
o Sampdória. 

O Milan terminou, assim a 
Série A, como é conhecido o 
principal campeonato italiano, 
com 86 pontos, contra 84 do 
Inter.

LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL

City e Milan campeões

A noite de ontem foi de festa para o City e Milan

Porto faz a “dobradinha”

Berkane conquista Taça CAF
O RS Berkane de Marrocos 
conquistou a Taça da Confe-
deração Africana de futebol 
ao derrotar na final o Orlan-
do Pirates da África do Sul, 
por 5-4, nas grandes pena-
lidades, após um empate a 
zero no final do tempo regu-
lamentar e a um golo no pro-
longamento.

O encontro realizado no 
Godswill Akpabio Stadium 
em Uyo, na Nigéria, foi bas-
tante equilibrado, com as 
duas equipas a lutarem pela 
vitória e equivalerem-se em 
todos os momentos do jogo. 

Os golos só surgiram 
aos 30 minutos de prolon-
gamento. Marcou primeiro 

o Berkane por intermédio 
de Youssef El-Fahli aos 97 
minutos de penalte. A três 
minutos para o final do jogo 
e quando tudo fazia prever 
que o triunfo não fugiria aos 
marroquinos, eis que os sul-
-africanos empataram por 
Lorch. Grande festa para o 
Orlando Pirates que conse-
guia levar o jogo para a de-
cisão na marca dos onze me-
tros, contudo, foi a turma de 
Berkane a levar a melhor.

O Berkane conquistou a 
segunda Taça CAF, enquan-
to o Pirates perdeu a segun-
da final, depois de em 2015 
também ter sido finalista 
derrotado.

NBA

Heat coloca-se 
em vantagem

Adebayo esteve em grande na vitória dos Miami Heat

FOI em pleno relvado do Parque dos Príncipes 
que, no sábado, o presidente do PSG, Nasser Al-
-Khelaifi anunciou a renovação do contrato de 
Mbappé até 2025.

Os valores do contrato não foram tornados 
oficiais, mas a imprensa internacional garan-
te que Mbappé vai receber 50 milhões de euros 
limpos por temporada, mais um prémio de assi-
natura.

Esta renovação de Mbappé coloca um ponto 
final naquela que foi a tentativa do Real Madrid, 
de levar o internacional francês para Espanha. 
Os “merengues” chegaram a ter um pré-acordo 
para contratar o avançado, mas o jovem, que avi-
sou os espanhóis da sua decisão, preferiu conti-
nuar em Paris. Aliás, Mbappé, que esteve ao lado 
do presidente, afirmou que a sua prioridade sem-
pre foi continuar na capital francesa.

Mbappé renova até 2025

Verstappen assume 
liderança da Fórmula 1

PUBLICIDADE

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A 
UNIÃO Desportiva 
do Songo e o Cos-
ta do Sol, dois dos 
principais candida-
tos ao título, somam 

e seguem na edição-2022 do 
Campeonato Nacional de Fu-
tebol, o Moçambola. São três 
vitórias consecutivas para 
cada lado e duas delas con-
seguidas foram de portas. No 
sábado, na abertura da ter-
ceira jornada, a UD Songo 
foi a Matola “C” bater a Liga 
Desportiva de Maputo, por 
2-0, garantindo desde logo a 

continuidade na liderança da 
prova. Ontem, o Costa do Sol 
foi a Nacala vencer o Ferro-
viário local, por 2-1, num jogo 
em que foram falhados dois 
penaltes, um para cada lado. 
À semelhança dos “hidroe-
léctricos”, os “canarinhos” 
soma nove pontos, com o re-
presentante de Tete em van-
tagem no “goal-average”, 
portanto, é comandante.

Noutras partidas da ronda, 
o destaque vai para a campeã 
Black Bulls que se estreou a 
ganhar no Moçambola-2022 e 

de que maneira: uma copiosa 
goleada imposta ao Incomáti, 
por 6-0, no Tchumene.

Na Beira aconteceu aque-
la que é a surpresa da ronda; 
a Associação Desportiva de 
Vilankulo venceu, em casa, o 
Ferroviário da Beira, por 2-1. 
Foi a primeira vitória dos “hi-
drocarbonetos” na prova. 

No Estádio 25 de Junho, 
em Nampula, o Ferroviá-
rio local recebeu e derro-
tou o Matchedje de Mocuba, 
por 1-0, agravando a vida 
dos “militares” que ainda 

não pontuaram no certame. 
Terminou sem golos o due-
lo “locomotiva” na capital 
provincial do Niassa, onde o 
Ferroviário de Lichinga em-
patou com o homónimo de 
Maputo. Foi, de resto, o único 
nulo duma ronda onde foram 
anotados 15 golos. Na próxima 
jornada teremos os seguintes 
embates: Fer. Maputo-ABB; 
Matchedje-Fer. Lichinga, UD 
Songo-Fer. Nacala, Costa do 
Sol-Fer. Nampula, Incomá-
ti-AD Vilankulo e Fer. Beira- 
Liga Desportiva de Maputo.

MOÇAMBOLA-2022

Songo e Costa do Sol 
continuam imparáveis

CUSTÓDIO MUGABE

AO terceiro jogo, o campeão 
nacional Black Bulls conquis-
tou a primeira vitória na edição 
2022 do Moçambola. E que vi-
tória! Foi com números gordos 
que os “touros” atropelaram 
um Incomáti fisicamente frá-
gil e tecnicamente debilitado, 
ainda à procura de saber com 
que propósito se meteu no 
campeonato.

Desde o apito inicial do 
árbitro Fernando Judite, foi a 
equipa anfitriã que assumiu 
as despesas do jogo, investin-
do numa circulação rápida da 
bola na zona intermediária e 
alimentando, com perigo, os 
versáteis Hammed, Victor e 
Melque na frente de ataque. 
Fidel era um perigo no corre-
dor direito, enquanto do lado 
oposto o reforço Mambucho 
denotava algumas dificuldades 
para centrar com perigo.

O Incomáti apostava numa 
circulação de bola lenta e em 
zonas recuadas, lançando por 
vezes para a velocidade da du-
pla atacante formada por Qui-
no e Rodrigues. 

Victor avisou após cobrança 
de um canto, desviando o esfé-
rico ao lado da baliza de Morce-
go. A seguir foi Melque a dispa-
rar rasteiro ao lado. À terceira 
foi de vez, pois, após ganhar a 
bola no miolo do terreno, aos 16 
minutos, os “touros” lançaram 
Hammed para tranquilamente 
desviar por cima do guarda-
-redes adversário e abrir o acti-
vo. Dois minutos depois Victor 
ampliou o marcador também 
depois de um desperdício dos 
defesas adversários.

A segunda parte começou 
com mais um golo, desta fei-
ta de Melque, bem solicitado 
por Stephen pela esquerda. O 
Incomáti estava perdido em 
campo e o Black Bulls conti-

nuava com o pé no acelerador 
atacando por cima e por terra.

Aos 51 minutos Hilário foi 
expulso depois de desviar o 
esférico com a mão quando 
já se festeja o quarto golo. Na 
cobrança da respectiva grande 
penalidade, Victor permitiu a 
defesa de Morcego.

Após a expulsão, o cenário 
azedou ainda mais para os vi-
sitantes e tornou-se mais açu-
carado para os anfitriões. Veio 
o quarto golo, novamente da 
autoria de Melque e aos 80 mi-
nutos, Anacleto fez o quinto, 
antes de Gibril fechar as contas 
dois minutos depois.

O Incomáti só queria que 
o jogo terminasse porque não 
conseguia sequer chegar à área 
adversária, apesar do treina-
dor Artur Comboio ter mexido 
algumas “pedras” no meio-
-campo e ataque. E o apito fi-
nal chegou para o alívio da tur-
ma de Xinavane. 

A equipa de arbitragem 
teve uma tarde tranquila e não 
interferiu na goleada.

FICHA TÉCNICA:
ÁRBITRO: Fernando Judite, 

assistido por Fernando Joanisse 
e Fernando Cumbane. Quarto 
árbitro: Ângelo Nguenha.

BLACK BULLS: Ivan; 
Chamboco, Nené (Beto, 85 
min), Martinho (Armando, 
85 min), Fidel, Stephens, 
Rume, Manucho (Jesus, 75 
min), Victor (Djibril, 63 min), 
Melque (Anacleto, 78 min) e 
Hammed.

INCOMÁTI: Morcego; João, 
Hilário, Laque, Elias, Manuel, 
Manucho, Altino (Prince, 45 
min), Dinho (Riquito, 45 min), 
Quino (Tomás, 75 min), e Ro-
drigues (Reca, 70 min).

Disciplina: Cartões ama-
relos para Altino e Stephens. 
“Vermelho” directo para Hilá-
rio.

BLACK BULLS, 6 - INCOMÁTI, 0

“Comboio de açúcar” 
para o campeão

Remate para mais um golo da ABB
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Fer. Nacala-Costa do Sol (1-2)

Fer. Lichinga-Fer. Maputo (0-0)

Black Bulls-Incomáti (6-0)

AD Vilankulo-Fer. Beira (2-1)

Liga Desportiva-UD Songo (0-2)

Fer. Nampula-Matchedje (1-0)

PRÓXIMA (4.ª) JORNADA: UD Songo-
-Fer. Nacala; Costa do Sol-Fer. Nampula; 
Matchedje-Fer. Lichinga; Fer. Maputo-
-Black Bulls; Incomáti-AD Vilankulo e Fer. 
Beira-Liga Desportiva.

CLASSIFICAÇÃO
   J V E D B P
UD Songo  3 3 0 0 7-0 9
Costa do Sol  3 3 0 0 4-1 9
Fer. Nampula  3 3 0 0 3-0 9
Black Bulls  3 1 1 1 7-2 4 
Fer. Beira  3 1 1 1 4-4 4
Fer. Maputo  3 1 1 1 2-2 4
Fer. Lichinga  3 1 1 1 1-1 4
Fer. Nacala  3 1 0 2 4-4 3
Liga Desportiva 3 1 0 2 3-3 3
AD Vilankulo  3 1 0 2 2-6 3
Matchedje  3 0 0 3 1-7 0
Incomáti  3 0 0 3 0-8 0

QUADRO DE RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO

AS pugilistas internacionais 
moçambicanas, Alcinda 
Panguana e Rady Gramane, 
regressam esta manhã a Ma-
puto depois de participarem 
do Campeonato Mundial de 
Boxe Feminino em Istam-
bul, na Turquia, onde ga-
nharam medalhas de prata e 
de bronze, respectivamen-
te.

A chegada a Mavalane 
está marcada para as 9.00 
horas e é esperada com uma 
enorme moldura humana na 
recepção das heroínas de Is-
tambul. Aliás, está, por ou-

tro lado, programada uma 
passeata pelas principais 
artérias da capital do país 
com as medalhadas a exibi-
rem os galardões ao público.

Alcinda, vice-campeã 
mundial na categoria dos 
66-70 Kg, para além da me-
dalha de prata arrecadou 
um prémio monetário de 50 
mil dólares americanos.

Já Rady Gramane tem, 
para além da medalha de 
bronze, um encaixe finan-
ceiro de 25 mil dólares, 
prémios atribuídos pela As-
sociação Internacional de 

Boxe (IBA).
Esta dupla é a mais ba-

dalada do boxe feminino a 
nível nacional nos últimos 
quase 10 anos, com suces-
sivos títulos regionais e 
não só, tendo, ano passado, 
marcado presença nos Jogos 
Olímpicos-2020.

Em Fevereiro, ambas 
participaram do Torneio 
Internacional de Budapes-
te, na Hungria, com Rady a 
conquistar medalha de pra-
ta, num evento internacio-
nal que contou com vários 
países sobretudo europeus.

Mais recentemente, em 
Maputo, Alcinda e Rady sa-
graram-se campeãs regio-
nais pela quinta vez con-
secutiva no Campeonato 
Africano da Zona IV.

Enquanto isso, no ano 
passado a dupla conquistou 
o “Africano” da Zona III, na 
República Democrática do 
Congo (RD Congo).

A dupla foi na compa-
nhia do seleccionador na-
cional, Lucas Sinóia.

O “Mundial” de Istam-
bul contou com 310 atletas, 
representando 73 países.

DEPOIS DO FEITO INÉDITO NO “MUNDIAL”

Alcinda e Rady 
chegam esta manhã

O FIM-DE-SEMANA foi de 
alegria e tristeza para dois 
dos futebolistas moçam-
bicanos a jogarem no es-
trangeiro.  Se por um lado, 
Bruno Langa deu um passo 
em frente rumo a subida à I 
Liga portuguesa, por outro 
Kambala caiu para a segun-
da liga.

FESTA EM 
TRÁS-OS-MONTES

Com Bruno Langa no 
onze inicial, o Desportivo 
de Chaves venceu o Morei-
rense, por 2-0, no primeiro 
jogo do “play-off”, e está 

em boa posição para conse-
guir a última vaga na I Liga 
portuguesa de futebol na 
próxima época.

A jogar em casa, o Des-
portivo de Chaves, tercei-
ro posicionado da II Liga, 
adiantou-se no marcador 
aos 15 minutos, com um 
golo de João Teixeira, e fez 
o segundo aos 68, por João 
Correia, com o Moreirense, 
16.º da I Liga, a não conse-
guir responder.

No segundo jogo do 
“play-off”, marcado para 
o dia 29 do mês corrente, 
em Moreira de Cónegos, vai 

decidir-se qual das equipas 
marca presença na I Liga na 
época 2022/23, com o Des-
portivo de Chaves em van-
tagem.

QUEDA 
NO KWAZULU-NATAL

A tarde de sábado foi de 
“lágrimas” para o Baroka, 
de Kambala, que ao per-
der na casa do Maritzburg, 
equipa do Kwazulu-Natal, 
por 1-0, foi despromovido 
à II Liga.

O Baroka, que precisava 
de ganhar e ainda depender 
da derrota do Moroka ou 

TS Galaxy, não conseguiu 
cumprir com aquela que 
era a sua obrigação, ou seja 
vencer o Maritzburg.  Aliás, 
uma vitória teria servido 
para subir pelo menos ao 
15.º posto e assim disputar 
o “play-off” da permanên-
cia/subida com o terceiro 
classificado da II Liga, vis-
to que o Moroka Swallows 
empatou com o Kaizer 
Chiefs. 

Na classificação final, 
o Baroka terminou na 16.ª 
e última posição com 25 
pontos, menos um que Mo-
roka.

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Bruno perto da subida 
Kambala despromovido

Bruno Langa (n.º 5) celebra o golo do Chaves com os seus colegas

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O 
SECRETÁRIO-GERAL 
da ONU, António Gu-
terres, apelou na se-
mana passada à acção 
do Conselho de Segu-

rança na questão da estabili-
dade alimentar, alertando que 
a fome aguda afectava no ano 
passado cerca de 140 milhões 
de pessoas em 10 países.

Num debate aberto sobre 
conflitos e segurança alimen-
tar no Conselho de Segurança 
das Nações Unidas, convocado 

pelos Estados Unidos, Guterres 
indicou que “no ano passado, a 
maioria de 140 milhões de pes-
soas que sofrem de fome aguda 
em todo o mundo vive em 10 
países: Afeganistão, República 
Democrática do Congo, Etiópia, 
Haiti, Nigéria, Paquistão, Sudão 
do Sul, Sudão, Síria e Iémen. 

Disse ainda que quando 
o Conselho de Segurança não 
consegue chegar a um consen-
so, as pessoas famintas pagam 
um preço alto.

Um dos países destacados 
pelo português foi o Níger, que 
além de ocupar os últimos lu-
gares no índice de desenvolvi-
mento humano, está também 
entre os dez países mais vulne-
ráveis à crise climática, onde o 
número de pessoas em insegu-
rança alimentar aguda duplicou 
nos últimos dois anos.

O chefe da ONU classificou 
ainda o Níger como “um barril 
de pólvora, com consequências 
gravíssimas para a região e para 

o mundo”, destacando que 
quase 70% dos jovens nigerinos 
não têm escolaridade, ou for-
mação.

Guterres apelou a uma ur-
gente mobilização internacio-
nal, coordenada em grande es-
cala, que fortaleça os vínculos 
entre paz, acção humanitária, 
adaptação aos impactos das 
mudanças climáticas e desen-
volvimento sustentável.

A situação da segurança 
alimentar no Corno de África, 

região que está a sofrer “a maior 
seca em quatro décadas”, foi 
alvo de preocupações de Guter-
res, que indicou que mais de 18 
milhões de pessoas são afecta-
das pela situação.

Neste momento, 44 mi-
lhões de pessoas em 38 países 
estão em níveis de emergência 
de fome, conhecidos como IPC 
4 – a um passo da fome. “As 
mulheres e raparigas são as mais 
afectadas, e isso reflecte-se no 
aumento das taxas de tráfico, 

casamento forçado e outros 
abusos”, alertou.

A guerra da Rússia na Ucrâ-
nia não ficou ausente do posi-
cionamento do secretário-geral 
da ONU, que advogou estar a 
adicionar uma nova dimensão 
assustadora a esse quadro de 
fome global, uma vez que levou 
ao encerramento das exporta-
ções de alimentos da Ucrânia, 
“país que estava a alimentar o 
mundo com abundantes supri-
mentos de comida”.

Polícia impede 
conferência em Cabinda
A POLÍCIA angolana impediu no sábado a realização de 
uma conferência sobre paz num hotel de Cabinda, alegan-
do incumprimento das formalidades legais pelas entidades 
organizadoras do evento. A conferência de reflexão sobre a 
paz em Cabinda, norte de Angola, organizada pelas orga-
nizações Omunga e Associação para Desenvolvimento da 
Cultura dos Direitos Humanos (ADCDH) tinha como con-
vidados o pastor Ntoni Nzinga, o padre Celestino Epalanga, 
o advogado e activista Arão Tempo e o político e secretário-
-geral da Frente Consensual Cabindesa, Belchior Tati, mas 
acabou por não acontecer. Segundo Celestino Epalanga, 
“Encontrámos um cenário com muita polícia à volta, alguns 
fortemente armados”, disse à Lusa. Em declarações, Cha-
la Gime, director do gabinete de comunicação institucio-
nal e imprensa do Ministério do Interior em Cabinda disse 
que a polícia compareceu no hotel por que Omunga “não 
cumpriu com os pressupostos administrativos a nível do 
governo provincial, que deveria autorizar a realização dessa 
atividade”.

Nova espécie de dengue 
ameaça Brasil
UMA nova variante de dengue foi detectada no Brasil, que 
enfrenta actualmente um surto da doença, o que preocupa 
a classe de cientistas. Segundo explicou um especialista, a 
segunda infecção com a espécie nova pode ter efeitos mais 
graves. O especialista falava à Lusa a propósito da notícia da 
detecção, pelos investigadores da Fundação Osvaldo Cruz, 
no Brasil, do primeiro caso do genótipo dois do serótipo 
dois do vírus da dengue, também conhecido como genó-
tipo cosmopolita. Embora seja o genótipo mais comum no 
mundo, nunca tinha sido detectado no Brasil e só tinha 
chegado às Américas em 2019, quando foi detectado no 
Peru, escrevem os investigadores no seu artigo, publicado 
em Abril. O aparecimento de uma nova espécie de dengue 
não é surpreendente. Deve-se ao recomeço das viagens in-
ternacionais.

ST revê aumento 
salarial 
O GOVERNO são-tomense e os sindicatos da função 
pública retomaram no sábado o acordo de aumento do 
salário mínimo em 2500 dobras (6.818 Mt) anulando o 
aumento aprovado unilateralmente pelo Executivo e a 
greve prevista para a próxima semana. A retoma do acordo 
anula o aumento de 2000 dobras (5.454 Mt) que o |Ministro 
das Finanças, Engrácio Graça, anunciou ter sido aprovado 
na terça-feira pelo Conselho de Ministro sem consenso com 
os sindicatos. “Actualmente temos um salário mínimo da 
função pública que é de 1100 dobras (3000 Mt), haverá um 
acréscimo de 1400 dobras (3818 Mt ) que se elevará a 2500”, 
garantiu Graça. “Nós fizemosos cálculos, recálculos e vimos 
que o Governo deveria esforçar-se no sentido de encontrar 
uma solução para o bem do país e de pessoas. Conseguimos 
com algumas cautelas atingir 1400 dobras apenas no 
regime geral”, explicou. O secretário-geral da Organização 
Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe (ONSTP) 
congratulou-se com o acordo, tendo adiantado que “há 
trabalho de casa que será feito no sentido de reajustar este 
2500 à nova proposta, sobretudo no sector da saúde e 
educação.

A ITÁLIA propôs às Nações 
Unidas a formação de um 
“grupo de facilitação interna-
cional” para tentar conseguir 
um cessar-fogo “passo a pas-
so” na Ucrânia, anunciou se-
mana passada o Ministro dos 
Negócios Estrangeiros, Luigi 
Di Maio.

“O plano de paz italiano é 
uma proposta que discuti com 
o secretário-geral da ONU, 
António Guterres, em Nova 
Iorque, sobre a criação de um 
grupo de facilitação interna-
cional composto por organi-
zações internacionais como as 
Nações Unidas, União Euro-
peia (UE) e a Organização para 
a Segurança e Cooperação na 
Europa (OSCE)”, disse o di-
plomata durante uma confe-
rência de imprensa dos minis-
tros dos Negócios Estrangeiros 
do Conselho da Europa, em 

Turim.
“O objectivo é trabalhar 

paulatinamente a partir, por 
exemplo, de tréguas loca-
lizadas, a retirada de civis, 
possibilidade de abrir corre-
dores humanitários seguros 
e, obviamente, o aumento de 
possibilidade para chegar a 
um cessar-fogo geral, depois 
uma paz duradoura com um 
acordo de paz real”, explicou 
o chefe da diplomacia italiana.

A iniciativa surge num 
momento em que o conflito 
na Ucrânia continua a agravar 
as crises energética e alimen-
tar em todo o mundo, com 
a paralisação da actividade 
agrícola e as exportações de 
grãos de milho da Ucrânia, 
país que até era o quarto maior 
exportador mundial de milho 
e trigo.

Para Di Maio, o “grupo 

de facilitação” proposto pela 
ONU “deve tentar reconstruir 
o diálogo entre as partes que 
estão em guerra”.

“Também apresentámos 
esta proposta aos líderes do 
G7 nos dias anteriores à minha 
visita a Nova Iorque. Conti-
nuaremos a promover inicia-
tivas que possam facilitar o 
diálogo”,vincou.

Os pormenores deste pla-
no não são ainda conhecidos, 
mas de acordo com o jornal 
italiano La Repubblica o do-
cumento apresentado à ONU 
e elaborado por diplomatas do 
Ministério dos Negócios Es-
trangeiros italiano e centra-se 
em quatro pontos: cessar-fo-
go, possível neutralidade da 
Ucrânia, questões territoriais 
(Crimeia e Donbass) e novo 
tratado de segurança europeu 
e internacional.

A ORGANIZAÇÃO das Nações 
Unidas (ONU) classificou de 
infeliz e lamentável a saída 
do Mali do grupo regional G5 
Sahel, avaliando que essa reti-
rada terá um grande impacto 
na região e que será “um passo 
atrás” .

Em declarações perante o 
Conselho de Segurança, que se 
reuniu na semana passada  para 
o seu “briefing” semestral so-
bre a situação naquela região, 
a Secretária-Geral adjunta para 

África nos Departamentos de 
Assuntos Políticos e de Conso-
lidação da Paz e Operações de 
Paz da ONU, Martha Pobee, fez 
um ponto de situação e alertou 
para a deterioração da situação 
dos direitos humanos na re-
gião.

“Isso mostra que os esfor-
ços de segurança por si só não 
são suficientes para enfrentar 
a crise no Sahel. Precisamos 
de inovação face às tácticas em 
constante evolução dos gru-

A RÚSSIA e Mali negociaram 
na sexta-feira o fornecimen-
to de armas, trigo, petróleo e 
fertilizantes durante a visita 
a Moscovo do chefe da diplo-
macia maliana, Abdoulaye 
Diop.

“Prestamos atenção es-
pecial aos aspectos práticos 
da organização no forneci-
mento de trigo, fertilizantes 
minerais e petróleo da Rús-
sia”, disse numa conferência 
de imprensa o Ministro dos 
Negócios Estrangeiros russo, 
Serguei Lavrov, enfatizando 
que os suprimentos são extre-
mamente necessários para os 
malianos devido ao que cha-
mou de “sanções ocidentais 
ilegítimas”. 

Lavrov destacou que du-
rante a reunião com o seu ho-
mologo houve “uma boa dinâ-
mica” em assuntos militares e 
técnico-militares e confirmou 
que a Rússia está empenhada 
em contribuir para a norma-
lização da situação no Mali 
através da melhoria de “capa-
cidade de combate do exército 
maliano” e formação dos mili-
tares e polícias do país.

O governante russo apro-
veitou para criticar “os vestí-
gios da mentalidade colonial” 
de alguns membros da União 
Europeia (UE), em particular 
da França, que tenta impedir 
Moscovo de cooperar com os 
países do continente africano.

“Agora nossos colegas 

franceses estão a tentar ditar ao 
Mali com quem eles podem in-
teragir e com quem eles estão 
proibidos. Isso é inaceitável. 
África é a zona de responsabili-
dade, influência, interesses da 
UE. Eu não posso aceitar tais 
argumentos”, vincou Lavrov.

Por sua vez, Diop acusou as 
forças ocidentais de apoiar vá-
rios golpes no seu país , razão 
pela qual a 15 de Maio o Gover-
no do Mali anunciou a sua reti-
rada de todos os órgãos da co-
ligação antiterrorista G5 Sahel, 
mas antes, as autoridades de 
Bamaco tinham denunciado o 
tratado de cooperação no sec-
tor da Defesa, que assinou com 
Paris em 2014, optando pela 
Rússia.

OS ministros dos Negócios Estrangei-
ros dos 46 Estados-membros do Con-
selho da Europa recomendaram um 
reforço da protecção das mulheres que 
fogem de conflitos e a adopção de le-
gislação para combater discursos de 
ódio sobretudo na internet.

Os dirigentes reuniram-se na se-
mana passada em Turim, Itália , em 
sessão anual - a primeira sem a Rússia, 
que foi retirada da organização devido 
ao conflito na Ucrânia - e concorda-
ram que é essencial garantir que os di-
reitos humanos das mulheres e rapari-
gas migrantes e refugiadas sejam mais 
protegidos.

O Conselho da Europa considera 
que as autoridades competentes de-
vem encorajar que as regras de trânsito 
de pessoas, acolhimento e alojamento 
tenham em conta a idade e o género.

Sobre as vítimas de violência se-
xual, incluindo tráfico de pessoas, os 
ministros recomendam que devem ser 
identificadas o mais rapidamente pos-
sível e os seus pedidos de protecção 
tratados de forma célere e eficiente.

Além disso, os centros de acolhi-
mento devem estar em áreas seguras 
para mulheres e raparigas, para que 
possam aceder sem medo a serviços e 
informações sobre saúde, assistência 
social e jurídica.

Segundo os ministros, os países 
também devem permitir a realização de 
entrevistas separadas entre mulheres e 
homens da mesma família, na ausência 

de filhos, e fornecer informações sobre 
as condições que permitem a entrada e 
permanência legal no seu território.

Os chefes da diplomacia defende-
ram ainda que os Estados adoptem le-
gislação eficaz contra os discursos de 
ódio e a sua propagação na internet e 
apliquem medidas para equilibrar o 
direito à vida privada, à liberdade de 
expressão e proibição de discrimina-
ção.

Segundo avançou a Secretária-ge-
ral da organização, Marija Pejčinović 
Burić, “o discurso de ódio está a au-
mentar na Europa, especialmente na 
internet, assumindo,  a forma de ra-
cismo, antissemitismo ou incitamen-
to à violência”.

Por isso, os governos europeus de-
vem tomar medidas eficazes e propor-
cionais para lidar com esta ameaça.

Ainda sobre as Migrações, o Alto-
-comissário das Nações Unidas para os 
Refugiados, Filippo Grandi, pediu na 
sexta-feira aos países da União Euro-
peia para trabalharem juntos e “criare 
sinergias” com a ONU para aliviar as 
várias crises que forçam pessoas a fu-
gir dos seus países.

“A ONU e a Comissão Europeia 
trabalham muito bem juntas, mas 
queremos que os Estados-membros 
assumam responsabilidades e criem 
sinergias”, disse Grandi à margem da 
reunião que os 27 realizaram em Bru-
xelas para discutir a crise alimentar 
que a guerra na Ucrânia gerou.-(Lusa)

O PAPA Francisco pediu on-
tem paz aos lideres mundiais 
das nações, defendendo que 
se deve sobrepor à raiva e à in-
tolerância.

“Quanto mais agitado sen-
tirmos o coração, nervosismo, 
intolerância e raiva, mais de-
vemos pedir paz ao Senhor”, 
declarou o líder da Igreja Ca-
tólica antes da oração Regina 
Coeli, que substitui o Angelus 
durante o período pascal.

Francisco declarou que 
“nenhum pecado, fracasso 
e rancor deve desanimar na 
hora de pedir o dom do Espí-
rito Santo”.

Condenou em diversas 
ocasiões a violência e pediu 
paz para países como a Ucrâ-
nia, onde se disponibilizou 
para ir a pedido do Presi-

dente ucraniano, Volodymyr 
Zelensky, embora tenha ad-
mitido depois numa entrevis-
ta ao jornal argentino La Na-
ción que não iria.

“De que serviria, se no dia 
seguinte a guerra continua-
ria?”, declarou ao jornal.

O Santo padre disse ao jor-
nal italiano Corriere della Sera 
que pediu uma reunião com 
o Presidente russo, Vladimir 
Putin, em Moscovo, mas que 
ainda não recebeu resposta.

Falando perante novos 
embaixadores junto da Santa 
Sé em Março passado, apon-
tou que, além da Ucrânia, 
há conflitos “que recebem 
pouca ou nenhuma atenção, 
especialmente dos meios de 
comunicação”, mas que não 
podem ser ignorados.

Papa pede paz 
aos líderes 
mundiais

FOME NO MUNDO

Guterres quer acção 
do CS para evitar catástrofe

ACUSANDO FRANÇA DE MENTALIDADE COLONIAL

Rússia e Mali negoceiam 
material bélico

ONU lamenta
saída do G5 Sahel

pos terroristas, cuja influência 
continua expandindo”.

Classificou a situação como 
motivo de séria preocupação 
devido a relatos de graves vio-
lações cometidas contra civis, 
tanto por grupos armados ter-
roristas, como alegadamente 
pelas forças armadas e de se-
gurança.

“Agora, mais do que nun-
ca, os países da região precisam 
de intensificar os esforços para 
defender e proteger os direitos 
humanos. O desenraizamen-
to de grupos terroristas, que 
muitas vezes estão profunda-
mente envolvidos ou inseridos 
nas comunidades, é um desafio 
único no Sahel e tornou as ope-
rações de combate ao terroris-
mo imensamente difíceis de 
realizar”, disse.

Pobee anunciou que as Na-
ções Unidas e a União Africana 
comprometeram-se em reali-
zar conjuntamente uma ava-
liação estratégica das iniciati-
vas de segurança e governação 
com o objectivo de fortalecer 
o apoio ao G5 Sahel, sua Força 
Conjunta e outras que inter-
vém na região, como o grupo 
russo Wagner.-(Lusa)

Martha Pobee

UE quer mais protecção 
às mulheres migrantes

GUERRA NA UCRÂNIA

Itália propõe 
fim do conflito

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