
Director:  LÁZARO MANHIÇA    l     Edição N.º  31.489    l     Quinta-feira,  23 de Dezembro de 2021    l     www.jornalnoticias.co.mz    l j .noticias@snoticias.co.mz    l     30,00MT 

11437

PUBLICIDADE

BREVES

Pág. 3

Pág. 6

Pág. 7

Para o seu próprio bem, use a máscara sempre que estiver 
em locais onde estejam pessoas que não vivem consigo.

A UNIÃO Europeia (UE) aprovou, recentemente, o 
Programa Indicativo Plurianual para o período 2021 a 
2027. Nos primeiros quatro anos, o país beneficiará de 
um financiamento de 428 milhões de euros consagra-
dos ao desenvolvimento, explica a UE em comunica-
do. “O programa plurianual foi aprovado no âmbito 
do novo Instrumento de Vizinhança, de Cooperação 
para o Desenvolvimento e de Cooperação Internacio-
nal – Europa Global, que substituiu o Fundo Europeu 
de Desenvolvimento”, lê-se no documento.

O NÚMERO de pessoas hospitalizadas e a per-
derem a vida devido à Covid-19 continua a au-
mentar no país desde o início da quarta vaga há 
dias. Ontem, as autoridades de Saúde anuncia-
ram três óbitos, 2337 casos positivos e 34 novos 
internamentos. 

O comunicado de actualização de infor-
mação diária sobre a Covid-19, no contexto 
nacional, explica que as três mortes ocorreram 
na terça-feira nas províncias de Manica, Sofala 
e Gaza e trata-se de indivíduos de 19, 40 e 46 
anos.

Em relação às contaminações, o documen-
to indica que a capital do país e as províncias 
de Maputo, Inhambane, Gaza e Manica con-
tinuam a contribuir com o maior número de 
casos. Entre os 2337 contaminados, há que 
destacar 260 crianças de zero aos 14 anos, 296 
pessoas com idade igual ou superior a 50anos. 

O maior peso da doença está na faixa etária dos 
25 aos 34 anos (638) e 15 aos 24 (522). 

Os dados da Saúde indicam que, com os 34 
admitidos nos hospitais de terça-feira para on-
tem, subiu para 98, o total de pacientes que lu-
tam pela vida no leito hospitalar, sendo que 80 
estão na cidade de Maputo, cinco em Inham-
bane, quatro em Gaza, três em Maputo. 

Os restantes doentes estão nos centros de 
tratamento da Covid-19 em Manica, Sofala e 
Cabo Delgado, com dois enfermos cada. 

Ainda no mesmo intervalo, 706 pessoas 
foram declaradas recuperadas da doença, sen-
do que destas 612 na cidade de Maputo, 79 de 
Inhambane e 15 de Sofala, o que eleva para 
151.223, o total de curados. 

Com estes dados, o cumulativo de positi-
vos subiu para 164.862, fixando o número de 
casos activos em 11.675.  

A PRIMEIRA-DAMA defende a 
necessidade de criação da capa-
cidade institucional para elimi-
nar a vulnerabilidade social das 
crianças e incentivar a sua parti-
cipação nas escolas para que, fu-
turamente, contribuam na cons-
trução de uma nação próspera. 
Isaura Nyusi partilhou a ideia on-
tem, em Maputo, no almoço de 
confraternização com 200 crian-
ças em situação de vulnerabili-
dade, no âmbito da celebração do 
Dia da Família.

A Primeira-dama acredita 
que só se assumindo um compro-
misso com os direitos da criança é 
que se pode ousar eliminar certas 
práticas de exclusão, a vulnera-
bilidade social, a falta de estímulo 
da família e o despreparo social 
da criança sobre a consistência 
do seu futuro.

No seu entender, o país apre-
senta várias formas de violação 
dos direitos da criança, nomea-
damente o trabalho infantil, a 
proibição de acesso à escola por 
parte da rapariga, o uso da mão-
-de-obra infantil para as activi-
dades de rendimento familiar,
factos que criam sequelas que

O PRESIDENTE da República, Filipe Jacinto 
Nyusi, promulgou e mandou publicar a lei que 
aprova o Plano Económico e Social e o Orça-
mento do Estado para o ano de 2022 e ainda a 
Lei de Protecção Contra Incêndios. 

Estes instrumentos foram recentemen-
te aprovados pela Assembleia da República e 
submetidos ao Presidente para promulgação, 
tendo o mais alto magistrado da nação verifi-
cado que as mesmas não contrariam a lei fun-
damental.

O Plano Económico e Social e Orçamen-
to do Estado para 2022 vai necessitar de uma 
mobilização financeira de 450.6 mil milhões de 
meticais, tendo como foco na sua execução a 
racionalização da despesa pública. 

O Orçamento será maioritariamente finan-
ciado por recursos internos, representando 78 
por cento, e terá um défice de 13.9 por cento 
do Produto Interno Bruto (PIB), que deverá ser 
financiado por donativos externos, créditos 
externo e interno e o saldo transitado das mais-
-valias.

Em termos concretos, está prevista a mobi-
lização de 351.9 mil milhões de meticais de re-
cursos internos e 98.5 mil milhões de meticais de 
fundos externos.

O Governo estima que 100.5 mil milhões de
meticais do Orçamento do Estado, representan-
do 91 por cento, serão canalizados para os sec-
tores sociais, nomeadamente educação, saúde e 
protecção social, 47.3 mil milhões para o sector

agrário e toda a sua cadeia de valor, 37.9 mil mi-
lhões para as Forças de Defesa e Segurança e 32.9 
mil milhões de meticais para infra-estruturas 
públicas.

Para o Plano de Reconstrução de Cabo Del-
gado foi consignado um montante de 12 mil 
milhões de meticais, 11.7 mil milhões para a 
boa governação, 1.0 mil milhão para os traba-
lhos preparatórios do novo ciclo eleitoral, 147.7 
mil milhões para os salários e remunerações dos 
funcionários e agentes do Estado e 18.9 mil mi-
lhões para as pensões.

Como medida para impulsionar a retoma 
gradual da economia, servindo de ponte de 
transição após dois anos de desafios impostos 
pela pandemia da Covid-19, foram colocadas à 
disposição do sector privado oportunidades de 
negócios de cerca de 161 mil milhões de meticais 
para a provisão de bens, serviços e investimen-
tos.

O Executivo justifica o aumento de cerca de 
19.7 por cento do Orçamento para a área da De-
fesa e Segurança, comparativamente ao presen-
te ano, com a necessidade de fazer face aos de-
safios relacionados com a defesa da soberania e a 
necessidade da sua contínua profissionalização e 
equipamento, de modo a aumentar a capacidade 
operativa.

O crescimento económico poderá rondar os 
2.9 por cento e a inflação 5.2 por cento do PIB. As 
reservas internacionais líquidas do país deverão 
cobrir seis meses de importações.

O 
MOVIMENTO migra-
tório no posto frontei-
riço de Ressano Garcia, 
província de Maputo, 
começa a ser intenso, 

esperando-se o pico nas próxi-
mas horas,

Ressano Garcia é o principal 
ponto de travessia entre Mo-
çambique a África do Sul e nor-
malmente, a esta altura do ano, 
regista um movimento migra-
tório que exige medidas refor-
çadas por parte das autoridades. 

Ontem, o Vice-Ministro do 
Trabalho e Segurança Social, 
Rolinho Farnela, deslocou-se a 
Ressano Garcia a  fim de monito-
rar o movimento de entrada dos 
moçambicanos, entre mineiros 
e trabalhadores das farmas, que 
regressam ao país para passar as 
festas junto das suas famílias. 
Desde o início da operação 
“Assantissana”, a 13 de De-
zembro, 32.369 pessoas já 
cruzaram a fronteira, sendo 
20.771 entradas e 11.598 saí-
das. Comparativamente a 
igual período do ano passado, 
este fluxo representa um de-
créscimo em 48,86 por cento. 
Falando no final da visita, o 
governante explicou que para 
facilitar a entrada dos minei-
ros e empregados das farmas 
no território nacional, várias 
acções foram tomadas pelo 
Executivo, com destaque para 
o tratamento preferencial na
tramitação de documentos.
Para além do habitual balcão
do mineiro, foram monta-
dos outros para o atendimen-

RESSANO GARCIA

Movimento de viajantes
intensifica-se na fronteira

to de viajantes, no quilóme-
tro 7 do lado da África do Sul, 
bem como no quilómetro 
4, da parte moçambicana. 
Segundo Farnela, a ideia 
subjacente nesta dinâmica 
é permitir a observância de 
medidas de prevenção da Co-
vid-19, bem como garantir 
atendimento célere para evi-
tar muito tempo de perma-
nência na área da fronteira. 

Durante a visita, o vice-mi-
nistro do Trabalho e Segurança 
Social foi informado que a Áfri-
ca do Sul já não aceita o teste 
rápido da Covid-19 feito em 
Moçambique, sendo necessá-
rio repetir do lado sul-africano, 
mediante o pagamento de 300 
randes. 

Na ocasião, lembrou que os 
dois governos assinaram um 
memorando sobre esta matéria.

Vice-Ministro do Trabalho e Segurança Social, Rolinho Farnela, monitora o tratamento dos mineiros na fronteira

PR promulga lei 
que aprova PES 
e Orçamento para 2022

DE TERÇA-FEIRA PARA ONTEM

Três óbitos, 2337 casos 
e 34 internados    

POR OCASIÃO DO DIA DA FAMÍLIA

Isaura Nyusi pede união
para proteger as crianças

expressão de amor ao próximo 
e gratidão, através da exteriori-
zação do nosso agradecimento 
mais profundo, com os que nos 
são mais próximos para a reno-
vação dos laços de familiaridade, 
amizade ou outra forma de liga-
ção”, disse.

Na ocasião, a Primeira-dama 
apelou a todos os cidadãos a pra-
ticarem acções exemplares que 
possam despertar nas crianças, 

atitudes que lhes façam acreditar 
na facilidade da sua contribuição 
para uma sociedade mais sóli-
da, demonstrando que ajudar o 
próximo é um dos passos mais 
importantes para a edificação de 
uma nação.

No evento estiveram presen-
tes a Ministra do Género, Criança 
e Acção Social, Nyeleti Mondlane 
e o secretário de Estado na cida-
de de Maputo, Vicente Joaquim.

afectam o rumo de toda a socie-
dade. Falando concretamente do 
trabalho infantil, Isaura Nyusi 
disse que existem no país mais 
de um milhão de crianças ví-
timas do fenómeno e que, por 
isso, vê o seu futuro ser hipo-
tecado, em prol de ganhos mo-
mentâneos dos seus mentores 
e/ou familiares sem consciência 
das acções nefastas que isso re-
presenta.

Afirmou que o evento é tam-
bém uma plataforma de reflexão 
sobre a necessidade de proteger 

a infância para que se tenha um 
país solidário e consciente, pois 
é destas crianças que o país será 
construído num futuro próxi-
mo. E porque as crianças são o 
futuro que irá tomar os destinos 
do país, a esposa do Presidente 
da República indicou que este 
exemplo de solidariedade é mais 
uma lição da força de fraterni-
dade como um veículo de união 
de sentimentos e afecto para a 
construção da unidade nacional, 
nas futuras gerações.

“O Natal é um momento de 

Isaura Nyusi ofereceu almoço a crianças vulneráveis da cidade de Maputo

UE aprova programa 
plurianual 
para Moçambique

Há viciação do peso de produtos 
no “grossista” do Zimpeto

Banco Mundial fortalece
sistema de protecção social

FIPAG ensaia fornecimento 
de água em Nampula

Hospitais 
militares acolhem 
“Natal do Doente”

O MINISTÉRIO da Defesa Nacional realiza hoje 
nos hospitais militares de Maputo e Nampula, 
a cerimónia do “Natal do Doente”. O evento 
enquadra-se no contexto da responsabilidade 
social desta instituição. De acordo com o comu-
nicado recebido no “Notícias”, o acto visa con-
fortar os doentes que se encontram fora do con-
vívio familiar. Está ainda agendada uma visita às 
enfermarias de cirurgia, medicina, ortopedia e o 
Banco de Socorros.
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A ACTIVIDADE económica no 
posto administrativo de Melu-
luca, distrito do Lago, no Niassa, 
caracterizada pela pesca artesa-
nal, agricultura e turismo vai ter 
novo impulso. Para o efeito, a 
região vai beneficiar de energia 
eléctrica e, segundo previsões, 
os trabalhos arrancam a partir 
do primeiro trimestre do próxi-
mo ano.

O projecto, de acordo com 
dados em nosso poder, en-
quadra-se no âmbito da elec-
trificação das sedes dos postos 
administrativos com prazo de 
conclusão em 2024. Do total de 
quarenta postos administrativos 
ao nível da província do Niassa, 
31 beneficiam neste momento 
de energia eléctrica através de 
centrais solar fotovoltaicas e da 
rede nacional produzida na hi-
droelétrica de Cahora Bassa, em 
Tete.

O projecto de electrificação 
de Meluluca, região banhada 
pelo lago Niassa, vai ser desen-
volvido pelo Fundo Nacional de 
Energia (FUNAE), na qualidade 
de financiador em parceria com 
a empresa Electricidade de Mo-
çambique (EDM), que por seu 
turno vai subcontratar um em-
preiteiro para a execução dos 
trabalhos.

Heitor Matimele, delegado 
da EDM, área de assistência ao 
cliente de Lichinga, que en-

tre outros abarca o distrito do 
Lago, disse que a rede de média 
de tensão projectada para Me-
luluca terá uma extensão de 30 
quilómetros. A de baixa tensão 
sustentada por cinco transfor-
madores de 100KVA-33/0,4KV 
projectada para Meluluca vai 
alimentar 1250 ligações domi-
ciliarias

Dixon Chongo, adminis-
trador do Lago, destacou que a 
electrificação de Meluluca vai 
galvanizar a actividade econó-
mica ao nível local, acrescen-
tando que “será alavancado o 
volume de captura do pescado 
por parte dos pescadores arte-
sanais que vêm se queixando 
de falta de energia eléctrica para 
conservação do produto. Aliás, 
a produção esteve sempre con-
dicionada à disponibilidade de 
meios de conservação do peixe 
que dependem de energia eléc-
trica fiável para o seu funciona-
mento”, sublinhou.

O dirigente fez questão de 
justificar que o sustento dos cer-
ca de 29 mil habitantes de Melu-
luca se assenta, principalmente, 
na pesca artesanal no lago Nias-
sa. As cerca de mil espécies de 
pescado existentes naquele lago 
são comercializadas ao nível dos 
maiores aglomerados popula-
cionais do Niassa.

O administrador acredita 
que a electrificação de Melulu-

ca, o segundo ponto do distrito 
do Lago que regista volumes de 
produção agrícola significati-
vos depois de Maniamba, vai 
interessar o empresariado para 
implantação de unidades de 
agro-processamento facto que 
poderá contribuir para a criação 
de postos de trabalho, sobretu-
do para jovens.

“Sem energia eléctrica de 
qualidade é impensável o re-
gisto de investimentos privados 
para desenvolver o turismo. O 
lago Niassa é por excelência uma 
atracção, e inquestionavelmen-
te a electrificação de Meluluca 
será uma valia para promover o 
crescimento e desenvolvimento 
da região e suas famílias”, vin-
cou o dirigente.

Os trabalhos de electrifica-
ção de Meluluca poderão acon-
tecer em paralelo ao processo 
de reabilitação do troço que liga 
o posto administrativo de Ma-
niamba ao município da vila de
Metangula, na estrada Lichin-
ga-Lago.

Chongo espera que o facto 
venha a interessar o empresa-
riado nacional e estrangeiro da 
área do turismo, no sentido de 
investir no sector porquanto 
existem extensas áreas por ex-
plorar, sobretudo, no que tange 
à implantação de infra-estrutu-
ras de lazer junto à margem do 
lago Niassa.

A PROCURA de energia 
eléctrica para a ilumina-
ção de residências e ga-
rantia do funcionamento 
de pequenas indústrias 
de processamento de 
produtos agrícolas, no 
posto administrativo de 
Matchedje, distrito de 
Sanga, no Niassa, regista 
uma tendência crescen-
te, de há uns meses a esta 
parte.

A energia eléctrica é 
gerada por uma central 
solar fotovoltaica, cuja 
implantação por parte do 
Fundo Nacional de Ener-
gia (FUNAE), custou aos 
cofres do Estado cerca 
de 150 milhões de meti-
cais. A capacidade ins-
talada da infra-estrutura 
é de gerar cerca de 200 
Mega Watts que neste 
momento alimentam 205 
ligações domiciliárias, 
contra 315 instalações 
previstas para a primeira 
fase de funcionamento 
que começou em Julho 
último.

Victor Raul, delegado 
do FUNAE na província 
do Niassa, disse à nossa 
Reportagem que mais de 
60 famílias remeteram 
pedidos para novas li-
gações de energia, con-
templando as respectivas 
instalações entre domi-

O
S preços de pro-
dutos alimentares 
tais como o arroz, 
batata-reno, ovos, 
carnes de frango e 

bovina, leguminosas e óleo, 
registam uma tendência de 
agravamento nos merca-
dos, nos principais centros 
urbanos da província do 
Niassa, facto que, segundo 
consumidores, pode com-
prometer as festas do Natal 
e de final-de-ano.

Equipas da Inspecção 
Nacional de Actividades 
Económicas (INAE), Dele-
gação do Niassa, estão no 
terreno a fiscalizar os preços 
praticados pelos revende-
dores, tendo já confiscado 

alguns produtos alimenta-
res, vendidos duma forma 
especulativa.

Numa ronda efectuada 
nos principais mercados das 
cidades de Lichinga, Cuam-
ba e vila de Mandimba, a 
nossa Reportagem concluiu 
que o preço dos principais 
produtos alimentares subiu 
de forma exponencial.

Nos mercados grossistas 
de Namacula e Chiuaula o 
preço da batata-reno, pro-
duzida na zona verde da ci-
dade de Lichinga subiu dos 
200 meticais para valores 
que oscilam entre 400 e 500 
meticais, correspondente a 
dez quilogramas. A lata do 
arroz produzido em Meca-

nhelas e Majune oscila entre 
850 e 950 meticais.

O frango produzido por 
criadores das cidades de 
Cuamba e Lichinga disparou 
de 250 para 350 meticais, 
cenário que igualmente se 
verifica em relação ao favo 
de ovos que subiu de 175 
para 230 meticais. O qui-
lograma de carne de vaca 
que há cerca de duas se-
manas era comercializado a 
250 meticais conheceu um 
agravamento de 50 meti-
cais.

A vila de Mandimba que 
constitui o principal merca-
do de venda de carne bovina 
no Niassa não escapa à onda 
dos comerciantes oportu-

nistas que agravaram em 50 
meticais o custo do produto 
que, até semana passada, 
era de 200 meticais o quilo-
grama.

Alguns cidadãos inter-
pelados pela nossa Reporta-
gem mostram-se agastados 
com a situação. Augusto 
Martinho, funcionário em 
Cuamba disse não haver 
motivos para especulação 
de preços justificando que 
“os criadores de animais 
em Mecanhelas e no vizinho 
Malawi não agravaram os 
preços que praticam desde o 
início do ano”.

O preço do frango no 
principal fornecedor da 
província do Niassa, loca-

A OCUPAÇÃO da zona de protecção parcial de 
estradas ao longo da rede viária na província 
do Niassa, para construção de infra-estruturas 
sociais e económicas está a atingir, nos últimos 
tempos, níveis cada mais preocupantes, de 
acordo com a delegação local da Administração 
Nacional de Estradas (ANE).

A ANE naquela parcela do país desencadeou 
num passado recente o processo de colocação 
de painéis ao longo das estradas de nível na-
cional, regional e provincial, com informação 
relevante sobre a interdição da construção de 
quaisquer infra-estruturas, no entanto, a po-
pulação local não acata a medida.

O delegado provincial da ANE no Niassa, 
Oreste Zezela, considera que a inversão da si-
tuação que coloca em risco a implementação de 
projectos de expansão da rede viária através do 
revestimento com asfalto das infra-estruturas, 
passa pelo envolvimento dos governos distritais 
e das autarquias locais no processo de mobili-
zação e sensibilização da população para evitar 
a ocupação da zona de protecção parcial de es-
tradas.

Para construção de infra-estruturas ao lon-
go de estradas nacionais deve-se observar a dis-
tância de 50 metros a partir da via. 

No que diz respeito às estradas de categoria 
regional e provincial, as distâncias são de 30 e 
15 metros por forma a permitir a execução de 

trabalhos de alargamento da rodovia sempre 
que se justificar, sem prejuízo das partes inte-
ressadas. Oreste Zezela disse recentemente no 
âmbito da reunião provincial de estradas que 
contou com a participação dos membros dos 
órgãos de governação descentralizada, nomea-
damente Conselho dos Serviços de Representa-
ção do Estado, Conselho Executivo provinciais, 
administradores distritais, presidentes dos 
conselhos municipais e convidados, que a ocu-
pação da zona de protecção parcial de estradas 
é preocupante nos distritos localizados ao longo 
da EN14.

“Ignorando a informação disponível nos 
painéis, a população do distrito de Majune e 
em particular de Malanga, sede distrital, con-
tinua a construir infra-estruturas sobretudo 
comerciais dentro da zona de protecção parcial, 
situação cuja correcção exige a intervenção das 
autoridades locais”, disse Zezela.

Adiantou que a sua instituição já começou 
a trabalhar com as procuradorias distritais onde 
ocorrem situações de violação da lei com vista a 
promover a aplicação de medidas legais contra 
os infractores. 

Durante o processo de reabilitação da EN13 
ligando as cidades de Lichinga e Cuamba, al-
gumas infra-estruturas foram destruídas pelo 
facto de os proponentes desrespeitarem as dis-
tâncias em relação à estrada.

PRODUTOS ALIMENTARES BÁSICOS

Preços “disparam”
em vésperas de festas

lizado no vizinho Malawi, 
mantém-se desde Junho 
último, segundo Margari-
da Sacugy, empreendedora 
em Mandimba, que defende 
a tomada de medidas seve-
ras contra os que praticam a 
especulação, sobretudo nas 
vésperas da quadra festiva.

Zainudino Bacar, inspec-
tor-chefe do Departamen-
to de Operações, Indústria, 
Comércio, Turismo e Trans-
porte no INAE, afirmou que 
do estudo feito pelo seu sec-
tor sobre o agravamento do 
custo dos produtos alimen-
tares no mercado, concluiu 
que o comportamento dos 
vendedores constitui a prin-
cipal razão do fenómeno.

“Os produtores conti-
nuam a praticar os preços 
anteriores à entrada da qua-
dra festiva mas os vende-
dores para além de açam-
barcar, agravam o custo dos 
produtos. Estamos a traba-
lhar com eles e já confisca-
mos algumas quantidades 
de batata-reno, cujo pro-
prietário se recusava a redu-
zir o valor de 500 para 350 
meticais a lata de cerca de 
10 quilogramas no Mercado 
Central de Lichinga”, disse.

Salientou que equipas 
de trabalho foram enviadas 
para as cidades e vilas mu-
nicipais com vista a reforçar 
as acções inspectivas rela-
tivamente aos preços dos 
produtos alimentares. 

“Os técnicos têm a mis-
são de fiscalizar os preços 
de produtos e cumprimento 
das medidas profilácticas no 
contexto da Cvid-19”, re-
matou.

Preços de produtos mais caros no Niassa

Electrificação 
impulsiona economia 
em Meluluca

Electrificação chega a zonas rurais da província

Cresce demanda de energia 
eléctrica em Matchedje

cílios e pequenas unida-
des de processamento de 
produtos agrícolas loca-
lizadas na vila de Mat-
chedje.

Acrescentou que as 
empresas vencedoras dos 
concursos para forneci-
mento de materiais eléc-
tricos nomeadamente 
postes, cabos eléctricos, 
entre outros já iniciaram 
o processo de implanta-
ção dos mesmos em Ma-

tchedje. Raul não avan-
çou datas para o início 
do processo de novas li-
gações eléctricas em res-
posta aos pedidos de fa-
mílias, mas salientou que  
a instituição dispõe de 
alguns materiais que so-
braram na fase de desen-
volvimento do projecto.

Raul salientou que os 
pedidos de novas liga-
ções domiciliárias regis-
tam-se nos locais onde 

a instituição implantou 
centrais solares fotovol-
taicas, nomeadamente 
Sisimbir e Mazogo nos 
distritos de Ngaúma e 
Lago. No entanto, Mat-
chedje lidera em termos 
de  pedidos para novas 
ligações de energia eléc-
trica.

O chefe do posto ad-
ministrativo de Mat-
chedje, Hassane Dai-
mone, disse à nossa 

Reportagem que o au-
mento da demanda da 
energia eléctrica da cen-
tral solar fotovoltaica lo-
cal significa a valorização 
pela população local do 
investimento realizado 
pelo Governo visando a 
implantação da infra-es-
trutura.

 Segundo Daimone, de 
Julho último a esta parte, 
quatro unidades de pro-
cessamento de produtos 
agrícolas bem assim de 
serviços de serralharia 
entraram em funciona-
mento em Matchedje.

O FUNAE planifi-
cou para o próximo ano 
a implantação de duas 
mini-centrais solares 
fotovoltaicas no posto 
administrativo de Ma-
tondovela e localidade 
de Gomba, distrito de 
Mecula. Para o efeito, 
decorre neste momento, 
o processo de mobiliza-
ção dos materiais, mas
o delegado da institui-
ção alega que o arranque
das obras depende da
melhoria da situação de
segurança alterada pela
acção do terrorismo que
tende a expandir-se para
o Niassa, através de Me-
cula que assistiu recen-
temente alguns actos dos
grupos armados.

Preocupante nível 
de ocupação da zona 
parcial de estradas

Acesse: https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

Se tiver Covid-19 sem sintomas, não pre-
cisa tomar medicamentos. Mas atenção, 
é importante ficar em isolamento domi-
ciliar para cortar a cadeia de transmissão, 

porque mesmo sem sintomas pode 
transmitir a doença a outras pessoas

 “Economia para  Todos”

O que é inflação?

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

mercados, ao longo do tempo. 

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

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

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

O QUE É INFLAÇÃO

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

economia;

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

que a inflação é baixa e estável;

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

Como é calculada a inflação?

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

bens e serviços mais consumidos pela popu-lação;

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

o período em referência:

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

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

comparados com o mês de Dezembro do ano anterior; e

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

mês, comparados com igual mês do ano anterior.

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

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

programa. 
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O 
PESO de produtos 
frescos como cebola, 
tomate, batata e ce-
noura está a ser vicia-
do no Mercado Gros-

sista do Zimpeto, na cidade de 
Maputo, pelo que as autorida-
des apelam aos utentes para se 
certificarem das quantidades 
dos bens adquiridos antes de 
saírem.

Até às 13 horas de ontem, 
pelo menos 94 sacos de 10 qui-
logramas, dos quais 84 de ba-
tata e os restantes de cebola, 
foram reprovados na balança 
do Instituto Nacional de Nor-
malização e Qualidade (IN-
NOQ) colocada bem próximo à 
saída do mercado. Os produtos 
nesta situação foram apreen-
didos pelos fiscalizadores e os 
infractores sancionados.

Há viciação de peso de produtos
no “grossista” do Zimpeto

A constatação foi feita 
durante a visita e interacção 
com vendedores e clientes 
efectuada pelo secretário de 
Estado na cidade de Maputo, 
Vicente Joaquim, que se fazia 
acompanhar por técnicos do 
sector da Agricultura, Ins-
pecção Nacional das Activi-
dades Económicas (INAE), 
INNOQ, Conselho Municipal 
e da administração do mer-
cado.

Joaquim indicou que o 
objectivo da visita era, igual-
mente, verificar a disponibi-
lidade de produtos no “gros-

sista” face à grande procura 
que se regista.

“Para além deste local, 
vamos visitar outros merca-
dos para apurar se há dispo-
nibilidade de produtos bá-
sicos para que os munícipes 
da cidade e não só passem a 
quadra festiva de forma con-
digna”, indicou, apelando às 
pessoas para fazerem com-
pras noutros locais, de modo 
a evitar aglomerados que 
propiciam a propagação da 
Covid-19.

O secretário de Estado 
sensibilizou os comerciantes 

a afixarem os preços dos pro-
dutos que comercializam nos 
seus estabelecimentos.

“Em algum momento, 
quando os preços não são 
afixados, os clientes entram 
em negociações, o que con-
corre para a compra dos bens 
a um custo não estabelecido 
por lei”, alertou.

Ainda ontem, o secre-
tário de Estado visitou o 
Terminal Interprovincial da 
Junta para se inteirar da dis-
ponibilidade de transporte 
e das condições em que as 
pessoas viajam.

Autoridades continuam a monitorar preços e peso dos produtos no “grossista” do Zimpeto

J.
 M

A
CH

EL

AUMENTOU a procura de transporte no 
Terminal Rodoviário Interprovincial da 
Junta, na cidade de Maputo, situação que 
anima os operadores, que há muito se res-
sentiam do impacto da Covid-19. 

Gil Zunguze, presidente da Associação 
dos Transportadores Interprovinciais, re-
velou que o movimento começou na sex-
ta-feira, com os passageiros a pretenderem 
deslocar-se para as províncias para as fes-
tas do Natal e fim do ano. 

Indicou que para destinos como Mas-

singa, Vilankulo e Tete, que nas semanas 
passadas registavam saídas diárias de qua-
tro a seis autocarros por dia, actualmente 
partem da Junta 10 a 14.   

“Com a situação da pandemia, houve 
tempo em que os autocarros viajavam com 
número insignificante de passageiros”, ex-
plicou. 

Zunguze referiu que há um trabalho 
desenvolvido em conjunto com as autori-
dades para garantir que não haja especula-
ção do preço de transporte no período da 

quadra festiva. 
“Ontem, por exemplo, um transpor-

tador foi multado em três mil meticais por 
não respeitar a tabela dos preços vigente”, 
apontou. 

Acrescentou que a fiscalização da pre-
venção da Covid-19 está assegurada, des-
tacando a medida que limita a lotação. 

“Queremos que os passageiros conti-
nuem a viajar em segurança, por isso acau-
telamos estes pormenores neste período 
em que há muita agitação”, disse.  

Aumenta procura
de transporte na Junta

UM empresário de nacionalidade indiana 
foi raptado na manhã de ontem, na Avenida 
24 de Julho, na cidade de Maputo, por indi-
víduos até então desconhecidos. 

A chefe de informação no Comando da 
Polícia da República de Moçambique (PRM) 
na capital, Marta Afonso, confirmou o suce-
dido, explicando que neste momento não se 
podem avançar mais detalhes porque as au-
toridades estão no terreno a trabalhar para 
esclarecer o caso mais o rápido possível. 

Este é mais um caso de uma série de 
raptos que ocorreram este ano na cidade e 
província de Maputo, em que os meliantes 
exigem o pagamento de resgate aos fami-
liares para a restituição da liberdade das ví-
timas.  

Os sequestros do médico e do genro dos 
proprietários de Takdir Frangos, ocorridos 
em Setembro, são exemplos deste tipo de 
crime que assola a capital e província de 
Maputo. 

Empresário indiano
sequestrado 
na capital

QUADRA FESTIVA

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

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

             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

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

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

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

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

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

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

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

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

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

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

11-out-16

13.30%

65,359.47

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

11-out-16

13.97%
11-out-16

17.00%
11-out-16

14.89%

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.25%

+ de 7 dias

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

137,542.00103,110.0016,637.00
13.35%

17,795.00

Valor Títulos Vendidos 65,359.473,301.2012,830.68

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

Total / Média

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

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192.99
+ de 63 dias

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

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

Descrição

14,236.78
Total / Média

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

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

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

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

31 - 63 dias

11,090.44

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

Valor Títulos Comprados

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

18.60%
5.30%
13.30%

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

2,953.34

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

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

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5,086.89

13.25%

Taxa

0.00 0.00 0.00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 132,455.12

-

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0.00

-

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

Total / Média

-

Vendas por prazo 1 - 91 dias

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

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

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

n.a

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

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

13.36% 13.38% 13.37% 13.37%

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

13.38%

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

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

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média

92 - 182 dias

- - - -
- - - -

0.00
0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00
- -

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

- - -

-

-

--

-

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00
-

0.00

Prazo

FPC

16.25%4,952.55

…

0.00

-

0.00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10.25%

Taxa

0.00

-

Valor Taxa(a)

Valor

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 21 de Dezembro de 2021. 

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

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

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 63,20 64,46 63,83 

PUBLICIDADE

limitem aos três prémios que 
foram atribuídos. Este foi um 
dos mais abrangentes con-
cursos para as PME moçam-
bicanas e acredito que alcan-
çamos o objectivo”, referiu.

Segundo Guirengane, os 
prémios no valor de 18 mi-
lhões de meticais contribui-
rão para o crescimento das 
PME, sem nenhuma contra-
partida "durante os 12 me-

ses os vencedores trocarão 
experiências como forma de 
elevar os seus negócios”, fri-
sou.

O anúncio dos vencedo-
res do concurso ocorre numa 
altura que é marcada pela 
eclosão da quarta vaga da 
pandemia do novo corona-
vírus, o que para Guirengane 
concorre para o estrangula-
mento das PME.

A  representante da Te-
chnoplus, Sázia de Sousa, 
considerou que participar no 
concurso foi uma boa expe-
riência. “Já me considerava 
vencedora mesmo antes de 
ter sido anunciada, porque 
aprendi muito com os outros 
concorrentes e pela oportu-
nidade de ter tido acesso a 
várias ferramentas. Este pré-
mio será um reforço para a 

Três PME vencem prémio 
“Acelere o seu Negócio”

A
S Pequenas e Mé-
dias Empresas (PME) 
Technoplus, MOBI 
e Papers & Servi-
ces–Infotech foram 

anunciadas, esta semana, 
em Maputo, como as grandes 
vencedoras das três catego-
rias do concurso “Acelere o 
Seu Negócio”, promovido 
pelo Standard Bank.

À empresa vencedora da 
primeira categoria, a Tech-
noplus, coube o prémio de 
dois milhões de meticais, Na 
segunda categoria a MOBI 
ficou com sete milhões e a 
Papers & Services – Infotech 
arrecadou nove milhões de 
meticais na terceira catego-
ria da competição.

As três empresas vence-
doras estão na última fase 
do concurso, por um perío-
do de 12 meses, visando a 
validação de ideias, troca de 
experiências e monitoria do 
prémio.

Intervindo no decurso 
da cerimónia de premiação, 
João Guirengane, director da 
banca de clientes comerciais 
do Standard Bank, conside-
rou que o banco teve ganhos 
com a iniciativa, pois apren-
deu muito com as experiên-
cias partilhadas pelas em-
presas.

“Espero que surjam par-
cerias a partir da interacção 
entre as PME e que não se 

Technoplus”.
Por sua vez, a repre-

sentante da MOBI, Heleen 
Henriques, disse que a em-
presa tem estado a trabalhar 
arduamente ao longo dos 
dez anos da sua existên-
cia, pois trilhar o caminho 
do empreendedorismo, em 
Moçambique, é ainda mui-
to difícil. “O empreendedor 
tem que abrir uma empresa, 
enfrentar várias barreiras e 
ultrapassá-las. O concurso 
deu-nos forças para con-
tinuar e perceber que não 
estamos sozinhos nesta em-
preitada. Não tínhamos, na 
MOBI, um plano de negócios 
no papel, mas já o temos”, 
indicou.

O representante da em-
presa Papers & Services – In-
fotech, Yassfir Miá, disse que 
a expectativa é de que o pré-
mio sirva de trampolim para 
a empresa fazer o melhor. 
Para o efeito, conta já com 
um plano de crescimento de 
negócio, que pretende im-
plementá-lo em breve.

Importa realçar que, o 
Standard Bank ao promo-
ver este concurso preten-
de aproximar-se ainda mais 
às PME moçambicanas, bem 
como contribuir para o cres-
cimento do negócio destas, 
através do fornecimento de 
fundos de investimento de 
capital.

João Guirengane, director da banca de clientes comerciais do Standard Bank 

O GOVERNO português renovou as moratórias da dívi-
da para Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Prínci-
pe, num total de 131 milhões de euros, em resposta aos 
pedidos apresentados por estes países, de acordo com 
uma nota divulgada esta semana.

O Governo “autorizou a manutenção da garantia 
do Estado no âmbito das linhas de crédito concedidas 
a Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe, no 

seguimento da prorrogação da moratória dos paga-
mentos devidos até 31 de Dezembro de 2021”, segundo 
a nota divulgada pelo Ministério dos Negócios Estran-
geiros.

A medida enquadra-se na “Iniciativa de suspensão 
do serviço de dívida” lançada pelo Clube de Paris e pelo 
G20 para mobilizar todos os credores bilaterais, oficiais 
e privados, no apoio aos países parceiros mais vulne-

ráveis na resposta à crise sanitária e socioeconómica 
decorrente da pandemia da Covid-19.

Portugal aderiu àquela iniciativa em Maio de 2020 
até final de 2021, “as moratórias concedidas por Por-
tugal em resposta aos pedidos recebidos de Cabo Ver-
de, Moçambique e São Tomé e Príncipe, no quadro dos 
empréstimos bilaterais, ascendem a 131 milhões eu-
ros”, indicou o Governo português.

O BANCABC passou a designar-se Access Bank Mo-
zambique, desde terça-feira, na sequência da finaliza-
ção do processo de fusão das duas instituições bancá-
rias.

Com esta fusão, o Access Bank Mozambique passou 
a ter uma estrutura de capital mais robusta, que su-
porta o seu crescimento sustentável e assegura que os 
clientes beneficiem de inúmeras vantagens.

A aquisição do BancABC pelo Access Bank esteve 
sujeita ao cumprimento de várias condições prece-
dentes que, entre outras, incluíram aprovações re-
gulamentares do Banco Central de Moçambique, das 
autoridades locais e regionais, entre outras entidades 
relevantes.

Em Setembro de 2020, o Access Bank Mozambi-
que SA, a Atlas Mara Limited e o ABC Holdings Limited 
anunciaram a assinatura do acordo definitivo relativo 

à proposta de aquisição do BancABC, SA pelo Access 
Bank Mozambique SA.

Já em Maio o Access Bank Mozambique finalizou o 
processo de aquisição do BancABC Mozambique, ini-
ciando assim uma nova fase da sua história no país.  
Nesta fase, as duas instituições – Access Bank e BancA-
BC – continuaram a desenvolver actividades de forma 
autónoma, mas já sob a alçada do Grupo Access Bank.

A finalização do processo de aquisição do BancABC 
Moçambique permitiu que o Access Bank Mozambique 
se posicionasse como um dos 8 maiores bancos no país, 
fortalecendo o mercado financeiro. 

Para Marco Abalroado, administrador-delegado do 
Access Bank Mozambique, “esta operação representa 
um grande passo para o sector bancário no mercado 
moçambicano, consolidando a estratégia alargada do 
Access Bank e o objectivo de ser  referência em Mo-

çambique”. 
“O nosso objectivo é contribuir para o crescimento 

exponencial do país nas próximas décadas, criando ba-
ses financeiras sustentáveis que melhorem a vida dos 
moçambicanos”, apontou aquele responsável.

O Grupo Access Bank Plc continua a expandir o seu 
negócio no continente africano na perspectiva de cres-
cer e de se fortalecer como referência africana na banca 
mundial.

Actualmente, com 49 milhões de clientes, o Access 
Bank é o banco africano com o maior número de clien-
tes e um dos mais bem capitalizados a nível do conti-
nente.

 O sonho do Access Bank em ser o banco africano 
mais respeitado em todo o mundo, conduz o grupo a 
explorar, cada vez mais, os mercados internacionais 
numa perspectiva pan-africana.  

A ECONOMIA chinesa vai cres-
cer 8 por cento em 2021 e 5,1 por 
cento em 2022, segundo o Ban-
co Mundial (BM), que reduziu as 
suas previsões para este ano em 
meio ponto percentual em com-
paração com as suas previsões 
anteriores.

De acordo com o último re-
latório publicado esta semana, a 
actividade económica do gigante 
asiático teve uma “forte recupe-
ração” no primeiro semestre de 
2021 mas “arrefeceu rapidamen-
te” no segundo semestre do ano.

O PIB da China abrandou 
no terceiro trimestre, de acordo 
com dados oficiais, crescendo 
4,9 por cento após avanços de 
18,3 por cento e 7,9 por cento 
nos dois primeiros trimestres de 
2021.

O BM acredita que o arrefe-

cimento se deve a surtos recor-
rentes de Covid-19, que “com-
plicaram” a retoma do sector dos 
serviços, e a crescente regulari-
zação por parte das autoridades 
nos sectores imobiliário e finan-
ceiro.

“Tudo isto levou a uma pres-
são descendente sobre o consu-
mo e investimento privados que 
foi compensada por exportações 
mais fortes do que o esperado 
dada a robusta procura externa”, 
segundo o BM, que também cita 
as falhas de energia como um dos 
factores que influenciaram o de-
sempenho económico em 2021.

O Organismo Mundial espe-
ra que o PIB da China atinja 8 por 
cento este ano, menos 0,5 pon-
tos do que nas suas previsões an-
teriores, e 5,1 por cento em 2022 
devido a “um efeito de base me-

nos favorável e uma menor con-
tribuição para as exportações”, 
ao qual se deve acrescentar “os 
esforços de desalavancagem do 
governo”.

A agência assume que o país 
continuará com a sua política de 
“casos zero”, o que implica a im-
posição de restrições severas em 
áreas onde são detectados casos 
ou a manutenção de fronteiras 
praticamente fechadas.

“Esta estratégia requer me-
didas de contenção contínuas, 
mas esperamos que a procura 
interna continue a ser retomada 
gradualmente”, acrescenta o BM 
citado pela Lusa.

Contudo, o BM argumenta 
que novas variantes do coro-
navírus, tais como o Ómicron, 
podem levar a “mais restrições e 
maiores perturbações da activi-

Portugal renova moratória 
de dívida de Moçambique

Concluída fusão entre BancABC e Access Bank 

Economia chinesa cresce oito por cento em 2021 

dade económica”.
“Além disso, a economia 

chinesa é também vulnerável a 
perturbações da cadeia de abas-
tecimento, que podem ser mais 

persistentes do que o esperado. 
Isto contribuiria para maio-
res pressões inflacionistas”, de 
acordo com o BM.

Exportações terão menor contribuição no crescimento da economia chinesa em 2022
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CAN futebol de praia

SED confirma 
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MOÇAMBIQUE 
no grupo da morte
A Selecção Nacional feminina de basquetebol está 
no dificílimo Grupo “B”, onde se encontra a temível 
e bi-campeã africana Nigéria e mais uma equipa por 
apurar entre os dias 16…

Para mais informação contacte a Direcção Comercial:   

 info@snoticias.co.mz | publicidade@snoticias.co.mz +258 21 427061/2  |  +258 84 910 4321    |   +258 84 340 0623

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DA MACHAVA

2ª SECÇÃO

ANÚNCIO

A DOUTORA SAFIRA ANTÓNIA RAFIQUE MUSSAGY, JUÍZA DE DIREITO 
DESTA SECÇÃO

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

Machava, aos dezasseis dias do mês de Dezembro do ano dois mil e vinte e um

A Escrivã de Direito
Dr.ª Irene Pereira Lambo

Verifiquei

A Juíza de Direito

13055

O HOSPITAL Central da Beira 
(HCB) tem disponíveis 345 uni-
dades de sangue para respon-
der às necessidades durante a 
quadra festiva que se avizinha.

O facto foi dado a conhecer 
ao nosso Jornal pela directora 
clínica desta unidade sanitária, 
Ana Tambo, acrescentando que 
a quantidade existente é acei-
tável.

De acordo com Ana Tam-

bo, nesta época de muita agi-
tação, muitos pacientes dão 
entrada no Hospital Central da 
Beira necessitando de sangue, 
vítimas de acidentes, violência 
física, agressão, entre outras 
causas.

A directora clínica do HCB 
explicou que a colecta deste 
líquido resultou de contactos 
feitos com escolas antes do fim 
do ano lectivo, com igrejas, as-

sociações ou eventos sociais. E 
apelou à população com possi-
bilidades de doar para fazê-lo, 
juntando-se à causa de salvar 
vidas.

Assegurou ainda que os 
profissionais de saúde vão con-
tinuar a promover palestras 
em diferentes locais, com vis-
ta a angariar mais unidades de 
sangue e garantir que não haja 
ruptura de stock. 

Bulha apela aos comerciantes 
para afixarem os preços

se ter constatado que 
muitos comerciantes esti-
pulam os preços consoan-
te o tipo de cliente que 
aparece no seu estabele-
cimento, para obterem 
ganhos acima do previsto 
e lesando o consumidor.

Bulha advertiu que os 
agentes económicos que 
forem encontrados nesta 
prática serão devidamen-
te penalizados ou poderão 
ver os seus produtos con-
fiscados.

“Os preços devem es-
tar tabelados. É obrigató-
rio. A lei é clara e deve ser 
cumprida”, recordou.

O governador manifes-
tou, entretanto, satisfação 
ao verificar que os preços 
dos produtos nos estabe-
lecimentos comerciais se 
mantêm e não há especu-
lação.

Ainda assim, reiterou 
que o Governo vai conti-
nuar a monitorar a situa-
ção.

Lamentou, porém, a 
escassez do frango e ovos 
no mercado e nos arma-
zéns, tendo em conta que 
tais produtos são os mais 
procurados nesta época.

A DELEGADA da Inspecção Nacional das Acti-
vidades Económicas (INAE) de Sofala, Arminda 
Macuamule, garantiu que há “stocks” suficientes 
de produtos alimentares básicos para atender à 
quadra festiva nesta região do país.

Quanto a ovos e frangos, Macuamule disse 
que a escassez será superada até hoje.

Apelou, no entanto, aos comerciantes para 
evitarem o açambarcamento dos produtos nos 
armazéns.

Em relação aos preços, disse que o sector está 
a monitorar desde o mês de Outubro, razão pela 
qual continuam estáveis, sendo que as pequenas 
variações que se têm verificado ainda se encon-

tram dentro da margem de lucro legalmente pre-
vista.

A delegada da INAE também recomendou aos 
comerciantes a afixarem os preços dos produtos, 
de modo que os clientes, ao entrarem nos estabe-
lecimentos, não tenham de perguntar, afastando 
assim a margem para a especulação.

Quanto aos produtos fora do prazo e mal con-
servados, retomou o apelo aos agentes económi-
cos para que evitem comercializá-los.

No entanto, revelou que, até ao momento, a 
INAE ainda não encontrou situação em que um 
agente económico esteja a vender produtos fora 
do prazo em grandes quantidades.

Por outro lado, pediu aos consumidores e 
aos agentes económicos a observarem com rigor 
as medidas de prevenção da Covid-19, evitando 
aglomerados e enchentes nos estabelecimentos 
comerciais.

“É preciso garantir que as unidades económi-
cas não estejam muito cheias. Se notarem que o 
movimento de pessoas é grande, façam filas de 
acordo com o distanciamento recomendado”, 
disse.

Também pediu aos agentes económicos a de-
nunciarem, através dos números disponibiliza-
dos, os falsos inspectores da INAE que porventura 
apareçam.

Bulha num dos estabelecimentos comerciais que visitou na segunda-feira

“Stocks” suficientes

O 
GOVERNADOR 

da província de 
Sofala, Lourenço 
Bulha, apelou aos 
comerciantes da 

cidade da Beira para res-

peitarem os dispositivos 
legais que impõem a afi-
xação dos preços das suas 
mercadorias em locais vi-
síveis, para a evitar a espe-
culação durante a quadra 

festiva que se aproxima.
A chamada de aten-

ção foi feita durante visita 
de monitoria a diferen-
tes unidades económicas 
desta urbe, nomeadamen-

te supermercados, arma-
zéns de venda de produtos 
a grosso e a retalho, bem 
como a estabelecimentos 
de venda de bebidas.

A exortação surge por 

HCB com quantidade 
aceitável de sangue

Face à quadra festiva, HCB renova apelo à doação de sangue

Entrega ao Domicílio 
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Nas cerimónias fúnebres, mantenha dois metros de distância das outras pessoas e use sempre a 
máscara. Evite passar a noite e refeições onde decorrem velórios ou cerimónias fúnebres. Cuide-se 

porque o vírus está em qualquer lugar.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA CIDADE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

DEPARTAMENTO DOS REGISTOS, NOTARIADO E ASSUNTOS 
CONSTITUCIONAIS

QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Centro Comercial Marés

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE FILIPA VITORINO 
DE JESUS XAVIER

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de um de Dezembro de dois mil 
e vinte, lavrada de folhas vinte e seis a vinte e sete, do livro de notas para escrituras diversas 
número quatro, traço CCM, deste Quarto Cartório Notarial de Maputo - Centro Comercial 
Marés, perante mim, IVO ALFREDO MAZIVE, Conservador e Notário Superior, em exercício no 
referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de FILIPA 
VITORINO DE JESUS XAVIER, de cinquenta e sete anos de idade, solteira, natural de Zumbo-
Tete, com última residência no bairro Tsalala-Matola.
Que até à data da sua morte não deixou testamento nem qualquer outra disposição da sua 
última vontade.
Deixou como únicos e universais herdeiros da quota de todos seus bens: MÁRCIA MESSIAS 
MATUSSE, divorciada e ANA PAULA XAVIER MATUSSE, solteira, ambas naturais de Maputo, 
onde residem.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com elas concorram à sucessão 
da herança e dela fazem parte bens móveis e imóveis.

Está conforme

Maputo, aos 17 de Dezembro de 2021
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, AS-
SUNTOS CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO

Faz-se público que NAYARA 
AHMAD JASSAT, natural 
e residente na cidade de 
Maputo, na Av. do Palmar, 
requereu autorização para 
mudança do seu nome, para 
passar a usar o nome com-
pleto de NAYARA JASSAT.
Nos termos do n.º 1, artigo 
360º do Código do Registo 
Civil, são convidados todos 
interessados para no prazo 
de trinta dias, a contar da 
data da publicação do pre-
sente anúncio, deduzirem, 
por escrito, a oposição que 
tiverem direito de fazer.

Maputo, aos 14 de Dezem-
bro de 2021

A A Directora Nacional Ad-
junta

Fátima J. Achá Baronet
(Conservadora e Notária 

Superior)

13109

REPÚBLICA DE MOÇAM-
BIQUE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 
ASSUNTOS CONSTITUCIO-

NAIS E RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que ADIRSON 
MEQUE JEQUE MUNGUAM-
BE, natural de Maputo e re-
sidente na Matola, no bairro 
Mussumbuluco, quarteirão 
2, requereu autorização para 
mudança do seu nome, para 
passar a usar o nome com-
pleto de MALVIN MEQUE JE-
QUE MUNGUAMBE.
Nos termos do n.º 1, artigo 
360º do Código do Registo 
Civil, são convidados todos 
interessados para no prazo 
de trinta dias, a contar da 
data da publicação do pre-
sente anúncio, deduzirem, 
por escrito, a oposição que 
tiverem direito de fazer.

Maputo, aos 16 de Dezembro 
de 2021

A Directora Nacional Adjunta
Fátima J. Achá Baronet

(Conservadora e Notária 
Superior)

13098

INQUÉRITO-INQUÉRITO-INQUÉRITO

Terrorismo ofuscou esforços 
de desenvolvimento em 2021

AS acções terroristas na província de 
Cabo Delgado, que se arrastam des-
de 2017, continuam a preocupar pela 
onda de destruições e perdas de vidas 
humanas, além milhares de famílias 
deslocadas. Cidadãos entrevistados 
pelo “Notícias” em Inhambane, sobre 
o balanço de 2021 e perspectivas para
2022, apontam que a Covid-19 veio
agravar os problemas que o país en-
frentava sobretudo a crise económica e
as calamidades naturais, derivadas dos 
ciclones e chuvas intensas em algumas 
regiões.

André David, funcionário público, 
afirmou que o crescimento económi-
co que o país regista, que se traduz na 
construção de infra-estruturas em to-
das áreas, com destaque para as vias, 
o primeiro aeroporto internacional na
província de Gaza, é ensombrado pelo
contínuo derramamento de sangue
pelos  terroristas em Cabo Delgado

“A guerra em Cabo Delgado está 
a matar pessoas, os terroristas, na sua 
maioria, são moçambicanos, daí que 
há toda necessidade de se encontrar 
mecanismos para acabar com estes 
actos que também destroem infra-es-
truturas”, disse David.

Apontou que a inauguração de fon-
tes de água em vários cantos do país e 
a expansão da energia eléctrica está a 
permitir a dinamização da economia, 
principalmente nas zonas recônditas.

Gulamo Mussagy, estudante uni-
versitário, disse que não obstante ter 
conseguido concluir com êxito as ca-
deiras curriculares do segundo ano do 
curso de Psicologia, na Universidade-

-Save (UniSave)-extensão da Maxixe,
está preocupado com o ritmo acele-
rado da propagação da Covid-19, que
matou amigos, familiares e conheci-
dos.

Louvou o esforço do Governo para 
controlar a Covid-19, com a vacinação 
massiva, porque só assim se pode evi-
tar muitos óbitos por causa da doença.

“Sobre o terrorismo penso que a 
ideia de pedir apoio aos países da re-
gião bem como do Ruanda, foi a me-
lhor decisão do Governo moçambica-
no. Hoje chegam  boas notícias de Cabo 
Delgado dando conta da eliminação das 
células terroristas, abrindo espaço para 
a normalização da vida”, disse Mussa-
gy.

Ismael Valoi, jovem empreendedor, 
disse que 2021 foi um ano caracterizado 
por cenários adversos, com a economia 
a derrapar, principalmente no sector 
do turismo, por conta da pandemia. 
Apontou que os conflitos armados em 
Manica e Sofala e o terrorismo em Cabo 
Delgado, também são responsáveis 
pelo mau ambiente de negócios.

Reconheceu os esforços do Governo 
para garantir estabilidade, segurança e 
tranquilidade públicas.

Sénia Maela, professora, disse que o 
ano prestes a findar, no cômputo geral, 
foi de adversidades que condicionaram 
o sucesso do país, nomeadamente o
terrorismo em Cabo Delgado, a pande-
mia da Covid-19 que chegou à quarta
vaga, as calamidades naturais, nomea-
damente os ciclones Eloise e Guambe.

“Apesar de tudo, sentimos que o 
Governo demonstrou firmeza na busca 

de soluções para amenizar o sofrimen-
to do povo e garantir a paz e bem-es-
tar, na medida das condições que o 
país consegue. 

A presença das forças conjuntas da 
SADC e do Ruanda, que se juntaram às 
nossas FDS para o combate ao terro-
rismo, permitem que hoje as famílias 
regressem às suas zonas de origem”, 
disse.

Acrescentou que o lançamento 
do projecto Sustenta, a conclusão da 
plataforma flutuante Coral-Sul FLNG, 
a adesão ao Processo Kimberley, a ex-
pansão da rede eléctrica e água nas co-
munidades, a contínua construção de 
estradas entre outros projectos, mos-
tram que apesar da economia estar 
abalada há capacidade de superação.

“Melhores dias virão para o povo 
moçambicano. Descrevo como um 
ano desafiador mas superado pela for-
ça da unidade, da busca da paz e do 
desenvolvimento”, disse.

André David Gulamo Musagy  Ismael Valoi

Sénia Maela

O 
BANCO Mundial apro-
vou em 16 de Dezem-
bro corrente, a doação 
de 167,5 milhões de 
dólares destinados à 

melhoria da eficácia e eficiência 
da protecção social  e o projecto 
de resiliência económica no país.

Do valor do projecto, 41 
milhões são fornecidos por um 
fundo fiduciário de vários doa-
dores composto pela Foreign, 
Commonwealth e Escritório de 
Desenvolvimento do Reino Uni-
do, Suécia e Holanda, enquanto 
o restante vem da Associação de
Desenvolvimento Internacional
do Banco Mundial (IDA).

“Esta é uma operação muito 
necessária para Moçambique, 
dada a vulnerabilidade do país a 
conflitos, eventos climáticos ex-
tremos, Covid-19 e outros fac-
tores”, observou Idah Pswarayi-

-Riddihough, director do Banco
Mundial para Moçambique, Ma-
dagáscar, Comores, Maurícias e
Seychelles, citada por um comu-
nicado da instituição.

Indica que o projecto aten-
de à necessidade de construir 
um sistema de protecção social 
voltado às famílias mais pobres 
para, efectivamente, melhora-
rem as suas condições de vida e 
aumentar a resiliência de cho-
ques. 

“Moçambique fez progressos 
na construção de um sistema de 
protecção social e é hora de au-
mentar o seu impacto sobre os 
pobres e vulneráveis da manei-
ra mais eficiente ”, acrescentou 
Edmundo Murrugarra, econo-
mista sénior de protecção social 
e líder da equipa de trabalho do 
projecto.

Referiu ser por essa razão 

O FUNAE e o Grupo JFS lançaram ontem, em 
Cuamba, província do Niassa, o projecto “Ilu-
mina Saúde”, o qual prevê a electrificação de 
dois postos administrativos  e dez centros de 
saúde nas províncias de Nampula e do Niassa. 

O projecto “Ilumina Saúde”, cujo memoran-
do de entendimento foi rubricado por António 
Saíde, PCA do FUNAE, e Manuel Delgado, ad-
ministrador delegado da empresa algodoeira do 
Grupo JFS, vai beneficiar mais de 2000 famílias. 

O mesmo resulta da parceria público-priva-
da entre o FUNAE e o Grupo JFS visando  me-
lhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento 
comunitário rural integrado do país. 

Orçado em cerca de 116 milhões de meticais, 
o projecto insere-se na iniciativa do Governo
para o quinquénio 2020-2024, a qual visa elec-
trificar todas as sedes dos postos administra-
tivos e ainda no Programa Nacional de Saúde,
enquadrado nas directivas das Nações Unidas.

As mesmas indicam para a necessidade de 
electrificar os centros de saúde nas zonas ru-
rais para uma resposta mais pronta e próxima 
às necessidades da população, incluindo a im-
plementação de campanhas para combate à 
Covid-19 e outras doenças. 

O projecto arrancou com a electrificação do 
Centro de Saúde de Muthaco, no posto admi-
nistrativo de Lúrio, distrito de Cuamba, pre-
vendo-se electrificar também o de Sales, Ma-
tarica Lúrio, Malia e Mpamela, no Niassa, e 
Pinda, Mete, Naquessa e Lúrio (em curso), em 
Nampula. 

Prevê ainda a electrificação das sedes dos 
postos administrativos de Gomba e Matondo-
vela, no distrito de Mecula, Niassa, através da 
construção de centrais fotovoltaicas capazes 
de gerar 40 e 60KWp, respectivamente, no de-
curso da vigência do memorando de entendi-
mento entre o FUNAE e o Grupo JFS que é de 
dois anos. 

O projecto “Ilumina Saúde” será executado 
através de uma sinergia de recursos entre as 
partes, sob gestão do FUNAE. 

O Grupo JFS contribuirá com 320 painéis de 
330Wp e com apoio local e logístico, conside-
rando a sua enorme presença na região, onde 
assiste, permanentemente, mais de 40 mil 
agregados familiares na produção agrícola de 
algodão e de diversas culturas sob o lema “Al-
godão desenvolve”. 

Com esta iniciativa, as partes reforçam a sua 
cooperação, abrindo portas para novos progra-
mas de expansão, onde se poderão incluir mi-
ni-redes, sistemas solares residenciais, entre 
outros. 

A ACTIONAID Moçambique, 
uma organização não-governa-
mental(ONG), considera que o 
Governo, o sector privado e to-
dos os intervenientes da socieda-
de devem centrar as suas acções 
na promoção da formação técni-
co-profissional, auto-emprego, 
e pequenas iniciativas empresa-
riais e de negócios para os jovens. 
Segundo a ONG, a remo-
ção de obstáculos no aces-
so à terra e à habitação para 
os jovens são igualmente es-
senciais para a melhoria das con-
dições de vida desta faixa etária. 
A posição foi expressa terça-
-feira, em Maputo, pela coor-
denadora de Políticas e Pro-
gramas na ActionAid, Márcia
Cossa, no encontro de reflexão
em torno das alternativas para
inserção dos jovens no mer-
cado de trabalho no contex-
to da Covid-19 e terrorismo
na província de Cabo Delgado. 
Cossa explicou que a reflexão
tem como objectivo colher ideias
sobre como encarar o mercado
de trabalho no contexto actual e
consciencializar os jovens, de di-
ferentes regiões do país, sobre o
agravamento das dificuldades de
acesso ao emprego digno e com
eles discutir as possíveis alterna-
tivas e oportunidades.

“Se nós queremos que os 
jovens estejam na linha da fren-
te e na liderança do país é im-
portante que se invista na sua 
formação profissional e, so-

bretudo, dar-lhes oportuni-
dades para que possam mos-
trar o seu potencial, pois eles 
têm muita energia�, frisou. 
Acrescentou que ainda que os 
jovens não tenham a dita expe-
riência que lhes é exigida quando 
as empresas lançam concursos, 
a força de vontade e o empenho 
são elementos essenciais para se 
conseguir grandes resultados. 
Por isso, apelou para que sejam 
abertas mais oportunidades e 
que as empresas de financia-
mento encontrem formas para 
patrocinar iniciativas juvenis. 
Acredita que só dessa forma se 
pode ter um Moçambique de-
senvolvido e mais inclusivo. 
Referiu que através do Movimen-
to Activista Moçambique (MAM) 
uma organização de jovens que 
surge por iniciativa da Associa-
ção ActionAid Moçambique, fo-
ram realizadas várias campanhas 
com o Governo, para dar opor-
tunidades de trabalho aos jovens 
de Cabo Delgado para que não se 
juntem a grupos terroristas.

“Até ao momento temos 
tido boa parceria com o Gover-
no, mas ainda continua o de-
safio da empregabilidade dos 
jovens porque há necessidade 
de assegurar que estes saibam 
fazer algo e que tenham opor-
tunidades de acesso ao crédito a 
fim de gerar o seu próprio traba-
lho e não estar dependentes de 
terceiras pessoas�, sublinhou.- 
(AIM)

Banco Mundial ajuda a fortalecer 
sistema de protecção social

Acção Social identifica os beneficiários

que esta operação reúne os três 
maiores programas de protecção 
social para melhorar sinergias e 
ajudar a criar um caminho críti-
co para sair da pobreza extrema.

O projecto baseia-se em ex-

periências locais e globais para 
expandir a protecção social entre 
as famílias com as crianças, for-
talece o capital humano e impul-
siona a economia das mulheres.

Além disso, esta operação 

permitirá que o sector tenha 
acesso a financiamento emer-
gencial para responder rapi-
damente choques climáticos, 
de saúde e económicos. Como 
parte de uma resposta de 

emergência, conhecido como 
protecção social adaptativa, 
ela ajuda a mitigar os impactos 
de choques e fortalece a resi-
liência das famílias por meio de 
actividades de subsistência”, 
disse Jordi Gallego-Ayala,  es-
pecialista em protecção social 
e líder da equipa do projecto.

Este projecto contribuirá 
para a realização da Estraté-
gia Nacional do Governo para 
Segurança Social Básica 2016-
2024 e seu Programa Quinque-
nal 2020-2024. Esta operação 
é alinhada com o Quadro de 
Parceria com o País do Gru-
po Banco Mundial (CPF) para 
Moçambique FY17-21, espe-
cialmente seu foco no capital 
humano e a necessidade de 
apoiar o país na recuperação 
de ciclones recentes e da pan-
demia.

Electrificados 
dez centros 
de saúde em 
Niassa e Nampula

Actionaid pede 
mais formação 
técnico-profissional 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708 

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

FIPAG ensaia 
fornecimento de água

O 
DIRECTOR-GERAL 
do Fundo de Inves-
timento e Património 
do Abastecimento de 
Água (FIPAG), Vic-

tor Tauacale, diz estarem em 
curso ensaios das bombas de 
captação de água de dez fu-
ros abertos em Namiteca e do 
funcionamento da conduta 
de fornecimento do recurso 
aos munícipes dos bairros de 
Muahivire, Muhala e Muahivi-
re-Expansão. 

Falando ontem à imprensa 
na cidade de Nampula, mo-

mentos depois de visitar a bar-
ragem sobre o rio Monapo e os 
campos de furos de Namiteca, 
Victor Tauacale explicou que os 
ensaios visam aferir a capaci-
dade de pressão da bombagem 
de água, bem como corrigir al-
gumas fugas de água que forem 
encontradas na conduta. 

“Queremos manter o sis-
tema funcional, sem nenhum 
problema, e podemos con-
siderar que neste momento 
o sistema de Namiteca está a
funcionar em pleno”, garantiu
Tauacale.

Embora o FIPAG assegu-
re haver ensaios de capta-
ção e fornecimento de água, 
os munícipes dos bairros de 
Muahivire, Muhala e Muahivi-
re-Expansão dizem que estão 
ainda a ressentir-se da crise do 
recurso e que não corresponde 
à verdade que o sistema de fu-
ros esteja já em funcionamen-
to.

“Há duas semanas que 
as torneiras estão sem jorrar 
água. Já vieram a público com 
três datas diferentes da entra-
da em funcionamento, mas até 

hoje nada aconteceu…”, dis-
se Isabel Romão, residente no 
bairro de Muahivire.

O director-geral do FIPAG 
reafirma haver disponibilidade 
de água e assegura que “vamos 
continuar a controlar o siste-
ma e rectificar os defeitos que 
existem, até que tudo se esta-
bilize em pleno”.

Registos apontam que os 
furos abertos em Namiteca 
têm capacidade de produção 
de seis mil metros cúbicos de 
água por dia, para abastecer 90 
mil habitantes.

Bairros periféricos de Nampula passam a ter água

A FARTURA de produtos ali-
mentares de primeira ne-
cessidade tem determinado 
que os preços apresentem 
estabilidade na cidade de 
Nampula, com excepção do 
frango, cuja escassez levou ao 
agravamento do custo nesta 
altura de preparação da festa 
do Natal. 

Os supermercados e mer-
cados formais e informais es-
tavam ontem abarrotados de 
gente ávida em efectuar com-
pras, na expectativa de que a 
festa do Dia da Família acon-
teça num ambiente de paz, 
harmonia e convívio salutar.

Fora dos estabelecimen-
tos comerciais, as caixas elec-
trónicas dos bancos comer-
ciais, vulgo ATM, registam 
longas filas de pessoas que 
procuram levantar dinheiro 

para preparar a festa, uma vez 
que a maioria das instituições 
do Estado e privadas pagou 
atempadamente o salário do 
mês de Dezembro.

A roupa vermelha e bran-
ca, entre vestidos, blusas, 
calças e camisetas, está a 
colorir as montras e a atrair 
clientes que pretendem aliar 
a beleza e o convívio familiar. 

Os terminais rodoviários 
interdistritais já registavam 
ontem movimento de pas-
sageiros que se espera venha 
a intensificar-se hoje. Aliás, 
algumas famílias começam 
hoje a deslocar-se para o li-
toral da província, sobretudo 
para a praia de Chocas, Ilha de 
Moçambique e Nacala, onde 
os espaços de alojamento es-
tão praticamente esgotados.

O Hospital Central de 

Nampula revela que até on-
tem a situação era consi-
derada calma e que o com-
portamento da população é 
salutar, contrariamente aos 
anos anteriores. “De acordo 
com a equipa de ronda, no 
dia 21, por exemplo, houve 
registo de 369 pacientes com 
diferentes patologias, a des-
tacar 20 vítimas de acidentes 
de viação, com sete interna-
mentos, 15 casos de agressão 
física, dez quedas e  cinco 
mordeduras caninas, das 
quais três em crianças”, disse 
fonte do hospital.

A Polícia disse que está 
garantida a segurança e or-
dem pública não somente no 
cetro urbano, como também 
nos arredores, onde foi refor-
çado o patrulhamento para 
que haja festas tranquilas.

OS munícipes cujas residências 
estão localizadas próximo do 
Hospital Central de Nampula 
(HCN) se queixam do cheiro 
nauseabundo provocado pelo 
lixo hospitalar, que não está a 
ser tratado da forma mais ade-
quada.

Cidadãos entrevistados 
pelo “Notícias” dizem que o 
lixo que é produzido no HCN 
é acumulado no terreno adja-
cente a esta unidade sanitária e 
depois queimado.

Trata-se de uma situação 
que é contra o meio ambiente, 
e os moradores mais próximos 

passam mal por isso, situação, 
aliás, já reclamada à direcção 
do hospital.

Confrontado, o director 
clínico do HCN, Anselmo Vi-
lanculos, reconheceu que a 
gestão do lixo hospitalar tem 
sido um desafio, sobretudo 
porque, de acordo com as suas 
palavras, o lixo é tratado usan-
do máquinas especializadas 
que trituram e compactam, 
sendo que de seguida pode ser 
deitado em qualquer lugar sem 
provocar nenhum problema. 

Disse que o hospital tem 
uma máquina, porém está 

avariada há muito tempo e no 
mercado nacional não existem 
as peças necessárias para a re-
paração, pelo que se está a usar 
o aterro sanitário para depósi-
to do lixo. “Não é confortável.
Já tivemos queixas dos nossos
vizinhos abordando o descon-
forto que tal situação gera nas
suas casas”, recomheceu.

O dirigente assegurou que 
há esforços a todos os níveis 
para ultrapassar o problema, 
porque os gestores da institui-
ção estão cientes de que não é 
a melhor maneira de tratar o 
lixo.

HCN sem condições para 

tratamento do lixo hospitalar

VÉSPERAS DO NATAL

Preços estáveis mas 
com escassez do frango

Acesse: https://t.me/Novojornal
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MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO MUNICIPAL DE NHLAMANKULU

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E FINANÇAS 

No âmbito do concurso de Ingresso para Contratação de Agentes Sazonais, 

comunica-se a todos candidatos abaixo mencionados, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, a partir da data da publicação do presente anúncio, comparecerem 

na Administração do Distrito Municipal de Nhlamankulu munidos da seguinte 

documentação: 

1. Atestado Médico

2. Certificado de Registo Criminal

Lista de Candidatos

N˚ Nome do Candidato Prova 

Oral

Resultado 

Final

01 Alberto Julião 17.5 Aprovado

02 Enia António Malendja 17.5 Aprovado

03 Isabel Júlio Matsinhe 17.5 Aprovado

04 Joana Dorça J. Saiwane 17.5 Aprovado

05 Dionísio Alfredo Mangue 17.5 Aprovado

06 Mussolina Pedro Muthemba 17.5 Aprovado

07 Tânia L.L.Nhapala 17.5 Aprovado

08 Atália Orlando Manhiça 17 Aprovado

09 Miranda M.U.Guambe 17 Aprovado

10 Adelina Pedro Manjaze 17 Aprovado

11 Alberto Dos santos Geraldo 17 Aprovado

12 Angelina Armando Maulele 17 Aprovado

13 Antonieta Paulo Nhantumbo 17 Aprovado

14 Assucena Amélia Macuácua 17 Aprovado

15 Calton Rafael Utui 17 Aprovado

16 Chadreque Pedro Manhiça 17 Aprovado

17 Cidália Augusto Ngoveia 17 Aprovado

18 Mário João Malimbique 17 Aprovado

19 Emanuel Augusto Francisco 17 Aprovado

20 Fátima Salina Magaia 17 Aprovado

21 Fáusia Judas Uqueio 17 Aprovado

22 José B. Massingue 17 Aprovado

23 Eunice Augusto Mabjaia 17 Aprovado

24 Julião Estevão Manuel 17 Aprovado

25 Luís Albino Malo Júnior 17 Aprovado

26 Luísa Leia Checo 17 Aprovado

27 Márcia Margarida A. Cantulua 17 Aprovado

Sem mais, cordiais saudações 

O Vereador 

(Zeferino Dias José Chioco)

11806                      

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, n.º 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ALICE DE JESUS CUMBA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de nove de Dezembro 
de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas noventa e quatro verso a folhas noventa 
e cinco verso, do livro de notas para escrituras diversas número duzentos e 
oitenta e nove, traço “C”, deste Cartório Notarial, perante mim, ERMELINDA JOÃO 
MONDLANE MATINE, Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido 
Cartório, foi lavrada um Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de ALICE 
DE JESUS CUMBA, natural de Marracuene, de cinquenta um anos de idade, casada 
com Hugo Humberto Nombora, sob regime de comunhão de bens adquiridos, de 
nacionalidade moçambicana, com última residência em Marracuene-sede, sem ter 
deixado testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade.
Mais certifico que na operada escritura pública foram declarados como únicos e 
universais herdeiros da quota disponível de todos seus bens, seu esposo HUGO 
HUMBERTO NOMBORA, viúvo, natural de Maputo, também como meeiro e 
seus filhos: PERCINA JANOA MANUNGO e ALFREDO HUGO NOMBORA, ambos 
solteiros, maiores, de nacionalidade moçambicana e naturais de Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com eles concorram 
à sucessão, e da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está conforme

Maputo, aos 9 de Dezembro de dois mil e vinte e um

A Conservadora e Notária Técnica

(Ilegível)
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SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
FLORÊNCIA STELLA JOÃO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte de Dezembro de 
dois mil e vinte e um, exarada de folhas noventa e um a noventa e dois, do livro 
de notas para escrituras diversas número trezentos e sessenta e dois, traço “B”, 
do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante mim, ALCINDA RAIMUNDO 
BANGUINE MAZIVE, Conservadora e Notária Superior em exercício no referido 
Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 
FLORÊNCIA STELLA JOÃO, de sessenta anos de idade, no estado de solteira, de 
nacionalidade moçambicana, com última residência habitual no bairro do Jardim.
Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última 
vontade, deixou como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, seus 
filhos: CHELSEA CECÍLIA RIBEIRO MANGANA, STELVIO JOSÉ MARTINS MATE 
e ANDERSON MANUEL TOMÁS, solteiros, maiores, naturais de Maputo.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão, que da 
herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Está conforme

Maputo, aos 21 de Dezembro de 2021

O Notário
(Ilegível)
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O 
PRESIDENTE do 
Movimento De-
mocrático de Mo-
çambique (MDM), 
Lutero Simango, 

enaltece a manutenção das 
medidas de prevenção da 
Covid-19, decisão anuncia-
da esta semana pelo Chefe 
do Estado, Filipe Nyusi.

Simango, que falava on-
tem à imprensa na provín-
cia de Maputo, à margem de 
encontro com membros e 
simpatizantes do seu parti-
do, defendeu a manutenção 
das medidas e afirmou que 
elas devem ser cumpridas 
para garantir que a popula-
ção continue protegida da 

doença.
“O que o MDM quer 

também que a vacinação 
abranja toda a população 
moçambicana, em particu-
lar as famílias carenciadas”, 
disse, apelando para que as 
brigadas da Saúde estejam 
preparadas para o efeito.

Segundo Lutero Siman-
go, o Governo deve assumir 
a sua responsabilidade de 
apoiar as pequenas e médias 
empresas e as famílias, para 
assegurar oportunidades de 
negócios.

O recém-eleito presi-
dente do MDM falou ain-
da dos raptos, criticando o 
Executivo, alegadamente 

por falta de uma política de 
segurança nacional.

O dirigente político da 
oposição considerou falá-
cia o pronunciamento do 
Presidente da República, no 
seu informe anual, relativa-
mente à criação de uma for-
ça especial contra os raptos. 
“ Esse discurso é de longa 
data, mas também não se 
pode promover uma política 
nacional de defesa e segu-
rança sem que haja debate 
na Assembleia da Repúbli-
ca”, disse, defendendo que 
isso está plasmado na Cons-
tituição da República.

De acordo com o MDM, 
o país precisa dessa política

nacional para colocar pon-
to final aos raptos e a outras 
situações relacionadas com 
a violência.

Lutero Simango visi-
ta a província de Maputo 
para se inteirar do trabalho 
político e interagir com os 
membros do partido, sen-
do esta a segunda digressão 
depois de ter estado na ci-
dade de Maputo.

Sobre os órgãos de de-
cisão, Simango fez saber 
que depois do congresso 
decidiu pela manutenção, 
sendo que continuarão a 
funcionar até à realização 
da sessão do Conselho Na-
cional.

O PARTIDO Aliança 
Independente de Moçam-
bique (ALIMO) felicita os 
cristãos, em particular, 
e os moçambicanos, em 
geral, pela celebração do 
Natal ou Dia da Família, 
que simboliza o espíri-
to de comunhão, paz e 
concórdia, sintetizado no 
nascimento de Jesus Cris-
to.

Em declarações ao 
“Notícias”, o líder desta 
formação política, Khalid 
Sidat, saudou de forma 
particular o Presiden-
te da República, Filipe 
Nyusi, pela comunicação 
feita segunda-feira, 20 
de Dezembro corrente, 
sobre a situação geral da 
Covid-19, na qual deci-
diu manter as medidas de 
prevenção da pandemia e 
apelou à consciência in-
dividual e colectiva, so-
bretudo durante a quadra 
festiva.

Sidat sublinhou que 
a celebração do Natal ou 
Dia da Família deve cons-
tituir momento em que os 
cristãos e os moçambica-
nos em geral celebram a 
paz como condição fun-
damental para o desen-
volvimento e realização 
do bem-estar.  

“O partido ALIMO 
felicita os cristãos mo-
çambicanos e de todo o 
mundo pelo Natal. Felici-

MDM enaltece 
manutenção de medidas 
contra Covid-19

Lutero Simango visita província de Maputo desde ontem
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POR OCASIÃO DO NATAL

ALIMO felicita cristãos 
e deseja festas ordeiras

Khalid Sidat

mentemente condenados.
Aliás, segundo Kha-

lid Sidat, o terrorismo e 
o extremismo não fazem
parte do muçulmano que
se guia pelo Alcorão, na
medida em que a religião
muçulmana - o islamismo
- condena estas práticas.

Já em apreciação ao
estado geral da nação, no 
quadro da comunicação 
feita pelo Chefe do Es-
tado, afirmou que o país 
mostrou sinais de recupe-
ração da economia no ano 
prestes a findar, apesar da 
pandemia da Covid-19, 
que continuou o grande 
entrave para as realiza-
ções governamentais.

Khalid Sidat disse que 
a informação do Chefe do 
Estado sobre o estado ge-
ral da nação foi profunda 
e analítica, e espelhou o 
comportamento do país e 
das suas instituições. De-
fendeu a necessidade de 
se continuar a aprofun-
dar a democracia e a des-
centralização, e apelou às 
forças políticas para que 
sejam os seus verdadeiros 
pilares, praticando e rea-
lizando acções que con-
corram para proporcionar 
o bem-estar aos moçam-
bicanos.

Desejou que em 2022 
os moçambicanos sofram 
menos, sobretudo devido 
à Covid-19. 

ta de igual modo todos os 
moçambicanos pelo Dia 
da Família, que se celebra 
sábado, 25 de Dezembro. 
Desejamos a todos vo-
tos de boas-festas, paz, 
concórdia e muito amor 
ao próximo”, disse Kha-
lid Sidat, manifestando 
desejo de que as festas 
decorram num ambien-
te livre da Covid-19 e de 
acidentes de viação nas 

estradas do país.
O presidente do par-

tido ALIMO encorajou a 
Polícia da República de 
Moçambique a garantir a 
segurança e tranquilidade 
dos cidadãos durante as 
festas. Solidarizou-se com 
as famílias vítimas de ata-
ques terroristas em Cabo 
Delgado e Niassa, e apelou 
para que o terrorismo e o 
extremismo sejam vee-

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Em conformidade com o Despacho de 7/10/2021 do Exmo. Senhor Director do Gabinete do Secretário do Estado da Província de Nampula e nos termos dos números 1 e 2 do 

artigo 21 da Lei nº 10/2017, de 1 de Agosto, que aprova o Estatuto Geral dos Funcionários e Agente do Estado, se publica a lista dos candidatos admitidos ao concurso para 

contratação de docentes eventuais, a que se refere o edital publicado no Jornal "Notícias".
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Nº NOME COMPLETO CATEGORIA
TURMA A 
LECCIONAR

RESULTADO

DISCIPLINA: PEDIATRIA

 1 Paulo Costa Médico Pediatra Turma 22 Apurado

 2 Victória da Cruz  A. Meque Médica de Clínica Geral Turma 22 Apurado

 3 Mulaja Kabeya Etienne Kabeya Médico Pediatra Turma 22 Apurado

 4 Merrunissa Cassambhai Abdul Gafur Médica Pediatra Turma 22 Apurado

 5 Quitéria Sofia Cardoso da Silva Armando Médica de Clínica Geral Turma 22 Apurado

DISCIPLINA: GERIATRIA

 1 Lúcio Felizardo Changa Médico de Clínica Geral Turma 22 Apurado

DISCIPLINA: SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO

1
Edson Mauro  Alberto Zioto Mugabe

Médico de Clínica Geral Turma 22 Apurado

DISCIPLINA: MEDICINA LEGAL

1 DinoVirgilio Sampanha Soares Médico Clínica Geral Turma 21 e 22 Apurado

DISCIPLINA: TRAUMAS E EMERGÊNCIAS

1 Carlitos Xavier Marins Laissone Médico de Clínica Geral Turma 21 e 22 Apurado

2 Edson Mauro Alberto  Zioto  Mugabe Médico de Clínica Geral Turma 21 e 22 Apurado

DISCIPLINA: EXAMES IMUNOLÓGICO E MOLECULAR

1 Martins InácioLuís Muloia Lic. Ciências Biológicas Turma 17 Apurado

DISCIPLINA: EXAMES HEMATOLÓGICOS

1 Ezequias  Zefanias  Sitoe
Lic. Técnicas Biomédicas Laboratoriais/

Especialista de Saúde
Turma 17 Apurado

DISCIPLINA: EXAMES HISTOCITOLÓGICO

1 Osvaldo Gregório Tipura Lic. em Tecnologia Biomédica e Laboratorial Turma 17 Apurado

DISCIPLINA: OBSTETRÍCIA PATOLOGICA E CIRÚRGICA

1 Orlando de Jesus Hilário Pacheleque Médico de Clínica Geral Turma 11 Apurado

DISCIPLINA: FARMACOTERAPIA

1 Inocêncio Ernesto  Dombe Licenciado em Farmácia Turma 13 Apurado

DISCIPLINA: FARMÁCIA HOSPITALAR

1 Juvêncio Carlos Gasolina Téc. Fam/Licenciado em Saúde Pública Turma 13 Apurado

2 Maria Eugenia Paulino Munguambe Licenciada em Farmácia Turma 13 Apurado

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO GESTÃO EM FARMÁCIA

1 Carolina Remígio Muareia Licenciada em Farmácia Turma 13 Apurado

DISCIPLINA: TECNOLOGIA FARMACEÚTICA  I & II

1 Lando Rodrigues Amadeu Licenciado em Farmácia Turma 13

2 Milena Benjamim Manuel Dauto Licenciada em Farmácia Turma 13 Apurado
DISCIPLINA: EQUIPAMENTO RADIOLÓGICO

1 Fulgêncio Armando Muahole Téc de Manutenção de Equipamento Hospitalar Turma 2 Apurado

2 Abdala Alifa Franck Téc. Electromedicina /Técnico Superior N1 Turma 2 Apurado

DISCIPLINA: PROTECÇÃO RADIOLÓGICA

1 Equilidio Manuel Sabonete Vinho Licenciado em Radiologia Turma 2 Apurado

2 Baptista Henrique Nhabinde Téc. Radiologia /Licenciado em Optometria Turma 2 Apurado

DISCIPLINA: ANATOMIA RADIOLÓGICA

1 Filipe Gilberto Matcholo Téc. de Radiologia & Lic. Informática de Gestão Turma 2 Apurado

2 Custodio Uache Zacarias Boane Licenciado em Radiologia Turma 2

2 Sozinho Meca Técnico de Radiologia Turma 2 Apurado

DISCIPLINA: TÉECNICA DE ORGÃOS

1 Custodio Uache Zacarias Boane Licenciado em Radiologia Turma 2 Apurado

DISCIPLINA: CÂMARA ESCURA

1 João Soares Serafim Lavieque Técnico de Radiologia Turma 2 Apurado

2 Roberto Francisco Mandire Chiteve Técnico de Radiologia Turma 2 Apurado

DISCIPLINA: FÍSICA NUCLEAR

1 Nelson Assis da Costa Lic. Ensino de Física Turma 1 Apurado

2 Nelson Muchanga Téc. de Radiologia & Lic. Física Turma 1
Apurado

DISCIPLINA: ELECTRICIDADE

1 Virgílio Mário Laímo Téc. Radiologia & Lic. Ensino de Física Turma 2 Apurado

2 Neves Samuel Téc. de Radiologia Turma 2 Apurado
DISCIPLINA: RADIOLOGIA DIAGNÓSTICA

1 Neves Samuel Técnico de Radiologia Turma 2 Apurado

2 Baptista Henrique Nhabinde Téc. Radiologia /Licenciado Em Optometria Turma 2 Apurado

DISCIPLINA: TÉCNICA RADIOLOGICA DE ESQUELETO
1 Nelson  Muchanga Téc. de Radiologia & Lic. Física Turma 2 Apurado

DISCIPLINA: FÍSICA RADIOLOGICA
1 Nelson Muchanga Tec. Radiologia & Lic. Ensino de Física Turma 2 Apurado

DISCIPLINA: TERAPIA FÍSICA

1 Fausta Fernando da Silva Augusto Licencianda em Fisioterapia Turma 6 Apurado

FISIOTERAPIA TRAUMATOLÓGICA ORTOPÉDICA E REUMÁTICA

1 Eduardo de Sousa Ernesto Licenciado em Fisioterapia  Turma 6 Apurado

2 Castigo João Joaquim Médico de Clínica Geral Turma 6 Apurado

DISCIPLINA: FISOTERAPIA CIRÚRGICA

1 Castigo João Joaquim Médico de Clínica Geral Turma 6 Apurado

2 Príncipe António Júlio Lic. em Fisioterapia Turma 6 Apurado

DISCIPLINA: FISOTERAPIA PEDIÁTRICA

1 Eusébio  MárioGaio Téc. de Fisioterapia & Lic. em Nutrição Turma 6 Apurado

2 Merunissa Cassambhai AbdulgafarGafur Médica Pediatra Turma 6 Apurado

DISCIPLINA: FISOTERAPIA PNEUMOCARDILÓGICA

1 Estevão Vicente Manonga Lic em Fisioterapia Turma 6 Apurado

2 Beatriz da Conceição Grácio A. da Silveira Cardiologista Turma 6 Apurado

DISCIPLINA: FISOTERAPIA GINECOLÓGICA
1 Matos Chimuassa Gineco-obstetra Turma 6 Apurado

DISCIPLINA: MEDICINA OPERATÓRIA
 1 Vugas Viegas Serra Licenciado em Cirurgia Turma 6 Apurado
2 Bernardo Leite Munarrapa Cirurgião Geral Turma 6 Apurado

DISCIPLINA: TÉCNICAS DE INSTRUMENTAÇÃO

1
Matilde de Jesus Rosema. Matiquite 

Amade

Téc.  de Instrumentação & Licenciado em Serviços 

Sociais 
Turma 6 Apurada

2 Casimiro Dinis Lic. em instrumentação Turma 6 Apurado

DISCIPLINA: BANCO DE SANGUE

1 Alberto Francisco Xavier Téc. Laboratório/Licenciado em Ensino de Biologia Turma 17 Apurado

DISCIPLINA: NEUROLOGIA

1 Victorino Silaita Tauria Licenciado em Fisioterapia Turma 6 Apurado

Nampula, aos 15 de Novembro de 2021

O Júri
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M
OÇAMBIQUE quer 
cooperar com a 
China no domínio 
da preservação da  
história da luta de 

libertação nacional contra 
o colonialismo português,
para que a sua valorização
venha a servir de fonte de
inspiração para as gerações
vindouras, de acordo com o
ministro dos Combatentes.

Carlos Siliya falava esta 
semana no lançamento do 
caderno das comunicações 
e do catálogo de fotografias 
que narram a história da luta 
armada, como resultado 
do seminário realizado em 
2019, organizado pelo Insti-
tuto de Pesquisa da História 
da Luta de Libertação Na-
cional, em colaboração com 
a Embaixada da República 
Popular da China.

Conforme disse na oca-
sião, o que se pretende é es-
tabelecer um vínculo com as 
instituições de pesquisa da 
história da República Popu-
lar da China, para permitir a 
formação dos pesquisadores 
moçambicanos, de modo 
que possam prosseguir com 
a investigação de todos os 
vestígios conhecidos e por 
descobrir.

A ideia de cooperar com 
a China está ligada ao facto 
de o Ministério dos Comba-
tentes, através do Instituto 
de Pesquisa da História da 
Luta de Libertação Nacional, 
ter a missão de preservar e 
valorizar a história do povo 
moçambicano.

Na suas atribuições, a 
instituição deve pesquisar 
todas as pistas existentes 
desde o início da luta de li-
bertação nacional até à in-
dependência e a luta pela 
defesa da pátria, para que o 
material daí resultante sirva 
para a educação patriótica 
da juventude moçambicana 

DEFENDE MINISTRO DOS COMBATENTES

Cooperação com China 
na preservação da história

e da população em geral. 
O governante explicou 

que a República Popular da 
China tem longa tradição e 
experiência na preservação 
da história e de monumen-
tos, que hoje servem de lo-
cais de interesse histórico, 
cultural e turístico para as 
novas gerações daquele país 
asiático e do mundo.

O Governo, prosseguiu 
o ministro, tem como parte
do seu programa a restau-
ração das bases dos guerri-
lheiros da Frelimo durante a
luta de libertação nacional,
com o objectivo de trans-
formar esses locais históri-
cos em roteiros de interesse
turístico-cultural.

“É urgente que isto 
aconteça, porque uma gran-
de parte desse património 
histórico está sendo des-
truída, caso do edifício Vila 
Algarve, último testemunho 
das barbaridades do colo-

nialismo em Moçambique. 
Este símbolo clama pelo seu 
restauro e transformação 
em museu de resistência 
colonial”, disse Carlos Si-
liya, acrescentando que, por 
outro lado, os protagonistas 
da nossa independência vão 
morrendo pouco a pouco, 
sem terem sido recolhidas 
as suas memórias.

Falando sobre as obras 
lançadas, o ministro dos 
Combatentes apontou que 
o caderno de fotografias
mostra os vários momentos
de contactos entre os po-
vos moçambicano e chinês,
destacando o primeiro en-
contro do presidente Eduar-
do Chivambo Mondlane, em
1963, com os militantes do
Partido Comunista Chinês,
para a busca de apoios à luta
pela independência de Mo-
çambique.

Este caderno fotográfi-
co, afirmou, mostra outras 

faces da cooperação após a 
independência, e a China é 
o país que, largamente, está
presente nos projectos-ân-
cora para o desenvolvimen-
to de Moçambique.

Já o caderno das comu-
nicações é uma colecção 
de apresentações de perso-
nalidades que relataram as 
experiências da cooperação 
com a República Popular da 
China nos vários sectores, 
como também demonstra a 
conveniência da cooperação 
com este país para o comba-
te à pobreza e a fome.

As comunicações rela-
tam também que o apoio 
da China está a mudar a 
vida dos moçambicanos nos 
campos da produção de co-
mida, abertura de estradas, 
construção de pontes e ha-
bitação, entre outras áreas, 
incluindo na saúde, onde 
se destacam as doações das 
vacinas contra a Covid-19. 

Moçambique e China tencionam cooperar na preservação da história nacional

superior a 100 milhões de 
dólares, tendo sido, igual-
mente, aprovado o Plano de 
Reconstrução de Cabo Del-
gado para 2021-2024, orça-
do em cerca de 300 milhões 
de dólares.

Com este plano, cujo 
foco são as zonas onde as 
FDS expulsaram os ter-
roristas, quer-se apoiar 
a reconstrução das zonas 
afectadas, com acções de 
assistência humanitária, 
recuperação de infra-es-
truturas e actividades eco-
nómicas e financeiras com 
projectos a curto e médios 
prazos. 

Até ao presente momen-
to, segundo o Chefe do Es-
tado, foram realizadas ac-
ções de impacto imediato 
nos domínios da assistência 
humanitária, infra-estru-
turas económicas e sociais. 

“Estas acções têm esta-
do a contribuir para nor-
malização das condições de 
vida, retoma em segurança 
da população aos seus locais 
de origem, com condições 
para a sua subsistência, 
auto-suficiência e a retoma 
da actividade económica e 
social. A primeira fase foi 
restabelecer energia, água, 
comunicações, que são coi-
sas básicas para as pessoas 
estarem lá”, disse o Presi-
dente da República.

Planos de prevenção
e controlo do extremismo
A ESTRATÉGIA de preven-
ção e controlo de extremis-
mo violento, em especial o 
terrorismo em Cabo Delga-
do, requer acções que não 
se resumem em medidas 
combativas, mas, em para-
lelo, são colocados em prá-
tica programas intensivos 
de promoção do desenvol-
vimento.

É assim que o Presidente 
da República, Filipe Nyusi, 
falou das acções da Agência 
de Desenvolvimento Inte-
grado do Norte (ADIN) e do 
plano de reconstrução de 
Cabo Delgado no seu infor-

me sobre o estado geral da 
nação, tendo explicado que 
a  formação faz parte da es-
tratégia.

Indicou ainda que ou-
tra forma de estancar o 
mal é criar oportunidades 
de emprego nas províncias 
de Cabo Delgado, Niassa e 
Nampula, o que vai evitar 
que jovens sejam atraídos 
para integrar grupos de in-
surgência.

Na zona centro, onde 
homens da autoproclama-
da Junta Militar da Renamo 
protagonizam actos con-
tra a ordem pública, a si-

tuação de segurança tende 
a normalizar-se graças ao 
sucesso do processo de De-
sarmamento, Desmobiliza-
ção e Reintegração (DDR) à 
determinação das Forças de 
Defesa e Segurança (FDS) 
na defesa dos mais altos va-
lores do Estado.

É também neste contex-
to de tranquilidade que a 
ADIN se mantém activa no 
terreno, com um programa 
de prevenção e resiliência 
contra conflitos.

Na sua explicação, Fi-
lipe Nyusi disse que esse 
programa atinge um valor 

Realizadas acções de impacto imediato no âmbito da reconstrução de Cabo Delgado 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

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

A. Background

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

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

No. Descrição das categorias No. Descrição das categorias

1
Materiais e equipamentos de embalagem, sacos 

plásticos
26 Móveis de escritório / itens de madeira

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

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

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

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

advocacy

6 Combustível / óleo e lubrificantes 31 Maquinas agricolas

7 Armazenamento de combustível e bombas 32 Materiais agrícolas e consultoria

8 Materiais e aparelhos elétricos 32 Serviços de Catering

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

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

11 Materiais de construção 35 Eletrônica geral

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

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

sobressalentes

14
PCR e teste rápido de Covid

38
Serviços de acomodação e conferências

15
Manutenção de água potável e bebedouro

39
Serviço de empilhadeira e peças 

sobressalentes

16
Serviços de remoção de lixo / lixo

40
Manutenção de CFTV e cerca elétrica

17
Serviços de desinfecção e fumigação de escritórios

41
Armazenamento local de combustível e 

bombas

18
Carpintaria, canalização, elétrica, jardinagem, 

manutenção de piscinas 42
Empresas de construção / serviços de 

equipamentos

19 
Serviços de limpeza e materiais de limpeza

43
Serviços de consultoria para construção

20 
Eletrônica geral

44

Materiais de construção
Serviços de empilhadeira e peças 

sobressalentes

21
Serviços de arquitetura / design de interiores

45
Manutenção de motocicletas e fornecimento 

de peças sobressalentes

22
Materiais de construção

46
Empresa de trabalhadores casuais

23
Móveis de escritório / itens de madeira

47
Serviços relacionados com administração de 

escritório

24
Serviços de limpeza e materiais de limpeza

48
Serviços relacionados com administração de 

escritório

25
Fornecimento de uniformes para motoristas / 

alfaiataria 49 Serviços de Manutenção de impressoras

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

27 Serviços de Internet 51
Serviços de manutenção de equipamentos de 

TI

28 Outro (especifique)

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

B. O Objectivo da Manifestação de Interesse

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

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

a) O requerimento preenchido e assinado.

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

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

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

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

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

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

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

C. Como preparar e enviar sua manifestação de interesse

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

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

• Formulário de experiências anteriores (Anexo 3).

• Signatário

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

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

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

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

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

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

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

2 Documentos Legais – Álvara, Certidão, BR
3 Nuit

4
Extracto bancário ou carta do banco com detalhes da 
conta

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

ANEXO 1. FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES PARA FORNECEDORES.

A. Informações básicas da Empresa / Organização

1 Nome da Empresa/Organização: 

2 Endereço : 

3 Email : Endereço de Website: 

4 Telefone: Fax: 

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

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

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

ANEXO 2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO FORNECEDOR

B. Situação Financeira da Empresa / Organização

Item Valor em USD

Volume de negócios bruto 2020

Volume de negócios bruto 2019

Volume de negócios bruto 2018

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

USD  0 – 30,000 

USD 30,000 – 100,000

USD 100,000 – 500,000

acima USD 500,000

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

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

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

C. Situação Financeira da Empresa / Organização

Início Concluido
Tipo de Contracto

Valor Total 
(USD)

Cliente

(Mês / Ano) (Mês / Ano)

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

Signatário

Nome da Empresa/Organização 

Nome Função: 

Assinatura: Data: 

Selo da Empresa / Organização
11800

Acesse: https://t.me/Novojornal
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EOI No. EOI/PROC/MOZ/2021/04 20.12.2021

A. Background

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

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

Cereais Arroz e Milho

Feijão manteiga, Catarina, feijão- boer e Nhemba

Comida Processada Farinha de Milho e Farinha de soja

Sal iodizado  Biscoitos de alta ernegia

Oléo Alimentar

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

B. O Objectivo da Manifestação de Interesse

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

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

a) O requerimento preenchido e assinado.

b) Cópia do Certificado de Constituição.

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

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

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

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

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

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

C. Como preparar e enviar sua manifestação de interesse

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

• Formulário de Manifestação de Interesse

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

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

• Formulário de experiências anteriores (Anexo 3);

• Signatário

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

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

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

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

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

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

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

2 Documentos Legais – Álvara, Certidão, BR
3 Nuit

4
Extracto bancário ou carta do banco com detalhes da 
conta

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

ANEXO 1. FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES PARA FORNECEDORES.

A. Informações básicas da Empresa / Organização

1 Nome da Empresa/Organização: 

2 Endereço : 

3 Email : Endereço de Website: 

4 Telefone: Fax: 

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

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

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

ANEXO 2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO FORNECEDOR

B. Situação Financeira da Empresa / Organização

Item Valor em USD

Volume de negócios bruto 2020

Volume de negócios bruto 2019

Volume de negócios bruto 2018

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

USD  0 – 30,000 

USD  30,000 – 100,000

USD  100,000 – 500,000

acima USD 500,000

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

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

ANEXO 3. EXPERIÊNCIA RELEVANTE DO FORNECEDOR

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

C. Situação Financeira da Empresa / Organização

Início Concluído
Tipo de Contrato Valor Total 

(USD) Cliente(Mês / Ano) (Mês / Ano)

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

Selo da Empresa / Organização

D. Signatário
Nome da Empresa/Organização 

Nome Função: 

Assinatura: Data: 

11800

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

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

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

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

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

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

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

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

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

252. Esplanada Kiki Isabel Fernandes
253. Esplanada O Bico
254. Estação de Serviços F-1
255. Ester Nhatelo
256. Estrela de Tomar
257. Euragel, Lda
258. Europa Agências
259. Executive Construções, Lda
260. Exi-Soluções em Informática
261. Explicador Inc, Lda
262. Expresso Food
263. F4A Consulting, EI
264. Fabrico e Venda de Blocos
265. Faiz Mian Motors, Lda
266. Farmácia Feliz, Lda
267. Farmácia Gardénia
268. Farmácia Luís Valente
269. Farmácia Palm, Lda
270. Farmácia Socorro
271. Farzana Serviços, EI
272. Fast Forward Wear
273. Feira Nova, Lda
274. Ferragem Tintas Fechaduras
275. Ferragens Kayum
276. Ferreira Amaral, Lda
277. Ferro e Ferro
278. Figurino Oriental
279. Filipe Sendela Comé
280. Finanserve, Lda
281. Fineza Fashion, Lda
282. Fixador Consultório Médico, Lda
283. Flora Felicidade dos Santos
284. Fly Well Moçambique, Lda
285. Frameworks Moçambique
286. Francisco M. José
287. Frescom, Lda
288. Fugal Sociedade Unip, Lda
289. Fundação Malonga
290. Gaby
291. Garfo Faca e Serviços, EI
292. GBS-Global Business Services, Lda
293. Gem Consultórios
294. Geodrill Sonagens e Obras Geotécnicas, Lda
295. Gesmato Sociedade Unip, Lda
296. Gestão de Investimentos Pat e Serviços, Lda
297. Gestertner
298. Gil Eventos, EI
299. Gilula Internacional, SA
300. Gins Moçambique
301. Glamor Top
302. Global Connections, Lda
303. Goblue Sociedade Unip, Lda
304. Gold Lion
305. Golf Invest, Lda
306. Gondal Motor, Lda
307. Grupo Três S - Sociedade Sabir Satar, Lda
308. Guemou Comercial, Lda
309. Guilty Soc. Unip, Lda
310. Gulam Mussa
311. Gun Cimpex, Lda
312. Gure Gest
313. Ham Motors Soc Unip, Lda
314. Haniya Ceramica, Lda
315. Harmain Motors, Lda
316. Hashim Motors, Lda
317. Hassan Chicken Take Away
318. Henei Microcredito, Ei
319. Heng Chang Comercial, Lda
320. Hertz
321. HFP Logistica
322. Hilcon, Lda
323. Hippie Chic
324. Hitmane Vital
325. HM Textil, Lda
326. Horizon Marketing & Serviços
327. Hotel Moçambicano, Lda
328. Humelela Investmento e Participações, Lda
329. Hun Hai Moc, Lda
330. Iata, Lda
331. ICE Auto
332. ICE, Lda
333. Idealab, Lda
334. IGI Motores, EI
335. Imobiliária África
336. Imosystems, Lda
337. Imperial
338. Impressão Exacta, Lda
339. IMS Electrónica, Lda
340. Inara Informática, Lda
341. Inova Sistemas De Informação, Lda
342. Insitec Imobiliária, SA
343. Insta Celular, Lda
344. Instambul Construction, Lda
345. Instinti Fashion, EI
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346. Instituto Médio Politécnico
347. Inter Advogados Associados, SA
348. Inter Casa (Sucursal)
349. Interbancos
350. Intermatica e Servicos, Lda
351. Invent Gestão de Eventos, SA
352. IPS, Lda
353. Issa Aly Momade (Casa Tutu2)
354. ISTAC
355. ITS Solutions, EI
356. ITV
357. J & Tecnology Lda
358. Jai Jagannath Trading, Lda
359. Jammeh Import Export
360. JEK Comercial
361. João Daniel Leitão Sociedade Unip, Lda
362. Joelharia Kanimambo Utilidade Lda
363. Jomel
364. Joneca Sociedade Comercial, Lda
365. Jose Pedro Seia
366. Júlio Vilanculos Despachante
367. Kamst Auto Comercial, Ei
368. Kanella Almentar
369. Kardápio Kaseiro, Lda
370. Kaya Kwanga
371. Kayum Centre
372. Kayum Electronics
373. Kernandas Shop Lda
374. Keto, Lda
375. Key 4 All
376. Kharafa Trading Moçambique
377. Kia Moda Sociedade Unip, Lda
378. Kikas Botle Store
379. KNK Agropecuária e Serviço, Lda
380. Ku Kharunissa Banco Comercial
381. Ku Yumbana Investimentos
382. L&W Bolsas, Lda
383. L.C Construções Lda
384. L.Duarte Santos
385. Laboratório de Prótese Dentária Mondlane
386. Ladies First, Lda
387. Lafiness Soc. Unip, Lda
388. Lapiubella
389. Laranja, Lda
390. Lavagens Ideais (Car Wash)
391. Lavandaria Nazaré
392. Lavandaria Sunshine, Lda
393. Liberty Blue Consultancy, Lda
394. Lina Life Style, Lda
395. Lindela Procurement And Solutions, Lda
396. Livraria e Papelaria Mauo, Lda
397. Livraria e Papelaria Moçambique
398. Livraria Escolar Editora
399. Livraria Papelaria Discoteca Moçambicana
400. Livraria Siderema
401. Loja Baratas
402. Loja Das Damas
403. Loja Das Tentações
404. Lúcia Consulting Ei
405. Lúcio Jaime Ngovene
406. Lunga Fasion, EI
407. Lusopiyus Moçambique
408. Ly Amizade, Lda
409. M2 Maputo Mulher, Lda
410. Madistore Sociedade unip, Lda
411. Maestro
412. Malaria Control Shop Campin
413. Manche Sociedade Unip, Lda
414. Mando Produções
415. Mangue C. Matavel
416. Maning Nice, Lda
417. Mansourcing Agência Privada de Emprego, Lda
418. Manuel Leopoldo Ricardo
419. Maputo Auto Land, Lda
420. Margy Comercial e Serviços
421. Maria Adelaide Muianga Soares Ganje
422. Maria de Lurdes Jamisse
423. Mármore África, Lda
424. Matola Óptica, Lda 
425. Mayoral Comercial, EI
426. Mbrasil Comunicação Integrada
427. MC Consulting, Lda
428. MCG Microcrédito,
429. Meckil Trading Lda
430. Mediabit, Lda
431. Mediterranean Shipping Company, Lda
432. Mefel
433. Mega Distribuicao De Mocambique
434. Megawatt, Lda
435. Melix Mocambique
436. Memis
437. Mercearia Benjamim Mbonye E.I
438. Mercearia Florida
439. Mercearia Pinto
440. Mercearia Bismila Store
441. Mercearia Fish
442. Mercearia O Sorriso, Lda
443. Mercearia Titanic
444. Metalex
445. Mico, Limitada
446. Miguel F. S. Pereira Muianga
447. Mike Supermercado Lda
448. Minerva, Lda
449. Mini Mercearia  Ba Ba
450. Mini Mercearia Adriano D Wate
451. Mini Mercearia Bimenyimana Daniel
452. Mini Mercearia Bomane Francois
453. Mini Mercearia Emanuel Bizimate
454. Mini Mercearia Fernando Ricardo
455. Mini Mercearia Iradukunda Silivesre
456. Mini Mercearia Isinolt Ngarambe
457. Mini Mercearia Jamisse
458. Mini Mercearia Janvier Bagweneza

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

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

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

797. Zuveda Noormahomed
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
9ª SECÇÃO (COMERCIAL)

ANÚNCIO PARA A VENDA JUDICIAL
Faz-se saber que nesta Secção correm termos processuais uns Autos de Carta Precatória, 
registada sob o n.º 41/21/C, em que o exequente FNB MOÇAMBIQUE, SA move contra a 
executada NGUTONETO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LIMITADA, para o pagamento da quantia 
exequenda no valor de 32.534.317,30MT (trinta e dois milhões, quinhentos e trinta e quatro 
mil, trezentos e dezassete meticais e trinta centavos) foi designado o dia 28 de Dezembro de 
dois mil e vinte e um, pelas 12.00 horas, para abertura de propostas, a serem apresentadas no 
Cartório deste Tribunal em carta fechada, até trinta minutos antes da hora marcada para a venda 
em primeira praça dos bens abaixo indicados:

Verba Única
- Um imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o n.º 32.442 (trinta e dois 
mil, quatrocentos e quarenta e dois), a fls. 50 (cinquenta), do livro B/85 (B barra oitenta e cinco) 
e inscrito na mesma Conservatória sob o número 84.453 (oitenta e quatro mil e quatrocentos e 
cinquenta e três) a fls. 15 (quinze) do Livro G/123 (G barra cento e vinte e três) a favor de Moisés 
Luís Guambe, casado em regime de comunhão de bens adquiridos com Ilda Elias Simbine, de
nacionalidade moçambicana, residente no quarteirão oito, casa número quarenta, Machava, cidade 
da Matola.
As propostas devem mencionar preço superior ao constante da avaliação no valor 162.095,00USD 
(cento e sessenta e dois mil e noventa e cinco dólares norte-americanos) - contravalor em
meticais.
Mais se solicita que os valores respeitantes à venda sejam depositados na conta do BCI - Banco
Comercial e de Investimentos, SA. NIB-000800005484021210180 e o envio da nota de crédito, 
afim de ser junta aos autos.
O imóvel pode ser examinado nos dias úteis, das sete horas e trinta minutos às quinze horas e trinta 
minutos, ficando o fiel depositário, o Sr. Dério Balói, funcionário do banco exequente, obrigado a 
mostrar o imóvel que se pretende examinar, nos termos do artigo 891, do CP Civil.
Mais, faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda acima e da data e horas descritas.

Matola, aos oito dias do mês de Dezembro de dois mil e vinte e um

O Ajudante de Escrivão
Sarmento de Dias Jozine

Verifiquei

O Juiz de Direito
Salomão Paulo Manhiça
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO EXECUTIVO DA PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA
DIRECÇÃO PROVINCIAL DO PLANO E FINANÇAS

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação

Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 33 do Regulamento de 
Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 
de Mar ço, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo 
conforme o seguinte:

Nº 
Ord

Modalidade de 
Contratação

Objecto de Concurso
Valor da 

Adjudicação 
Concorrente 

Vencedor

1
Concurso por Ajuste 
Directo 27E003461/
AD/Nº 0015/2021 

Hospedagem de 
Administradores 
convidados para 
Observatório de 
Desenvolvimento 
Provincial 

115.155,00Mt Inn Paradaise 

2
Concurso Limitado 
2 7 E 0 0 3 4 6 1 /
CL/0006/2021

Aquisição de Outras 
Maquinarias, 
Equipamentos e 
Mobiliário

1.922.775,00Mt Zelsi, Lda

O Director Provincial  

(Ilegível)

113

11806

No âmbito do Aviso publicado no jornal “Notícias”, edições de 6 e 
7/12/2021, referente à renovação de Taxas de Publicidade, informa-se a 
todas as agências de Publicidade, estabelecimentos comerciais e público em 
geral que os pagamentos devem ser feitos nos seguintes locais:
 Recebedoria Municipal – Av. Karl Marx. Nº 173, R/C;
 Posto de Cobrança de KaMpfumu – Av. Tomás Nduda, nº 511;
 Posto de Cobrança do Aterro da Maxaquene - Esquina entre AV. Ze-

dequias Manganhela e Rua do Pântano;
 Posto de Cobrança de Albert Lithuli (DMTT) – Av. Alberth. Lithuli;

 Posto de Cobrança do Fernão  Magalhães (Salubridade) – Av. Fernão
de Magalhães;

 Posto de Cobrança Águas e Saneamento – Av. Joaquim Chissano;
 Posto de Cobrança DMTOC – Av. 24 de Julho;
 Posto de Cobrança da Rádio Moçambique - Rua da Rádio;
 Posto de Cobrança de KaMavota – Rua da Beira, nº 688;
 Posto de Cobrança de KaMubukwana - Rua 5, perto do Posto Policial;
 Posto de Cobrança de Nlhamankulu – Rua dos Irmãos Roby, nº 57,

Bairro de Xipamanine;

 Posto de Cobrança de Zimpeto – Próximo do Estádio Nacional e Vila
Olímpica;

 Posto de Cobrança de KaTembe – Estrada Principal, nº 403, Bairro
Chali;

 Posto de Cobrança de KaNyaka – Mercado de Peixe KaNyaka.

As demais informações sobre o assunto, poderão ser obtidas junto ao 
Departamento de Licenciamento e Fiscalização, sito na Av. Albert Lithuli, nº 
˚63, 2ª andar, Direito, telefone +258 213 05 52056, 2ª andar.

Maputo, aos 20 de Dezembro de 2021

Praça da Independência Tel nº +258 (1) 320047 Fax nº+258 (1) 320053 Caixa Postal 251

MUNICÍPIO DE MAPUTO
____

CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO LOCAL

DIRECÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL DE ECONOMIA LOCAL

AVISO

[DPPFZ- Av: Josina Machel n° 653 1° Andar Edifício do Governo Provincial – cidade de Quelimane]

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Unidade Gestora Executora das Aquisições

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA ARRENDAMENTO DE IMÓVEL

1. O Secretariado Executivo do Conselho Provincial de Combate ao SIDA

da Província do Maputo convida a todos interessados a apresentarem

propostas para o arrendamento de um imóvel no Bairro Hanhane, Cidade

da Matola, de acordo com as seguintes características:

• 6 quartos;

• 2 salas grandes;

• 1 cozinha;

• 5 casas de banho;

• Garagem espaçosa;

• água 24 horas;

• quintal com muro e portões com boas condições de segurança;

2. Os interessados deverão anexar o título de propriedade, escritura pública/

BR, tratando-se de pessoa colectiva; comprovativos de pagamento de todas 

obrigações prediais/fiscais; fotocópia de BI (autenticada) se for singular;
certidão de quitação do Tribunal Judicial e declaração de NUIT.

3. O período de validade das propostas será de 120 dias (cento e vinte dias)
a contar da data de abertura das mesmas.

4. As propostas deverão ser entregues nas instalações do Secretariado

Executivo do Conselho Nacional de Combate ao SIDA- UGEA, Av. 25 de

Setembro, n.º 1008, 8º andar, até ao dia 30 de Dezembro de 2022, pelas
15:00 horas.

5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de 

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

aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Matola, aos 21 de Dezembro de 2021

Autoridade Competente

(Ilegível)
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ANÚNCIO

HOTÉIS POLANA, SA, empresa com sede em Maputo, Moçambique, 

pretende contratar empresas para os seguintes serviços:

 Fornecimento de artigos para os quartos (loção, cosméticos
e roupa de cama);

 Material de escritório, consumíveis e outros;

 Fornecimento de material eléctrico;
 Serviço de construção civil e pintura;

 Fornecimento de material de sistema de refrigeração e
climatização;

 Produtos sanitários e  desinfecção;
 Serviço de fumigação;
 Tratamento de água e esgotos;

 Serviços de segurança;

 Fornecimento de cartões de acesso;

 Fornecimento de água para consumo;

 Serviços médicos,  farmacêuticos e testagem de Covid-19;
 Serviço de lavandaria e dry cleaning;

 Material informático;
 Produtos de alimentação e bebidas;

 Serviços de transporte de trabalhadores;

 Serviços de transporte de hóspedes;

 Serviços de jardinagem;

 Fornecimento de material de branding;

 Serviços de gestão de redes sociais e criação de material

digital e offline.

As empresas interessadas poderão enviar as suas manifestações 
de interesse, ao cuidado da Direção Geral, até ao dia 15 de 
Janeiro de 2022, para os seguintes endereços:

 Av. Julius Nyerere, nº 1380, Caixa Postal nº 1151, Maputo,

Moçambique (Os interessados deverão fazer constar já no
envelope o serviço a que pretendem concorrer)

 gm.polana@serenahotels.com  (Os interessados deverão
colocar como subject o serviço a que pretendem concorrer)

A manifestação de interesse deverá incluir informação legal da 
empresa, alvará para a actividade referida, organigrama e portfolio 
(incluindo credenciais e experiência de trabalhos realizados).
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE MAPUTO

Telefones:

+258 86 307 3287;  +258 86 307 3267; 86 307 3367

Responsabilidade:

Gestão e Dinamização da Resposta Multissectorial ao HIV e SIDA

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’ 
+258 84 9104309

+258 84 7625486

Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

SN GRÁFICA
RAPIDEZEFICIÊNCIAINOVAÇÃO 

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

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

ENCONTRE AS MELHORES

  OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

Acesse: https://t.me/Novojornal
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1.Termos de Referência

1.1. Contexto

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

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

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

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

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

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

1.3. Escopo da Consultoria

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

1.4.Pontos-chave

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

1.5. Metodologia

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

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

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

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

1.6. Entregas

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

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

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

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

Contribuição do PMA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uma grande vantagem.

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

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

Data de fechamento-  31 de Dezembro de 2021 às 13.30 horas.

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

Avaliação Institucional de Sensibilidade a Conflitos

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

 Paulo Samuel Khankomba, Avenue nº1109
          Maputo, Mozambique

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

1.1. Background

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

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

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

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

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

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

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

1. Policies and strategies

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

3. Procurement

4. Learning and knowledge management

5. Integration into the programme cycle

6. Stakeholder relations

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

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

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

1.4. Key Tasks

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

2. Draft an inception report and present this to WFP

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

4. Draft institutional conflict sensitivity assessment report.

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

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

1.5. Methodology

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

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

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

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

1.6. Deliverables

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

The following outputs are expected from the consultant:

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

2. Draft report of the Institutional Conflict Sensitivity Analysis.

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

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

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

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

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

WFP inputs:

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

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

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

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

1.7. Duration of assignment

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

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

sciences or similar field

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

• Extensive experience in field research in Cabo Delgado.

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

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

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

• Excellent research, report writing and analytical skills.

• Well conversant with qualitative and quantitative methods of research.

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

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

• Experience of developing research tools and carrying out research.

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

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

• Ability to collaborate with different stakeholders

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

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

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

RFP/PROC/MOZ/2021/015 

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

Closing date -  31 December 2021 at 1330 hours.

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

Institutional Conflict Sensitivity Assessment
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 Paulo Samuel Khankomba, Avenue nr 1109
          Maputo, Mozambique

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

Acesse: https://t.me/Novojornal
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ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE EXPRESSÃO DE INTERESSE
(CONSULTORES INDIVIDUAIS)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entidade Contratante:

Endereço :

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

Att.: Américo Dimande - Director General

Cidade : Maputo

País : Mozambique

Telefone : +258 21 476 163 / 7

Correio Electrónico : aneconsultant21@gmail.com

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(INDIVIDUAL CONSULTANTS)

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

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

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

3. The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be obtained at the address given below:
Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telephone: 258 21 476 163/7

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

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

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

shared by local inhabitants;
 Proven managerial experience and ability in the context of a heterogeneous team composed of consultants, experts and 

local staff;
 A skilled experience in impact assessment and mitigation measures being adopted for road construction in developing 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Client:

Street Address :

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

Attention: Américo Dimande - Director General

City : Maputo

Country : Mozambique

Telephone : +258 21 476 163 / 7

Email : aneconsultant21@gmail.com 
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GABINETE DO DIRECTOR-GERAL

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES – DEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Concurso Limitado/125/SARH-ANE,IP/0721/2021- Fornecimento de Fardamento, 
Calçado e Vestuário para os Funcionários da ANE, IP – Lote 1 -Calçado e Lote 2 

-Vestuário

Nos termos do Artigo 64, nº 2, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 
5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos acima foram adjudicados 
aos seguintes concorrentes:

Lotes Objecto da contratação Concorrente Vencedor Valor da Adjudicação

Lote 1 Fornecimento de Calçado
Fábrica de Confecções Ninita, 

Lda
493.745,85MT /ano

Incluindo IVA

Lote 2 Fornecimento de 
Vestuário

Mega Corporation Service- 
MCS

832.806,00MT /ano

Incluindo IVA

Maputo, 1 de Dezembro de 2021

11822

Departamento das Aquisições 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO COLECTIVO 

De acordo com o nº2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº05/2016, de 08 
de Março, comunica-se que os objectos das contratações na tabela abaixo, foram adjudicadas nos 
seguintes termos:

Nº da Concurso Modalidade Objecto do Concurso
Valor 

Adjudicado (MT)
Consultor 

Adjudicado

27A001141

SC42021

Serviços de 

Consultoria

Contratação de consultores 

individuais com o perfil de 
analista/programador de software, 
administradores de sistemas, de 

redes e de base de dados (contrato 

de 12 meses).

4.944.000,00

Frederico 
Ribeiro Arthur 

da Silva 
Francisco

4.944.000,00
Tiago da 

Fonseca Frazão

Maputo,  Dezembro de 2021

A Autoridade Competente

(Ilegível)

Av. Guerra Popular nº 20, Prédio CEDSIF 1º andar – Maputo Tel.: 21-327363/6, Fax. 21-309784, 84 3982706/7 ou 823042172/3042169 E-mail: 
conselhodeadministracao@cedsif.govc.mz

11834

Acesse: https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE 23Quinta-feira, 23 de Dezembro de 2021

11811

Acesse: https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE24 Quinta-feira, 23 de Dezembro de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

Departamento de Aquisições

_______________________________________________________________________________________________

Anúncio de Adjudicação
Concurso N.º FASE -002/21/DAQUI/AD/S

Contratação de Consultoria para Edição de Materiais da 3.ª Classe do 
Ensino Bilingue em 19 Línguas Moçambicanas, incluindo em Língua 

Portuguesa

Nos termos do Art. 64, nº 2, Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação 
do concurso acima segundo proposta abaixo:

Concorrente: ALCANCE EDITORES

Preço incluindo IVA:  28.000.000,00MT (vinte e oito milhões de 
meticais).

DAQUI

13103

11835

Avenida 24 de Julho, n.º 167, Telephone 258 21 492973, Fax: 258 1 492196,
 Maputo MOZAMBIQUE

Iluminando a Transformação de Moçambique 

1. A República de Moçambique recebeu um financiamento do
Banco Mundial no âmbito do Projecto de Electricidade Regio-
nal de Temane (TREP) e pretende aplicar parte deste, em paga-
mentos ao abrigo do contracto para: 

Prestação de serviços de apoio em TI à Unidade de Implemen-
tação do Projecto de Transmissão Temane 

Para este contracto, o Mutuário deve processar os pagamentos
através do método de desembolso do Pagamento Directo, tal
como definido nas Normas de Desembolso para Financiamen-
to de Projectos de Investimento do Banco Mundial.

2. A Sociedade Nacional de Transporte de Energia (STE) convida
os Concorrentes elegíveis a apresentarem propostas seladas
para a prestação de serviços de apoio informático para o utili-
zador primário localizado em Maputo, Moçambique. Os ser-
viços serão necessários por um período de 2 anos, com término
em Dezembro de 2023. 

3. O concurso será conduzido através de um regulamento de
contratação  internacional com base na " Solicitação de Propos-
tas", conforme especificado no " Procurement Regulations for
IPF Borrowers July 2016, Revised November 2017 and August
2018" ("Regulamento de Aquisições") do Banco Mundial, estan-
do aberto a todos os Concorrentes elegíveis, conforme definido
no "Regulamento de Aquisições". 

4. Os Concorrentes elegíveis interessados podem obter infor-
mação adicional junto da; 

Sociedade Nacional de Transporte de Energia 

Rua dos Desportistas 833, Prédio JAT V-1, 14 andar, Maputo,
Moçambique 

Sr. Cirilo Fabião 

Tel.: +258 21 427 350 

procurement@snte.co.mz 

http://www.edm.co.mz 

e consultar o documento de concurso durante o horário normal 
de expediente, das 09:00 às 17:00 horas no endereço abaixo 
indicado. 

Pedido de Propostas 

Serviços de Não-Consultoria 

Contratante: Sociedade Nacional de Transporte de Energia (STE) 

Projecto: Projecto Regional de Transporte de Energia de Temane (TREP) 

Título do Contracto: Prestação de serviços de apoio em TI à Unidade de Implementação do Projecto de Transmissão Temane 

País: Moçambique 

Financiamento Nº /Crédito Nº /Subvenção Nº: D495-MOZ 

RFB No: 30/TREP/2021 

5. Os documentos de concurso estarão disponíveis em língua inglesa, e
podem ser acedidos através do link:: https://go.snte.co.mz/30-TREP-
2021. 

As respostas aos esclarecimentos solicitados pelos Concorrentes não
serão enviadas por e-mail directamente para os Concorrentes. Todas
as respostas aos esclarecimentos serão publicadas no link acima referi-
do na página da EDM e os Concorrentes são os únicos responsáveis
pela monitorização da página durante o processo de concurso para
todas as notificações com respeito a esta Solicitação de propostas.

6. As propostas devem ser entregues no endereço abaixo indicado, antes
ou até ao dia 08 de Fevereiro de 2021. Não será permitida a apresen-
tação de Propostas Electrónicas. Propostas submetidas fora do prazo
estipulado serão rejeitadas. As propostas serão abertas em acto públi-
co na presença dos representantes indicados pelos Concorrentes e de
qualquer pessoa que queira participar, no endereço abaixo indicado a
08 de Fevereiro de 2021, pelas 15 horas .

7. Todas as Propostas devem ser acompanhadas por uma Declaração de
Garantia de Propostas. 

8. Chama-se a atenção ao Regulamento de Aquisições que exige que o
Mutuário divulgue informações sobre a propriedade beneficiária do
concorrente vencedor, como parte do Aviso de Adjudicação de Con-
tracto, usando o Formulário de Divulgação da Propriedade Benefici-
ária, tal como incluído no documento de concurso"]

9. O(s) endereço(s) acima referido(s) é(são):

Rua dos Desportistas 833, Prédio JAT V-1, 14ᵒ andar, Maputo, 
Moçambique 

Sr. Cirilo Fabião 

Tel.: +258 21 427 350 

procurement@snte.co.mz 

http://www.edm.co.mz 

1. The Republic of Mozambique has received financing from the
World Bank toward the cost of the Temane Regional Electri-
city Project (TREP) and intends to apply part of the proceeds
toward payments under the contracts for; 

The provision of IT support services for the Temane Trans-
mission Projects Implementation Unit (the Services). 

For this contract, the Borrower shall process the payments 
using the Direct Payment disbursement method, as defined in 
the World Bank’s Disbursement Guidelines for Investment 
Project Financing. 

2. Sociedade Nacional de Transporte de Energia (STE) now invi-
tes sealed Bids from eligible Bidders for the provision of IT
support services for the primary user located in Maputo, Mo-
zambique. The services will; be required for a period of 2
years ending in December 2023. 

3. Bidding will be conducted through international competitive
procurement using a Request for Bids (RFB) as specified in
the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borro-
wers July 2016, Revised November 2017 and August
2018” (“Procurement Regulations”),and is open to all eligible
Bidders as defined in the Procurement Regulations. 

4. Interested eligible Bidders may obtain further information
from; 

Sociedade Nacional de Transporte de Energia 

Rua dos Desportistas 833, Prédio JAT V-1, 14 floor, Maputo, 
Mozambique 

Mr. Cirilo Fabião 

Tel.: +258 21 427 350 

procurement@snte.co.mz 

http://www.edm.co.mz 

and inspect the bidding document during office hours 0900 to 
1700 hour at the address given below. 

5. A complete set of bidding document in English language will be
available and can be accessed on the following link: https://
go.snte.co.mz/30-TREP-2021 

Replies to clarifications requested by Bidders will not be emai-
led directly to Bidders. All responses to clarifications will be 
posted in the above-linked file on the EDM website and Bidders 
are solely responsible for monitoring the website during the 
bidding process for all notifications with respect to this RFB 

6. Bids must be delivered to the address below on or before
February 8, 2021. Electronic Bidding will not be permitted. Late
Bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presen-
ce of the Bidders’ designated representatives and anyone who
chooses to attend at the address below on February 08, 2021, at
03 pm. 

7. All Bids must be accompanied by a Bid-Securing Declaration.

8. Attention is drawn to the Procurement Regulations requiring the 
Borrower to disclose information on the successful bidder’s be-
neficial ownership, as part of the Contract Award Notice, using
the Beneficial Ownership Disclosure Form as included in the
bidding document.”] 

9. The address(es) referred to above is (are):

Rua dos Desportistas 833, Prédio JAT V-1, 14 floor, Maputo, 
Mozambique 

Mr. Cirilo Fabião 

Tel.: +258 21 427 350 

procurement@snte.co.mz 

http://www.edm.co.mz 

Request for Bids 
Non-Consulting Services 

Employer: Sociedade Nacional de Transporte de Energia, SA (STE,SA) 
Project: Temane Regional Electricity Project (TREP) 
Contract title: The provision of IT support services for the Temane Transmission Project Implementation Unit 

Country: Mozambique 
Loan No. /Credit No. / Grant No.: D495-MOZ 
RFB No: 30/TREP/2021 

SOCIEDADE NACIONAL DE TRANSPORTE DE ENERGIA 

Acesse: https://t.me/Novojornal
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*Termos e condições aplicáveis

Use:

Internet 
(ebanking)

Apoio ao cliente:
+258 84 3400623

Info@snoticias.co.mz

Renovar a subscrição
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

De acordo com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 

aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação de concursos, nos seguintes termos:

Nº do Concurso Objecto Nome do Concorrente
Preço

 (incluindo o IVA)

Concurso Por Cotações n° 
13A000241CC722021

Fornecimento de licença Zoom
MLX SERVIÇOS E 

CONSULTORIA
16.940,19MT

Concurso Por Cotações n° 
13A000241CC732021

Fornecimento de toner HP
MLX CONSULTORIA E 

SERVIÇOS
301.433,65MT

Ajuste Directo

Prestação de serviços de adequação de espaços de trabalho no 
Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Tete

MAPA EMPREENDIMENTOS, 
LDA

749.557,64MT

Prestação de serviços de envio de correspondência e encomendas CORREIOS DE MOÇAMBIQUE 742.834,38MT

Maputo, aos 21 de Dezembro de 2021

A Autoridade Contratante

11817

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO PÚBLICO
Gabinete Central de Combate à Corrupção

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Acesse: https://t.me/Novojornal
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

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

parem nos concursos abaixo:

Nº Nº do Concurso
Data, Hora e 

Local de Entrega 
das Propostas

Data, Hora e local 
de Abertura das 

Propostas
Objecto

Garantia 
Provisória

Anúncio de 
Posicionamento

Data /Local de Visita

1
39A001341/
CP/15/2021

26/1/2022
10.00 horas

26/1/2022
10.15 horas

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

15/2/2022
10.00 horas

N/A

2
39A001341/
CP/20/2021

26/1/2022
12.00 horas

26/1/2022
12.15 horas

Fornecimento de Géneros 
Alimentícios e Produtos de 

Higiene e Limpeza para o INAMI
75.000,00MT

15/2/2022
11.00 horas

N/A

3
39A001341/
CP/21/2021

28/1/2022
10.00 horas

28/1/2022
10.15 horas

Prestação de Serviços para 
Segurança nas Estações 
Sismográficas de Gaza, 

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

100.000,00MT
15/2/2022
12.00 horas

N/A

4
39A001341/
CP/22/2021

28/1/2022
12.00 horas

28/1/2022
12.15 horas

Prestação de Serviços de 
Desinfecção das Instalações do 

INAMI contra o  covid- 19
100.000,00MT

15/2/2022
13.00 horas

Data e Hora Local

12/1/2022 
pelas 9.30 horas

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

12/1/2022 
pelas 11.00 horas 

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

12/1/2022 
pelas 13.00 horas

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

2. Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los pela importância não reembolsável de

1.500,00MT, no endereço seguinte Praça 25 de Junho, nº380, Caixa Postal nº 4605, R/C – Secretaria Geral, dias úteis das 8.00 às 15.30 horas. O montante

deve ser depositado no Banco Internacional de Moçambique (BIM) conta nº 292476341 a favor do INAMI.

3. As propostas deverão ser entregues em envelope selado no endereço abaixo e nas datas e horas indicadas na tabela e serão abertas em sessão pública na

presença dos concorrentes que desejarem comparecer:

INAMI - Unidade Gestora Executora das Aquisições 
Praça 25 de Junho, nº 380, 1º Andar 

+258 21 347000 / 21 347 322 / 82 320 0520
Email: inami.ugea@gmail.com 

4. Os Concursos serão regidos pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento

de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

Autoridade Competente 

(Ilegível)   

__________     
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. O Instituto Nacional de Estatística convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que

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

Modalidade e 

Referência 
Objecto

Concorrentes 

elegíveis

Data-final de 
entrega de 

propostas

Data e hora de 

abertura de 

propostas

Validade das 

propostas
Garantia Provisória

Concurso nº 27A6441/

CP/0053/2021

Contratação de serviços de 

fornecimento de lanches e 

aluguer de sala de conferência 

para província de Gaza  

Todo e 

qualquer 

interessado

12/1/2022 

9.30 horas

12/1/2022  

9.45 horas
120 dias Não exigida

Concurso nº 27A6441/

CP/0054/2021

Contratação de serviços de 

emissão de passagens aéreas

Todo e 
qualquer 

interessado

12/1/2022  

13.30 horas

12/1/2022  

13.45 horas
120 dias

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

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los no Ins-

tituto Nacional de Estatística, Avenida 24 de Julho, nº 1989, 9º Andar – UGEA, Cidade de Maputo, pela importância não

restituível de 500,00MT (quinhentos meticais) a depositar na conta nº 577054, Millennium BIM, em nome deste Instituto.

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

comparecer.

4. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Pres-

tação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 22 de Dezembro de 2021

A Autoridade Competente

(Ilegível)

11768

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_____________

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
PROVÍNCIAL DO NIASSA

ANÚNCIO

Pelo Tribunal Administrativo 

Provincial de Niassa correm 

éditos de 30 (trinta) dias, ci-

tando a empresa HC- HAIDEN 

CONSTRUÇÕES LDA, através do 

seu representante legal a senho-

ra Celma Maria Armando Jai-

me, com último domicílio na Av. 

Urbano, n.º 1, zona de Cimento, 

nesta cidade de Lichinga, com 

telefones n.ºs 866103540 e 

846891111, ora em parte incer-

ta, para no prazo de 20 (vinte) 

dias, que começa a correr de-

pois de findo o dos éditos, tudo a 
contar da segunda data e última 

da publicação deste anúncio no 

jornal “Notícias”, contestar, que-

rendo, os Autos de Acção so-

bre o Contrato Administrativo 

para Pagamento da Quantia 

Certa, lhe move o MINISTÉRIO 

PÚBLICO em representação do 

Estado Moçambicano, pelos fun-

damentos constantes da petição 

inicial, conforme duplicados 

que se encontram arquivados 

no Cartório deste Tribunal à sua 

disposição, onde poderá levan-

tar dentro das horas normais de 

expediente, advertindo-se-lhe 

de que a falta de contestação 

importa o prosseguimento dos 

autos, seus ulteriores termos 

até final à sua revelia.

Lichinga, aos 13 de Dezembro 
de 2021

O Oficial de Justiça 
Cândido Julião

(Escrivão de Direito de 1ª)

Verifiquei
O Juiz 

Alexandre Nordino Eduardo

(Juiz de Direito “A”)

287

Acesse: https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TIRBUNAL ADMINISTRATIVO PROVINCIAL DO NIASSA

ANÚNCIO

Pelo Tribunal Administrativo Provincial de Niassa correm éditos de 

30 (trinta) dias, nos termos do n.º 3 do artigo 249 do CPC, aplicável 

a jurisdição administrativa, por força do plasmado no artigo 2 da Lei 

n.º 7/2014, de 28 de Fevereiro, citando a empresa HC-HAYDEN
CONSTRUÇÕES, na qualidade de contra interessada, ora em parte

incerta, para no prazo de 20 (vinte) dias, que começa a correr depois

de findo o dos éditos, contestar querendo, os Autos do Recurso

Contencioso Nº 12/CA/TAPNI/2020, movidos pela empresa AMARAL 

TFS – CONSTRUÇÕES contra o Administrador Distrital do Lago,

pelos fundamentos constantes da Petição Inicial, conforme duplicados

que se encontram arquivados no Cartório Geral, deste Tribunal à

sua disposição, onde poderá levantar dentro das horas normais de

expediente, advertindo-se-lhe de que a falta de contestação, importa o

prosseguimento dos autos, seus ulteriores termos até final à sua revelia.

Lichinga, a 1 de Dezembro de 2021

Oficial de Justiça
 Dr. Ângelo Óscar Fernandes Malta Júnior

(Escrivão de Direito de 1ª)

Verifiquei
O Juiz de Direito

 Dr. Gabriel Fernando José Aliaquino
(Juiz de Direito “B”)

287
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE MANICA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos do artigo 33, alínea d) do Regulamento de 
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se
a adjudicação dos concursos abaixo:

 Concurso N° Descrição Valor (MT) Empresa

22/ABF/
DPANEM/2021

Atribuição de brindes aos 
funcionários da  ANE, IP-
Delegação Provincial de 

Manica

 348.000,00 

 SUPER 
MERCADO 

NUMBER ONE 
DE CHIMOIO 

23/FME/
DPANEM/2021

Fornecimento de material 
de escritorio

 886.825,00  PANDA, LDA 

24/MAC/
DPANEM/2021 

Reparação e manutenção 
de ar- condicionado

 349.034,40  MANICA FRIOS 

14/EMERG/
DPANEM/2021 

Construção de dormitório 
para funcionários da 

Portagem de Púnguè Sul
10.048.896,72 

DD-
CONSTRUÇÕES 
E ENGINHARIA 

CIVIL, LDA

15/EMERG/
DPANEM/2021 

Obra de Emergência-   
Reparação de Estruturas 
Hidráulicas, Km 1+400 e 
22+000 da Estrada R521 

– Inhacufera/Chitobe

 3.020.000,69  
 ASA 

CONSTRUÇÕES 

Chimoio, aos 21 de Dezembro de 2021
(UGEA)

Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do no 3 do artigo 33 conjugado com o no 2 do artigo artigo 64 do Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016 
de 8 de Março, comunica- se a adjudicação dos concursos de acordo com tabela abaixo:

N ̊ N ̊ do Concurso
Modalidade 

Concurso
Objecto de Concurso Nome do Concorrente

Valor da adjudicação 

incluindo o IVA

1
52A001552/Concurso 

Limitado/01/2021-
Bens

Concurso 
Limitado

Fornecimento de produtos 
alimentares, higiene  e de 

limpeza

 SUPERMERCADO JULY 1.250.000,00MT

DA TERRA LDA 1.250.000,00MT

2
52A001552/Concurso 
Público/02/2021-Serv

Concurso Público Fornecimento para serviços 
gráficos e de serigrafia

LOTE I
1º: TIPOGRAFIA PRELO 

CLÁSSICO
2º: REAL DESIGN

3º: ALTERNATE SERVICE   

Lote I
1º: 5.000.000,00MT

2º: 5.000.000,00MT

3º: 5.000.000,00MT

LOTE II

1º: REAL DESIGN
2º: VISUAL GRÁFICA

3º: HOPE AND PEACE SERVICE

Lote II
1º: 3.250.000,00MT

2º: 3.250.000,00MT

3º: 3.250.000,00MT

3
52A001552/Concurso 

Limitado/03/2021-
Serv.

Concurso 
Limitado

Fornecimento para serviços 
de catering

DIVINO RESTAURANTE 1.500.000,00MT

USHAKA HOTEL 1.500.000,00MT

4
52A001552/Concurso 
Público/04/2021-Serv.

Concurso Público Fornecimento de passagens 
aéreas

COTUR TRAVEL MANAGEMENT 5.000.000,00MT

GOLD TRAVEL & TOURS 5.000.000,00MT

SIMARA TRAVEL NA TOURS 5.000.000,00MT

5
52A001552/Concurso 

Limitado/05/2021- 
Serv.

Concurso 
Limitado

Fornecimento de combustível 
e lubrificantes PETRO VENDAS 2.250.000,00MT

6
52A001552/Concurso 

Limitado/06/2021-
Bens.

Concurso 
Limitado

Fornecimento de 
equipamentos informáticos 

LOTE I

1º:NMC MULTISERVICE

2º: FHOLDING

Lote I
1º: 1.000.000,00MT

2º: 1.000.000,00MT

LOTE II

1º: FHOLDING

2º: GOLD SUPPLY

Lote II
1º: 1.000.000,00MT

2º: 1.000.000,00MT

LOTE III

1º: GOLD SUPPLY
2º: CLICK TECNOLOGY

Lote III
1º: 750.000,00MT

2º: 750.000,00MT

7
52A001552/Concurso 

Limitado/07/2021-
serv.

Concurso 

Limitado

Fornecimento de serviços de 
aluguer de viaturas

LOTE I
TTL (TONELA TRANSPORTE 

LOGÍSTICA)

Lote I
1.500.000,00MT

LOTE II

GOLD TRAVEL & TOURS

Lote II

1.500.000,00MT

8
52A001552/Concurso 

Público/08/2021- 
Bens.

Concurso Público Fornecimento de material e 
consumíveis de escritório

IMO SYSTEM STATIONARY 3.00.000,00MT

NMC MULTI SERVICES  3.000.000,00MT

9
52A001552/Concurso 

Limitado/09/2021-
serv.

Concurso 
Limitado

Fornecimento de serviços de 
segurança nas instalações do 

FNI

NORTHON MOZAMBIQUE 

SECURITY
950.000,00MT

10
52A001552/Concurso 

Limitado/10/2021-
serv.

Concurso 
Limitado

Fornecimento de serviços de 
tradução e interpretação

LOTE I

TXIMOLY TRADUÇÕES
Lote I 
450.000,00MT

LOTE II

TXIMOLY TRADUÇÕES
Lote II
1.500.000,00MT

11
52A001552/Concurso 

Limitado/11/2021- 
serv.

Concurso 
Limitado

Fornecimento de serviços 
de manutenção e reparação 

de aparelhos de ar-
condicionados

GLOBAL COPY 500.000,00MT

EXTINGUISHER AND COOL, 

LDA
500.000,00MT

12
52A001552/Concurso 

Limitado/12/2021-
serv.

Concurso 
Limitado

Fornecimento de serviços de 
manutenção e reparação de 
equipamentos informáticos

LOTE I
1º: TWINS COMPUTERS

2º: INFOWARE

Lote I
1º: 2.000.000,00MT

2º: 2.000.000,00MT

LOTE II
1º: TWINS COMPUTERS

2º: INFOWARE

Lote II
1º: 1.000.000,00MT

2º: 1.000.000,00MT

13
52A001552/Concurso 

Limitado/13/2021-
serv

Concurso 
Limitado

Fornecimento de serviços de 
manutenção e reparação de 

viaturas

MUKHOTO GROUP, LDA 1.000.000,00MT

JAPAN TRADING, LDA 1.000.000,00MT

Maputo, Dezembro de 2021
A Autoridade Competente

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

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

O Serviço Provincial de Infra-estruturas faz saber que 
nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de 
Minas em vigor, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, 
de 31 de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) 
dias, a contar da segunda publicação no jornal 
“Notícias”chamando a quem se julgue com direito 
a opor-se que seja atribuído o Certificado Mineiro 
número 10891CM, para Areia de Construção, no 
distrito da Manhiça, na província de Maputo, a 
favor da requerente LEONOR ZELFA CHAMBULE, 
com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude
1 -25   01    0,00 32   42   50,00
2 -25   01    0,00 32   43    0,00
3 -25   01   20,00 32   43    0,00
4 -25   01   20,00 32   42   40,00

5 -25   01   10,00 32   42   40,00

6 -25   01   10,00 32   42   50,00

Maputo, aos 10 de Dezembro de 2021

O Director do Serviço Provincial
Fernando Andela
(Especialista “B”)

13081

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO

Acesse: https://t.me/Novojornal
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11458

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO DE MANICA

CARTÓRIO NOTARIAL DE CHIMOIO
ZONA INDUSTRIAL

“ EXTRACTO DE PUBLICAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JOSÉ AUGUSTO CAMPIRA”

____ Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada no dia vinte e um de Dezembro de dois mil e vinte e um, lavrada do verso da folha 
cinquenta e dois a folha cinquenta e três verso, do livro de notas para escrituras diversas número duzentos e noventa e nove barra dois mil e vinte e 
um, do Cartório Notarial de Chimoio, a cargo de NOÉ JOSÉ PENETE,licenciado em Direito, Conservador e Notário Superior, foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito de JOSÉ AUGUSTO CAMPIRA, de quarenta e um anos de idade, no estado de que era casado com a senhora BONEZI 
JOSÉ TORRES MANUEL, com ultima residência habitual na cidade de Chimoio, falecido no dia dezassete de Setembro de dois mil e dezoito, sem ter 
deixado testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade.
____ Na referida escritura foram declarados como únicos e universais herdeiros, sua cônjuge BONEZI JOSÉ TORRES MANUEL, e seus filhos 
VICTORIA JOSÉ AUGUSTO CAMPIRA, solteira, menor e JOÃO JOSÉ AUGUSTO CAMPIRA, solteiro, maior, todos residentes na cidade de 
Chimoio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_____Igualmente, foi declarado que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros ou com eles possam concorrer a 
esta sucessão.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

______ Está conforme

Cartório Notarial de Chimoio, aos 21 de Dezembro de 2021

O NOTÁRIO
Noé José Penete

259

 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO PÚBLICO
Gabinete Central de Combate à Corrupção

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO DE CONCURSOS
De acordo 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 nº5/2016, de 08 de Março, 
comunica-se que os concursos abaixo indicados foram cancelados:

Nº do Concurso Objecto

Concurso Limitado nº 13A000241CL00022021
Prestação de serviços de segurança de instalações – Gabinete 
Provincial de Combate à Corrupção da Zambézia 

Maputo, aos 22 de Dezembro de 2021

A Autoridade Contratante

11817

AVISO
NACHINANGA MINAS CHANGARA, LIMITDA, sociedade Moçambicana legalmente registada na 
Conservatória de Registo de entidades Legais da Cidade de Tete, vem através desta anunciar 
que por deliberação unânime da Assembleia-Geral da Sociedade, decidiu a divisão e  cedência 
da quota do sócio PINGUIN MINERALS, LIMITADA, que divide a sua quota em oito partes a 
favor dos novos sócios, PHOENIX MINERLS DMCC, Senhor EDWIN JÖRG BASSINGTHWAIGHTE, 
FELISBERTO JOFRISSE CHITENGO, ARMINDO FELISBERTO JOFRISSE CHITENGO, MABOTE 
FELISBERTO JOFRISSE CHITENGO, BAPTISTA FELISBERTO JOFRISSE CHITENGO, RAFAEL 
NOTICE VENTURA E BERNARDO TSHOMBE CONSTANTINO LIDIMBA.
A PHOENIX MINERLS DMCC, é uma sociedade de capital estrangeiro, registada nos Emirados 
Árabes Unidos, representada pelo senhor ADITYA BAIDYA, esta entra para NACHINANGA 
MINAS CHANGARA, LIMITADA com uma quota equivalente a 81% do Capital Social, a entra 
da PHOENIX MINERLS DMCC, Inclui total direito e obrigações  nas Licenças (9539L e 9522L 
- Prospecção e Pesquisa Mineira); (9297C-Concessão Mineira) pertencentes a NACHINANGA
MINAS CHANGARA, LIMITADA.

13099

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE INHAMBANE
SERVIÇO PROVINCIAL DE ASSUNTOS SOCIAIS

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a alínea d) do número 3, do Artigo 33 conjugado com o número 2 do artigo 64, ambos do Regulamento de 
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto no 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto de contratação discriminado na tabela abaixo:

N° de concurso Modalidade Objecto de concurso
Empresa/Pessoa 

Adjudicada
Valor da 

Adjudicação

62I130851/
AD/0016/2021 Ajuste Directo

Manutenção e Reparação de Viatura 
MMQ 06-16, marca Toyota Hilux, deste 
Serviço Provincial

AUTO MANHIQUE 298.721,30Mts

Inhambane, Dezembro de 2021
Autoridade competente

(Ilegível)

436

Praça dos Heróis Moçambicanos. Bairro Balane 2. Telefax 293-21239. Celular 82 26295/ 84 322 0234. Cidade de Inhambane
E-mail: spas.inhambane@crepi.gov.mz

Acesse: https://t.me/Novojornal
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ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

O CCS- Centro de Colaboração em Saúde é uma Organização Não-Governamental 
(ONG) moçambicana, que trabalha em acções de promoção da saúde, prevenção de 
doenças e na melhoria da qualidade e igualdade do acesso aos cuidados e tratamentos 
de doenças comuns em Moçambique, privilegiando a saúde da mulher, da criança e 
de outros grupos vulneráveis.

O CCS – Centro de Colaboração em Saúde convida aos fornecedores interessados, a 
apresentarem propostas em envelopes fechados para os seguintes concursos:

Concurso Nº Objecto
Prazo de entrega das 

propostas

052/DO/FG/SIS-

COVE/2021_22
Fornecimento de 11 viaturas 

12 de Janeiro de 2022

 às 10.30 horas

001/DT/CDC/Y1/2021_2022
Fornecimento de material médico-

cirúrgico

17 de Janeiro de 2022

 às 10.30 horas

003/DT/CDC/Y1/2021_2022
Fornecimento de mobiliário de 

escritório e hospitalar

17 de Janeiro de 2022 

às 14.30 horas

002/DT/CDC/Y1/2021_2022

Fornecimento de serviços de 

impressão e reprodução de mataria 

gráfico

18 de Janeiro de 2022

 às 10.30 horas

 Os concorrentes interessados poderão levantar os termos de referência e obter mais 
informações a partir do dia 23 de Dezembro de 2021, durante as horas normais de 
expediente, no endereço abaixo mencionado ou solicitar pelo endereço electrónico 
concursogeral@ccsaude.org.mz 

Endereço:

CCS – Centro de Colaboração em Saúde
Rua Damião de Góis, nº 279

(na rua atrás da antiga Embaixada dos EUA, esquina com a Rua Faria de 

Sousa)

Tel: +258 21 494 213

Maputo – Moçambique

Maputo, aos 23 de Dezembro de 2021

13114

Ligações que 
mudam a nossa vida.

+258 21 484 050

www.contact.co.mz

Alvará no 05/INEP/2017 de 07/12/2017

O nosso Cliente é uma Instituição que irá implementar um Projecto de Fortalecimento dos Serviços de Nutrição 
Materno Infantil. No âmbito do seu crescimento pretende recrutar: 

CONSULTOR TÉCNICO DE PROGRAMA DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE 
MATERIAL (m/f)

Maputo - 1 Vaga

FUNÇÃO
Será responsável por rever o plano de formações e o material de treinamento para os trabalhadores de saúde 
nos sectores de saúde materna infantil e nutrição em Moçambique, de acordo com o programa; elaborar o 
plano de reforço de capacidade em consultas com o Ministério da Saúde (MISAU) e Projecto de Fortalecimento 
de Serviços de Nutrição Materno-Infantil (ProNUT); facilitar workshops de forma participativa para 
desenvolver uma variedade de competências para implementação do modelo de programa em Gaza e Niassa; 
elaborar a lista de competências e o programa de formação, analisando e resumindo os resultados dos 
workshops em consulta com a ProNUT e o MISAU; enviar todos os materiais desenvolvidos para impressão, 
revisão de um manuscrito e confirmação final de treinamento. 

PERFIL
• Licenciatura em Medicina ou uma área relacionada;
• Possuir formações em saúde pública, nutrição ou outras áreas relacionadas, será preferencial;
• Amplo conhecimento e experiência em saúde materna infantil e/ou serviços de nutrição em Moçambique;
• Experiências semelhantes no desenvolvimento de materiais de formação e ferramentas educacionais em

Moçambique;
• Experiência de trabalho com o MISAU, será uma vantagem;
• Boas habilidades comunicativas e administrativas;
• Fluente em Português e Inglês (oral e escrito);
• Capacidade de trabalhar de forma flexível e sob pressão.

OFERECEMOS
A oportunidade de integrar uma organização sólida e reconhecida, que proporciona remuneração compatível 
com a função.

A CONTACT é uma Agência Privada de Emprego, que desenvolve soluções globais de Recursos 
Humanos desde 2005. Oferecemos serviços de Recrutamento e Selecção, Avaliação Psicológica e 
Assessment, Trabalho Temporário, Formação e Consultoria, Gestão de Contratados e Mobilidade 
Global, Contact Center e BPO Outsourcing.

Os interessados deverão fazer a sua candidatura em https://contact.workable.com/, até ao dia 
27 de Dezembro de 2021. Só serão consideradas válidas as candidaturas que forem efectuadas 
no link atrás identificado, e desde que estejam também preenchidos todos os campos do 
formulário de registo e anexado o respectivo Curriculum Vitae.

Empresa Certificada
NM ISO 9001

Empresa Certificada
NM ISO 45001

11828
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ECLC, sito na sede do Bairro Luís Cabral, Av. da Namaacha ou de Moçambique, rua 
nº 5049, telemóveis: 84-7700298/ 82-6864465/ 87-1232355

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

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

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

valor acessível.

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

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

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

12666

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

5ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção deste Tribunal correm éditos de trinta dias, citando o executado LUÍS ISIDRO, com último 
domicílio conhecido no bairro Muhala, quarteirão n.º 1, Muacothaia N2, Muahivire, em Nampula, ora em parte 
incerta, para no prazo de dez dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da segunda 
e última publicação do presente anúncio, pagar ao exequente BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA 
a quantia de 381.147,34MT, em dívida nos Autos de Execução Ordinária n.º 42/2021/U, que por esta Secção 
lhe move o referido exequente, ou no mesmo prazo nomear à penhora bens suficientes para tal pagamento e 
do mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, nos termos do artigo 812º do CPC, sob pena de não o 
fazendo, se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus termos, conforme tudo melhor 
consta do duplicado da petição inicial que se encontra arquivada no Cartório desta Secção à disposição do 
citando, podendo ser levantada dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos oito de Dezembro de dois mil e vinte e um

A Ajudante de Escrivã
Alda Mabote

Verifiquei

A Juíza de Direito
Judite António Sindique Correia

11783

Conselho Autárquico da Vila da Manhiça
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Adjudicação
De acordo com alínea d) do artigo 33, do Regulamento de Contratações de Empreitadas, 
de Obras Públicas e Fornecimento de Bens e Prestação de serviços ao Estado, aprovado 
pelo Decreto 5/2016 de 8 de Março, comunica-se a adjudicação das seguintes 
contratações.

Nº do concurso Modalidade Objecto Adjudicado Valor MT

15/CMVM/GP/
GEA/21

Concurso 
público

Construção de 
edifício Municipal MAB- Construçoes, E.I  59.996.887,13

Manhiça, aos 20 de Dezembro de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

GOVERNO DO DISTRITO DE MORRUMBENE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES-UGEA

ASSUNTO: CONCURSO POR AJUSTE DIRECTO Nº002/SDM/UGEA/2021, Lote-1: Pavimentação da 
Via Residência Oficial Ponte-Cais.

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com o artigo 33 nº 3 alínea D) 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 o objecto de concurso acima foi adjudicado à:

Ordem Objecto do Concurso
Nome do Concorrente 

Vencedor
Valor de 
Adjudicação (Mt)

1
Pavimentação da Via Residência 
Oficial Ponte-Cais Progresso Construções, Lda 14.594.591,33

Morrumbene, aos 22 de Dezembro de 2021

O ADMINISTRADOR
___________________________________

Moguene Materisso Candieiro
=Técn. Sup N1=

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

GOVERNO DO DISTRITO DE MORRUMBENE
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

AVISO DE RECRUTAMENTO PARA O INGRESSO NO APARELHO DO ESTADO

De acordo com o despacho de 08/11/2021, do Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito de 
Morrumbene, ao abrigo dos nºs 2 e 3 do artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do 
Estado, aprovado pela Lei nº 10/2017, de 01 de Agosto, conjugado com o Decreto nº 11/2021 de 09 de 
Março, que aprova as condições excepcionais de ingresso dos profissionais de saúde, com dispensa de 
concurso público de profissionais de saúde, nas carreiras de Médicos, Técnicos de Saúde, Agente Técnico 
e Agentes de Serviço, estão abertas as vagas para o ingresso no Aparelho do Estado, no prazo de 15 dias 
a partir do dia 22/11/2021 até 06/12/2021, a contar da primeira data de publicação do presente aviso 
no jornal “Notícias” para o provimento de (27 vagas), nas carreiras abaixo descritas:
Médico de Clínica Geral de 2ª – 01, Enfermagem Geral – 04, Enfermeiros de Saúde Materna-Infantil – 04, 
Técnicos de Laboratório – 04, Técnicos de Medicina Geral – 03, Técnicos de Nutrição – 02, Técnicos de 
Medicina Preventiva – 03, Técnicos de Farmácia – 03, Agente Técnico – 01, Agentes de Serviço – 02.

1. Requisitos para a candidatura
a) Ser de nacionalidade moçambicana;
b) Registo de Identificação Tributária (NUIT);
c) Ter idade igual ou superior a 18 anos;
d) Não ter sido aposentado ou reformado.

2. A admissão a vaga é solicitada ao Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito por meio
de requerimento instruído com os seguintes documentos:
a) Fotocópia do BI ou Certidão de Registo de Nascimento autenticada;
b) Fotocópia da Certidão de Habilitações Literárias autenticada, consoante a carreira que pretenda

candidatar-se;
c) Certidão de Registo Criminal;
d) Certidão de Aptidão Física e sanidade mental para o exercício de actividade;
e) Provimento militar;
f) Certificado da respectiva ordem profissional para as Carreiras Médicas e de Enfermagem;
g) Declaração de Compromisso de Honra;
h) Currículo Vitae.

De salientar que para os Agentes de Serviço, o certificado a ser usado é da 7ª classe e para o Agente 
Técnico, também usa-se o certificado da 7ª classe e cópia de Carta de Condução com serviços públicos.

3. A selecção dos candidatos é mediante a avaliação curricular, ao abrigo do nº3 do artigo 4
do Decreto nº11/2021 de 09 de Março, que aprova as condições excepcionais de ingresso de
pessoal com dispensa de concurso público de Profissionais de Saúde e das áreas de apoio.

Os documentos deverão ser entregues em envelopes selados com a identificação da carreira desejada na 
Repartição de Recursos Humanos do SDSMASM, nas horas normais de expediente. 
No acto de candidatura são dispensados os documentos das alíneas c), e) do número 2.
NB: Ter experiência de Carreiras a concorrer é uma vantagem.

Morrumbene, aos 22 de Novembro de 2021
O Director do Serviço Distrital

Alberto António Laita Guiuma
(Técnico Superior de Saúde N1)

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

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

CONFIRA OS MELHORES

LANCES DE FUTEBOL

NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO

*Termos e condições aplicáveis 
+258 84 3400623

Apoio ao cliente:

Info@snoticias.co.mz

Renovar a subscrição 
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

Use: Internet 
(ebanking)

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

Leia Notícias 

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

Acesse: https://t.me/Novojornal
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CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DA MATOLA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso
O Conselho Municipal da Cidade da Matola (CMCM) pretende contratar um parceiro 
numa perspectiva de Parceria Público-Privado (PPP).

• Objectivo: Contratar um Parceiro que seja capaz de investir para construção
de um Aterro Sanitário, com vista a produção de Energia Eléctrica através de
Gás de Metano com recurso à Resíduos Sólidos.

Os concorrentes interessados, poderão obter mais informações, examinar os 
Documentos de Concurso ou adquirí-los na Unidade Gestora Executora das Aquisições 
(UGEA), nas horas normais de expediente, pela importância não reembolsável de 
20.000,00 MT (Vinte mil meticais). 

As propostas Técnico-Financeiras deverão ser entregues na UGEA, 5º Andar, no 
edifício do CMCM, sito na Av. União Africana n.º 2083, até a hora e data-limite abaixo 
indicados, podendo a abertura das mesmas ter lugar na presença de concorrentes 
que desejarem comparecer à sessão pública.

N° Concurso Entrega de Propostas Abertura de Propostas

25/CMCM/UGEA/2021 14/01/2022
10:00h

14/01/2022
10:45h

O período de validade das propostas deverá ser de 120 (cento e vinte) dias, após a 
abertura.

O Parceiro será seleccionado de acordo com os procedimentos estabelecidos nos 
seguintes dispositivos legais:

• Lei sobre Parcerias Público-privadas, Projectos de Grande Dimensão e
Concessões Empresariais, aprovado pelo Decreto n.º 16/2012, de 4 de Junho; e

• Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016 de
08 de Março.

O Chefe da UGEA

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-Estruturas de Maputo faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da 
Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30 (trinta) 
dias, a contar da segunda publicação no jornal “Notícias”chamando a quem se julgue com direito a opor-se que 
seja atribuído o Certificado Mineiro número 10887CM, para Areia de Construção, no distrito de Moamba, 
na província de Maputo, a favor do requerente MANUEL FABIÃO CHAUQUE, com as seguintes coordenadas 
geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -25   27    0,00 32   14   20,00
2 -25   27    0,00 32   14   30,00
3 -25   27   10,00 32   14   30,00
4 -25   27   10,00 32   14   20,00

Maputo, aos 7 de Dezembro de 2021
O Director do Serviço Provincial

Fernando Andela
(Especialista “B”) 10744

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO
O Serviço Provincial de Infra-estruturas de Maputo faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento 
da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto n.º 31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30 
(trinta) dias, a contar da segunda publicação no jornal “Notícias”chamando a quem se julgue com direito 
a opor-se que seja atribuído o Certificado Mineiro número 10886CM, para Areia de Construção, no 
distrito de Moamba, na província de Maputo, a favor do requerente ARTUR LOURENÇO COVANE, com 
as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -25   25    0,00 32   13   20,00
2 -25   25   20,00 32   13   20,00
3 -25   25   20,00 32   13   10,00
4 -25   25    0,00 32   13   10,00

Maputo, aos 7 de Dezembro de 2021
O Director do Serviço Provincial

Fernando Andela
(Especialista “B”) 1553

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS 
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

CARTÓRIO NOTARIAL DE NAMPULA

EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE HER-

DEIROS POR ÓBITO DE 

ALI OSSENE

Certifico, para efeitos de pub-
licação, que por escritura de 
oito de Dezembro do ano 
dois mil e vinte e um, lavra-
da de folhas oitenta e um a 
folhas oitenta e três, do liv-
ro de notas para escrituras 
diversas número “C”, traço 
trinta e dois, a cargo de TE-
RESA LUÍS, Conservadora e 
Notária Superior do referido 
Cartório, se acha lavrada uma 
Escritura de Habilitação de 
Herdeiros na qual seus fil-
hos: NADEEM ALI OSSENE 
e SHAQUILA ALI OSSENE, 
solteiros, maiores, naturais 
e residentes em Nampula, 
foram declarados únicos e 
universais herdeiros de todos 
os bens e direitos do seu pai 
ALI OSSENE e como meeira 
Hassina Mahomed Haneef 
Ossene, com última residên-
cia em Nampula.
Que até à data da sua morte 
não deixou testamento nem 
qualquer outra disposição da 
última vontade.

Está Conforme
Cartório Notarial de Nampu-
la, aos dezassete de Dezem-
bro de dois mil e vinte e um
A Conservadora e Notária 

Superior
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE 

MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão  n.º 

345  R/C

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO DE 

HALIMA TAYBO HASSAM

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura pública de 
dezanove de Outubro de dois mil 
e vinte e um, lavrada de folhas 
sessenta e sete a folhas sessenta e 
oito, do livro de notas para escrituras 
diversas número duzentos e noventa 
“C”, deste Quarto Cartório Notarial 
de Maputo, perante mim, SÉRGIO 
JOÃO SOARES PINTO, Conservador 
e Notário Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi lavrada 
um Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de HALIMA 
TAYBO HASSAM, de oitenta e quatro 
anos de idade, no estado de viúva, 
natural de Tete, de nacionalidade 
moçambicana, com última residência 
no bairro Josina Machel, localidade 
de Tete, província de Tete, sem ter 
deixado testamento com disposição 
de sua última vontade.
Mais certifico pela operada escritura 
pública que foram declarados como 
únicos e universais herdeiros de 
todos seus bens, seus filhos: BASHIR 
ADAM ABDUL CARIM ADAM, 
divorciado, natural de Báruè, de 
nacionalidade moçambicana, TAYOB 
ABDUL CARIM ADAMO, divorciado, 
natural de Maputo, residente 
em Maputo, de nacionalidade 
moçambicana e ISAK ABDUL 
KARIMO ADAM, casado com Nita 
Beula Fortunato, sob regime de 
comunhão de bens adquiridos, 
natural de Tete e residente em Tete, 
de nacionalidade moçambicana.
Que não deixou outras pessoas que 
por lei com eles possam concorrer 
à sucessão da herança e que dela 
fazem parte bens móveis e imóveis.

Está conforme

Maputo, aos 17 de Dezembro de dois 
mil e vinte e um

O Conservador e Notário Técnico
(Ilegível)

13079

ANÚNCIO DE CONCURSO

A DMI é uma organização que cria campanhas de mudanças de 
comportamento para melhorar a saúde em grande escala. Ac-
tualmente, a DMI está a solicitar propostas para dois estudos de pes-
quisa:
 Um estudo qualitativo; e
 Um inquérito quantitativo.

Para os Termos de Referência e para se candidatar, visite o seguin-
te endereço: https://www.developmentmedia.net/app/uploa-
ds/2021/12/Research-with-DMI-Mozambique-final.pdf
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Av. Dr. Nkutumula, nº 309, Prédio da Hamburguesa
Telef. 21-720223/387, Fax 720389- Matola

10ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pela Décima Secção Cível deste Tribunal Judicial da Província correm seus devidos termos uns 
Autos de Acção Declarativa de Condenação, registados sob o nº39/20/C, em que a autora: 
LUSAVOUGA, LDA, representada pela senhora Ana Gabriela de Sousa Tavares Teixeira, na 
qualidade de Directora-geral, com sede na rua 13,008, Q-10, Armazém-A-15, bairro do Fomento- 
Matola, move contra a ré: F.C-MÓVEIS, com último domicílio conhecido na Av. das Indústrias, nº 
3233- Matola.
É desta forma citada a ré, actualmente em parte incerta, para, no prazo legal de 20 (vinte) dias, 
com dilação de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação do segundo e último 
anúncio, contestar, querendo, os fundamentos constantes da petição inicial, cujo duplicado da 
mesma se encontra à sua disposição no Cartório deste Tribunal, onde poderá ser solicitado em 
qualquer dia útil dentro das horas normais de expediente, advertindo-se-lhe de que a falta de 
contestação, considerar-se-ão confessados os factos articulados pelo autor, seguindo os autos à 
revelia (artigo 480,483, 484, nº1, todos do CP. Civil).  

Matola , aos 11 de Novembro de 2021
O Juiz de Direito

Dr. Zito Felisberto Nhatave
A Escrivã de Direito

Marisa Rafael Guihoje
11821

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade Maputo, que 
o exequente BCI, SA, com sede na Av. 25 de Setembro, nº 4, nesta cidade,
move contra a executada SOMACOL - SOCIEDADE DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO, LDA, com sede na Av. Bagamoyo, nº 471/9, talhão nº 549/9,
cidade da Beira, província de Sofala, nos Autos de Execução Ordinária
nº 77/21-G, correm éditos de vinte dias, contados da segunda e última
publicação do respectivo anúncio, citando os credores desconhecidos da
executada, que gozem de garantia real sobre o bem penhorado, bem como os
sucessores dos credores preferentes, para, no prazo de dez dias, posterior
ao dos éditos, reclamarem, querendo, o pagamento dos seus créditos pelo
produto do imóvel penhorado nos autos, designadamente:

Verba Única
Um imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial da Beira, sob 
o número dezassete mil, seiscentos e cinquenta e dois a folhas setenta e
seis verso, do livro G traço vinte, a favor da SOMACOL-SOCIEDADE DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AGRO-QUÍMICOS, LDA, com a hipoteca
inscrita sob o número cinco mil, novecentos e quarenta e quatro a folhas
cento e onze, do livro C traço onze e sob o número seis mil cento e noventa e
dois a folhas setenta e seis do livro C traço doze, a favor do exequente Banco
Comercial e de Investimentos, SA.

Maputo, treze de Dezembro de dois mil e vinte e um
O Escrivão de Direito

Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei
O Juiz de Direito

Hermenegildo Pedro Chambal
11829

Acesse: https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

32 TETE EM FOCO

Superfície 78 778  km²

População  1 606 568 (2007); 17 Distritos

O 
Conselho Executivo 
Provincial de Tete já 
conseguiu colectar 
de impostos 14,2 mil 
milhões de meticais, 

dos 16,86 mil milhões projec-
tados para o presente ano.

O director de Economia e 
Finanças no Conselho Executi-
vo da província de Tete, Carlos 
Tomo, revelou há dias ao nos-
so jornal que esta realização 
corresponde a cerca de 86 por 
cento e que o incumprimento 
da meta estabelecida deriva 
da falta de desembolso de al-
gumas taxas cobradas.

Relativamente às receitas 
próprias, o director acres-
centou que foi arrecado no 
global um montante de cerca 
de 17,23 milhões de meticais 
contra os 52,69 milhões pla-
nificados para o ano.

“O incumprimento da 
meta estipulada está relacio-
nado com o não desembolso 
das taxas cobradas devido à 
ausência do classificador e da 
fonte de recurso decorrente 
da descentralização”, desta-
cou Tomo. 

Acrescentou ainda que a 
ausência do regime tributá-
rio dos Órgãos da Governação 
Descentralizada e respectiva 
tipificação da receita a cobrar 
foi um dos factores que ne-
gativamente contribui para o 
não alcance da meta projec-
tada para este ano.

Entretanto, dentre várias 
despesas a responsabilidade 
do Conselho Executivo pro-
vincial, Carlos Tomo afirmou 
que foram assegurados recur-
sos para pagamento de salários 
e remunerações no montante 

de 129,3 milhões de meticais.
Aquele responsável afir-

mou que os salários e remune-
rações representam cerca de 35 
por cento do total de recursos 
disponíveis no Executivo pro-
vincial.

Na vertente de despesas 
de investimento, o director 
da Economia e Finanças no 
Conselho Executivo Provin-
cial indicou a execução de 
126,31 milhões de meticais 
deste, 20,37 na componente 
interna e 105,94 na externa, 
com uma execução global de 
45 por cento, registando um 
crescimento acima de 100 por 
relativamente ao igual período 
de 2020.

“O fraco desembolso na 
libertação de recursos para a 
tesouraria provincial influen-
ciou negativamente para baixa 

execução do investimento in-
terno”, apontou Tomo.

Para a execução do Plano 
e Orçamento de 2021, foram 
aprovados cerca de 373,91 mi-
lhões de meticais ao nível da 
Assembleia Provincial, deste 
montante, 247,60 milhões de 
meticais para as despesas de 
funcionamento e 126,31 mi-
lhões de meticais de investi-
mento na componente interna 
e externa, com uma execução 
global de 60 por cento.

O director da Economia 
e Finanças em Tete, apontou 
os ramos de Agricultura, Pro-
dução Animal e Silvicultura, 
Indústria Transformadora, 
Electricidade e Água e Ad-
ministração Pública como os 
principais que contribuíram 
para o crescimento da produ-
ção global.

Governo colectou 
acima de 14 mil 
milhões de meticais

O GOVERNADOR da província 
de Tete, Domingos Viola, de-
safiou aos jovens da província 
a frequentarem mais as biblio-
tecas públicas para adquirirem 
mais conhecimentos para me-
lhor enfrentarem os desafios 
que o país enfrenta.

Viola falava há dias na vila 
de Chitima, sede distrital de 
Cahora-Bassa, na inauguração 
de mais uma biblioteca pública 
distrital no quadro de um pro-
grama do governo de incen-
tivar a melhoria da qualidade 
de ensino, da formação pro-
fissional acção que habilita aos 
indivíduos ao emprego e auto-
-emprego e a serem capazes

de buscar soluções para as suas 
necessidades.

“Sabido que a educação 
joga um papel preponderan-
te para o desenvolvimento 
socioeconómico do país, o 
executivo moçambicano está 
a apetrechar as salas de aula, 
laboratórios e bibliotecas para 
a promoção da investigação 
cientifica e a produção do co-
nhecimento para o desenvol-
vimento do país”, realçou o 
governador, que realçou que 
deste modo estão a ser criadas 
as condições básicas para ins-
talação e equipamento de bi-
bliotecas nos estabelecimentos 
de ensino com vista a garantir a 

qualidade em todos os subsis-
temas de educação.

Viola disse ainda que a so-
ciedade só pode alcançar níveis 
do desenvolvimento quando 
estiver com cidadãos instruí-
dos e capazes de transformar o 
saber em realizações com im-
pactos salientes.

“Quero através deste es-
tabelecimento apelar aos pro-
fessores para incentivarem os 
alunos para a cultura de leitura 
e pesquisa para solidificarem 
os conhecimentos técnicos e 
científicos”, apelou, recomen-
dando ao mesmo tempo aos 
alunos a frequentarem mais 
regularmente a biblioteca e in-

Cahora Bassa já tem 
biblioteca distrital

centivando para a entregarem-
-se à arte de escrever, o que na
sua opinião contribuirá para o
surgimento de novos e jovens
escritores para registarem as
histórias da província de Tete.

“Queremos mais escritores 
jovens de Tete com qualidade 
como a Virgília Ferrão, que re-
centemente lançou mais uma 
obra literária no mercado, Da-
niel da Costa, Sérgio Vieira, en-
tre outros”, sensibilizou Viola. 

Por outro lado, o chefe do 
Conselho Executivo da Pro-
víncia de Tete relembrou que 
há esforços do governo para a 
erradicação do analfabetismo 
através de campanhas sucessi-
vas de alfabetização e educação 
de adultos facto já está paula-
tinamente a obter resultados 
positivos nas comunidades 
moçambicanas.

Ainda nas bibliotecas pú-
blicas, Domingos Viola realçou 
a necessidade de promoção e 
expansão do uso das tecnolo-
gias de informação e comuni-
cação, o que vai colocar Mo-
çambique no mundo digital.

A biblioteca pública distri-
tal de Cahora-Bassa, consti-
tuída por uma extensa sala de 
leitura devidamente equipada, 
compartimento da direcção 
e administração, foi erguida 
pela empresa Hidroeléctrica de 
Cahora-Bassa no quadro da sua 
responsabilidade social.

Neste momento estão ex-
postos para consultas dos alu-
nos e outros utentes cerca de 
900 títulos em áreas diversas.

A leitura é sempre pretexto para ambicionar uma sociedade melhor

O INSTITUTO Nacional das 
Comunicações de Moçambi-
que  (INCM) está a construir e 
entregar infra-estruturas de 
educação um pouco por diver-
sos pontos do país uma contri-
buição ao governo no âmbito 
da responsabilidade social da-
quela instituição.

O presidente do Conselho 
de Administração do institu-
to, Tuaha Mote, afirmou que 
apostar na educação constitui 
uma das vertentes da respon-
sabilidade social corporativa da 

empresa.
Afirmou que o INCM é a 

autoridade reguladora das co-
municações no país e segundo 
Muaha Mote, em conformida-
de com as suas competências 
e atribuições, impõe regras no 
mercado das comunicações e 
fiscaliza o cumprimento das 
mesmas.

“Esta actividade requer 
trabalho de especialistas, en-
genheiros e requer que o país 
tenha quadros formados por 
isso estamos a construir salas 

de aulas que vai brotar jovens 
que vão beneficiar o desenvol-
vimento sócioeconómico do 
país”, focou o PCA.

Revelou que recentemente 
o INCM entregou uma escola
primária no distrito de Cahora-
-Bassa, na província de Tete e
cinco novas salas de aula de-
vidamente apetrechadas de
imobiliário escolar na cidade
de Vilankulo, na província de
Inhambane, e de outras infra-
-estruturas escolares nos mu-
nicípios da cidade de Nampula 

INCM oferece escolas
e Ilha de Moçambique com a 
disponibilização de salas de 
informática e três escolas, res-
pectivamente.

“São várias acções em-
preendidas pelo INCM com o 
objectivo de prestar a devida 
contribuição aos esforços en-
cetados pelo Governo na sa-
tisfação das necessidades das 
comunidades bem como na 
melhoria da qualidade do en-
sino e aprendizagem”, susten-
tou Muaha Mote.

Entretanto, o director pro-
vincial de Educação e Desen-
volvimento Humano no Con-
selho Executivo Provincial de 
Tete, João Barroso, elogiou o 
gesto do Conselho de Adminis-
tração do INCM na construção 
de uma escola convencional 
em Chabonga, distrito de Ca-
hora-Bassa, com um bloco de 
três salas de aula equipadas no 
total com 75 carteiras duplas, 
um bloco administrativo num 
custo financeiro de cerca de 
seis milhões de meticais.

“A Educação é um direito 
humano fundamental e es-
sencial para o desenvolvimen-
to económico e social de um 
país pelo que é importante a 
promoção de acções visando 
a formação técnico-científico 
através da melhoria e expansão 
de todos os níveis de ensino”, 
disse Barroso. 

Tuaha Mote, PCA do INCM

O CONSELHO Municipal 
da Cidade de Tete está a 
requalificar os principais 
mercados da autarquia 
para o melhoramento da 
sua apresentação e presta-
ção de serviços condignos 
aos seus utentes.

O autarca de Tete, César 
de Carvalho, em contacto 
com a nossa Redacção há 
dias, afirmou que um dos 
principais objectivos da re-
qualificação é a promoção 
da protecção dos direitos 
dos utentes. A qualidade 
dos produtos comerciali-
zados será fiscalizada mais 
regularmente e vai-se me-
lhorar do quadro regula-
mentar de protecção do 
consumidor.

“Estamos a trabalhar 
na requalificação dos nos-
sos principais mercados 
municipais, como o Kwa-
chena Nhaulutanda, 1º de 
Maio, OUA e Cambinde, de 
forma a operacionalizar as 
potencialidades existen-
tes e garantir a atracção 

de investimentos para o 
melhoramento do negócio 
naqueles mercados infor-
mais”, assegurou Carvalho.

De acordo com o pre-
sidente César de Carvalho, 
é pretensão do município 
impulsionar a expansão da 
rede comercial nos maiores 
mercados que comerciali-
zam vários produtos com 
maior destaque para agrí-
colas e agro-industriais 
contribuindo significati-
vamente para a promoção 
da segurança alimentar e o 
combate à fome.

A nossa fonte indicou 
que o trabalho em curso 
de requalificação dos mer-
cados municipais conta 
igualmente com a parceria 
de comerciantes em servi-
ços nestes centros comer-
ciais, uma ligação que vai 
contribuir para o desen-
volvimento dos mercados 
assim como a geração do 
emprego, iniciativas que 
darão um impulso para a 
redução das assimetrias do 

desenvolvimento social.
“Em algum momento 

tivemos que usar medidas 
mais contundentes para 
disciplinar alguns comer-
ciantes renitentes como a 
destruição de infraestru-
turas já alistadas para per-
mitir a execução do nosso 
planificado”, lamentou 
Carvalho.

Ainda nos mercados em 
referência o Conselho Exe-
cutivo da Cidade de Tete, 
para além de construção 
de bancas fixas conven-
cionais está a organizar os 
parques de estacionamen-
to de viaturas dos utentes 
aos mercados, arborização 
e arruamentos condignos 
para facilitar a locomoção 
das pessoas.

“Pretendemos trazer 
uma outra imagem aos 
nossos maiores mercados 
municipais onde os clien-
tes se desloquem e encon-
trem todas as condições 
mínimas de higiene, lim-
peza, segurança e tornar o 

Município de Tete 
requalifica mercados

local num ambiente saudá-
vel do próprio negócio sem 
margem de desconfiança”, 
precisou César de Carva-
lho.

Entretanto, para o mer-
cado 1º de Maio, onde cer-
ca de 200 barracas foram 
consumidas pelo fogo em 
Junho, César de Carvalho 
afirmou que serão concluí-
das e entregues brevemen-
te aos beneficiários depois 
de reabilitadas, a começar 
por um número inicial de 
102.

Porque o espaço foi de-
vidamente parcelado e ca-
bem apenas 102 bancas, os 
restantes comerciantes do 
mercado 1º de Maio serão 
transferidos para os mer-
cados OUA e Kwachena 
Nhaulutanda, onde a edi-
lidade já identificou espa-
ços.

Por outro lado, ainda 
no Município da Cidade de 
Tete encontram-se numa 
fase de acabamentos o 
edifício de dois pisos para 
o funcionamento do Co-
mando da Polícia Municpal
onde serão desenhadas e
coordenadas todas as acti-
vidades para imprimir uma
nova dinâmica para o me-
lhoramento da segurança
nos bairros residenciais da
autarquia.

“Depois da edificação 
desta infraestrutura, cujo 
o orçamento é provenien-
te de receitas próprias do
Conselho Municipal, va-
mos em coordenação com
o Comando Provincial da
PRM organizar cursos de
formação político-militar
dos agentes selecionados
para as fileiras da Polícia
Camarária. A nossa inten-
ção é o combate à onda de
criminalidade a nível do
nosso município”, frisou
César de Carvalho.

A Polícia Municipal passará a funcionar nestas instalações
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MÁRIO JOÃO

O FRENESIM festivo está a intensificar. Enquanto uns 
lamentam pela falta de dinheiro para a aquisição deste ou 
daquele bem, há os que tem poder de compra e não hesi-
tam em satisfazer os seus desejos como forma de deixar 
um marco no presente ano.

É assim que os principais centros de compra na cida-
de de Maputo e não só estejam a registar um movimen-
to desusado. Os terminais e as paragens também andam 
cheios porque, ao que tudo indica, algumas viaturas estão 
fora de circulação, pelo menos na capital. Infelizmente, 
em situações desta natureza, os “carteiristas”, aqueles que 
gostam de viver do suor dos outros, também se fazem pre-
sentes para retirar o que não lhes pertence.

Para fazer compras nem sempre os consumidores re-
correm ao pagamento com recuso ao cartão. Existem os 
que preferem dinheiro vivo, sobretudo porque nem todos 
os locais de venda garantem esta facilidade, não obstante o 
M-Pesa, e-Mola e mKesh estarem a ajudar bastante.

Mas, os “carteiristas”, estes sempre estão presentes; 
se não conseguem furtar bolsas ou carteiras, recorrem aos 
produtos ou bens que estão na posse dos compradores, 
que posteriormente os comercializam. O certo é que “não 
aceitam” sair de mãos vazias, pois algo fazem para conse-
guir os seus intentos.

Malditas são as pessoas que adquirem produtos fur-
tados de forma consciente porque um dia serão eles a fi-
carem sem os seus haveres e, certamente, sentirão a dor 
que os outros sentem quando ficam sem os seus pertences. 
Pois, se os assaltantes continuam a roubar bens, é porque 
existem compradores.

Estejamos atentos. Os malfeitores andam à solta. 
Quem transporta mercadoria, por favor, que fique atento 

a ela. Os malfeitores retiram caixas de refrescos, massas, 
cebolas, arroz, etc., com a viatura em movimento. Estes 
larápios praticam os seus actos em locais de congestiona-
mento de viaturas.

Os malfeitores sabem de antemão que as pessoas são 
tomadas pelo cansaço da viagem, do congestionamento, 
etc., e têm algumas dificuldades de controlar a carga que 
tem na viatura, por isso, muita atenção.

Atenção redobrada também deve ser tomada nas pa-
ragens e terminais de transporte porque há gente atenta 
aos movimentos dos passageiros. Aliás, os malfeitores 
costumam praticar os seus actos em grupo. Ou seja, apa-
rece uma pessoa para entreter a provável vítima, enquanto 
a outra pratica a acção. Depois de algum tempo, a vítima é 
que se apercebe que algo falta na sua mercadoria. A quem 
culpar? Como identificar? 

Sendo assim, se calhar é melhor consentir algum sa-
crifício em não poder usufruir de determinado bem e fazê-
-lo mais tarde após abrandar o movimento festivo. Se for 
imprescindível, que peça ajuda. Caso contrário, o melhor
mesmo é evitar fazer as compras.

Há muita gente também a ficar sem salário, sobretudo 
quando se “luta”para embaracar no “chapa”. Sou de opi-
nião que vale a pena ficar em pé, não conseguir assento, 
mas chegar a casa com dinheiro para satisfação das suas 
necessidades. E, para quem consome bebidas alcoólicas, 
é melhor consentir o sacrifício de ficar algumas horas sem 
beber, ir à casa deixar o dinheiro ou direccionar o valor 
para o que planificou.

Há muita gente que se aproveita dos outros quando 
estão sob efeito do álcool. Sendo assim, é melhor se pre-
caver desta situação.

Tenhamos festas felizes, sem nos descurarmos das 
medidas de prevenção da Covid-19. Haja saúde.

DEPOIS do surgimento da pandemia do novo corona-
vírus no mundo, a melhor estratégia para o cuidado da 
população foi o confinamento. Mas, porque aparente-
mente não era suficiente, optou-se pela vacinação, após 
intenso trabalho de investigação e ensaios dos cientis-
tas. 

Entretanto, e segundo os especialistas em saúde 
pública, passado um ano desde que se administraram 
as primeiras vacinas contra a Covid-19, muitas partes 
do mundo ainda permanecem perigosamente desprote-
gidas, principalmente no chamado Terceiro Mundo. Os 
desafios continuam enormes na prevenção e combate a 
esta crise sanitária global, que aumentou as desigualda-
des e injustiças sociais que já se vêm perpetuando em 
muitos países e regiões do mundo.  

É triste que em África, por exemplo, se preveja que 
no ritmo actual de vacinação, só em Junho de 2024 se 
possa conseguir atingir 70 da sua população. E que to-
dos os dias sejam administradas seis vezes mais doses 
de reforço «a terceira injecção», nos países ricos, do 
que primeiras doses nos países de baixa renda, segundo 
a Organização Mundial da Saúde.

Um recente balanço de uma agência francesa de 
notícias diz que a Covid-19 já provocou a morte de 
mais de 5,35 milhões de pessoas em todo o mundo des-
de que eclodiu. Embora a doença continua a infectar e 
matar, a cifra poderia ser ainda maior se não fosse o es-
forço feito pelos cientistas na produção de vacinas para 
o seu combate, além da introdução de medidas preven-
tivas.  De facto, há toda uma necessidade de toda a gen-
te vacinar, por isso que no nosso país e noutros, sempre 
são feitos apelos nesse sentido, sobretudo do grupo de 
maior risco, por parte das autoridades governamentais.
Porém, os discursos de que possa haver disponibilidade 
de vacinas nos países desfavorecidos devem se traduzir 
na vacinação de todos os habitantes de um país, como 
o nosso. 

Se o vírus tem a capacidade de infectar e matar de 
forma indistinta toda a população de um país, devido 
ao seu altíssimo poder de contaminação, então, estas 

são as razões evidentes para que na realidade ninguém 
fique sem ser imunizado, e depois daí se pensar na limi-
tação do acesso a certos serviços para quem for “teimo-
so” em não aderir à vacina. 

Actualmente as nações pobres, sobretudo de 
África, América Latina e Ásia, continuam a depender 
completamente da Covax e doações para imunizar às 
suas numerosas populações. E é lógico que possa haver 
um inconformismo da sociedade com uma eventual 
tomada de medidas aparentemente inconsistentes, ig-
norando-se a insuficiência de vacinas para toda a gente 
nessas nações, como essa de limitação de pessoas não 
vacinadas no acesso a alguns serviços.

A Covax é um programa apoiado pela OMS, que 
visa garantir o acesso às vacinas para os países pobres 
e do crescimento médio. Porém, especialistas em saúde 
pública já disseram que a decisão das nações ricas de 
assegurar primeiro as doses suficientes às suas popula-
ções tem desvirtuado o objectivo sobre qual foi instituí-
do o programa. 

Por isso, tendo em consideração nisso ou num mo-
mento como este, em que países desfavorecidos, que o 
nosso não é excepção, enfrentam grandes dificuldades 
no acesso a essas vacinas, motivadas pelas desigual-
dades criadas pelas nações ricas, acreditamos que ne-
nhum dos governos desses países possa se dar ao luxo 
de pensar em tomar medidas conflituais ou contrastan-
tes por alegadamente falta de imunização. 

Ainda bem que no nosso continente não aconte-
cem, com frequência, manifestações de inconformismo 
ou oposição às medidas relacionadas com a prevenção 
e combate da Covid-19, como por exemplo, na Europa, 
onde nalguns casos são percebidas como autoritárias e 
inconsistentes, como as de confinamento e exigência de 
cartão de vacinação no acesso a certos locais. 

Contudo, o importante é que todos somos chama-
dos a combater este grande mal, ultrapassando as injus-
tiças e desigualdades no mundo se queremos vencê-lo 
e preservarmos a espécie humana, claro, melhorando o 
acesso às vacinas em países desfavorecidos. 

MOISÉS M. JÚNIOR

NO dia 5 de Janeiro de 2018 solicitei a 
publicação de uma carta neste jornal, com 
o título “Breves comentários acerca das
obras de reabilitação da Estrada Nacional
número 4 (Maputo – Witbank)”. Na re-
ferida carta manifestava a minha preocu-
pação em relação à qualidade das obras,
assim como com a largura das faixas de
rodagem. Os trabalhos foram concluídos
e pode-se realmente notar que as faixas
de rodagem são estreitas, muitas vezes di-
ficultando ultrapassagens, principalmente
quando nos deparamos com a circulação
de camiões. E no que diz respeito à qua-
lidade, pode-se constatar que o asfalto já
começou a ceder em muitos troços, isso
é visível e não deixa de ser preocupante.

Importa lembrar que as vias de co-
municação são elementos essenciais para 
o desenvolvimento económico de uma 
região e neste âmbito a EN4 constitui o 

corredor principal para a troca comercial 
dos dois países (Moçambique e a vizinha 
África do Sul), possibilitando o escoa-
mento rápido de vários produtos e bens, 
assim como uma rápida deslocação para 
uma atracção turística às paisagens de 
ambos países. Esta infra-estrutura percor-
re uma extensão com cerca de 525 km, 
entre Gauteng (Pretória Este) e o Porto de 
Maputo (Moçambique) sendo que ope-
ram seis portagens.

O contrato de concessão foi assinado 
em 1997 entre a Trans African Conces-
sions, Governo de Moçambicano e Go-
verno da África do Sul para um período 
de 30 anos, isto é, de 1997 a 2027.

O contrato teve como objecto o finan-
ciamento, concepção, construção e ope-
ração da EN4 numa extensão de 525 km, 
compreendendo: 1) Maputo-Ressano= 93 
Km; 2) Lebombo – Witbank - Pretória = 
432 Km.

Das distâncias acima, pode-se facil-

mente concluir que do lado sul-africano 
coube cerca de 82% e sobrando os res-
tantes 18% apenas para o lado moçambi-
cano. Dito por outras palavras, podemos 
concluir que da extensão total desta rodo-
via, apenas um pequeno pedaço está do 
lado moçambicano. 

Foi justamente esse o motivo que me 
levou a solicitar a publicação da minha 
carta a 5 de Janeiro de 2018: a qualidade 
e largura das faixas de rodagem dos 18% 
do lado moçambicano.

Apesar de tudo, há que congratular 
a TRAC pelo esforço e empenho na am-
pliação das faixas de rodagem no troço 
“Shoprite Matola - Praça 16 de Junho” 
de duas faixas para três faixas por senti-
do. Apesar das faixas de rodagem serem 
muito estreitas, nota-se alguma melhoria 
no descongestionamento rápido de viatu-
ras. 

Neste trajecto da EN4, muitos tem 
reclamado acerca do custo das portagens, 

mas eu particularmente prefiro focar-me 
na relação custo versus benefício porque 
tenho a plena noção de que sem vias de 
acesso em condições razoáveis o custo 
pode ser maior, por essa via não irei de-
bruçar-me acerca do custo das portagens.

Desta vez, o que me leva a redigir es-
tas linhas tem a ver com o caos que se 
vive no cruzamento de Malhampsene. 
Neste cruzamento, num passado recente 
foram colocados semáforos que mais tar-
de tiveram que ser retirados, uma vez que 
não surtiram o efeito desejado. A solução 
seguinte foi de se usar Agentes Regula-
dores de Trânsito, mas que infelizmente, 
mais uma vez ficou provado que esta so-
lução também não funciona, os Agentes 
lá estão mas o caos prevalece e a TRAC 
continua a assistir impávido a esta situa-
ção.

Agora questiona-se, qual será o pró-
ximo passo para se ultrapassar este caos 
...?!

JAFAR BUANA*

ACABA de partir, para a eternidade, um dos grandes ho-
mens, sem dúvida, que este país viu nascer, dono dos seus 
pensamentos e princípios, um exímio leitor do destino e 
cultivador de sonhos para a juventude.

Falo de Sérgio Castelo Branco Vieira, ou simplesmen-
te Sérgio Vieira. O intelectual, o combatente pela liberda-
de, o poeta, o governante, mas também o cidadão exem-
plar e um homem íntegro.

Espaço para descrevê-lo seria insuficiente, do ponto 
de vista patriótico e de produção de pensamentos e ideias 
indutoras para as gerações hodiernas. Na minha modesta 
juventude, no Niassa, tive a oportunidade de estar “cara 
a cara” com o Coronel Sérgio Vieira. Primeiro, foi ali na 
Casa de Frescos do Lago Azul, do conhecido comercian-
te daquela província, Manuel Bráz da Costa (já falecido), 
que alimentava todo o Niassa de carapau. E outros produ-
tos, claro. Estamos em 1983. Foi numa das nossas habi-
tuais filas ou bichas, como queiram, em que me deparei 
com Sérgio Vieira, no Braz da Costa, para a compra do 
carapau. E ele estava atrás de mim. Era o governador do 
Niassa que estava atrás de mim, para comprar 2 kgs de 
carapau, que era o limite por pessoa, para que o pouco que 
havia chegasse para mais famílias. Na altura tudo era em 
bicha. Já tivemos organização e espírito de solidariedade 
neste país.

Naquele dia a bicha andou muito bem, porque os habi-
tuais “confusionistas” das bichas, mal viram o governador 
da província, encolheram-se. Mas, Sérgio Vieira estava ali 
como um cidadão qualquer, um cliente da casa Manuel 
Braz da Costa, de fato-treino e fora do aparato protocolar. 
Até, achando inédito e algo humilhante, a gerência tentou 
ir tirar o homem da bicha, mas ele recusou-se, até chegar a 
sua vez de entrar, depois de mim, claro. Uma hora na bicha 
para um governador da província não podia imaginar. Ele 
queria o mesmo tratamento dado aos que se encontravam 
na bicha. Enquanto estávamos na fila, ele puxou-me pela 
camisa, olhou para mim, longamente e, perguntou-me: 
- Por que é que estás nervoso, rapaz? Tens medo de não
apanhar o peixe? Não te preocupes, chegaremos lá”. Só
respondi: Não, camarada governador. Era assim que na
altura a gente tratava a “estrutura”. E não “excelência”,
como hoje. E ele retorquiu: Sérgio. Diz Sérgio. Acho fa-
zendo alusão a figura que ali na bicha se encontrava e não
de um governador. De facto, eu tinha duas preocupações:
Não tinha a certeza de que conseguiria sair dali com os
dois quilos do famoso carapau e, como se não bastasse,
atrás de mim estava o próprio governador da província,
na fila, feito um cidadão qualquer como eu. Depois de al-
guma conversa com ele, fui concluir que era, afinal, um
homem de trato fácil e até informal. Prometeu-me uma
mochila e algum material escolar. Dias depois recebi a
encomenda. No segundo dia em que me deparei com Sér-

gio Vieira na Av. Trabalho, em Lichinga, ele na habitual 
caminhada, com a esposa (ia até lá para Massenger, Nzin-
je, etc.). E cobrou-me bem à volta do material escolar, se 
estava a fazer um bom uso dele, etc. Portanto, era, de facto 
um homem com os seus próprios princípios, um cidadão 
que amava a sua pátria e o seu povo. Como governante 
não só ouvia dizer, como também ia ver pessoalmente. Já 
o víamos, várias vezes, a passear pelas artérias da cida-
de de Lichinga, o víamos nas bichas para adquirir alguns
produtos, nos mercados, etc. Por isso, alguns o chamavam
de governador-povo ou de governador de carapau. Mas
carinhosamente.

De facto, o país perdeu um grande homem, que ajuda-
va a juventude, através da educação, a perceber a história 
e a abrir os olhos, para não depender de ninguém no fu-
turo, nem deixar o país novamente sob o domínio de es-
trangeiros. Pessoalmente, vou sentir esta partida, porque 
há um trabalho de pesquisa em curso, sobre o Niassa, que 
vai ficar incompleto, porque uma das figuras-chave para o 
efeito é esta que está a partir para a eternidade. Como dizia 
o Chefe do Estado moçambicano, no seu elogio fúnebre,
esta terça-feira, a morte é a única certeza que temos e com
ela devemo-nos conformar. E é isso mesmo. Que o seu
legado seja aproveitado para o bem-estar desta sociedade.

Boa viagem, meu governador Sérgio Vieira e que te-
nha um merecido descanso.

*Jornalista/Pesquisador

Compulsando 
a vacinação contra 
o novo coronavírus

Caos na EN4, concretamente 
no cruzamento de Malhampsene (1)

Atenção aos “carteiristas”

Sérgio Vieira e a bicha 
pelo carapau no Niassa

DIALOGANDO
MOUZINHO DE ALBUQUERQUE

Acesse: https://t.me/Novojornal
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João C.G.Pereira

A Fundação MASC reconhece, como figuras do ano 2021, militares moçambicanos que tombaram em combate nos 
conflitos do Norte e Centro do País.  Esses homens e mulheres que entregaram as suas vidas pela pátria merecem o 
nosso total respeito. Uma saudação especial aos que, longe do conforto das suas famílias e amigos, faça sol faça chuva, 
de dia e de noite, e no meio de carências, estão de armas em punho, matas adentro, a combaterem o extremismo 
violento no Norte de Moçambique, apesar do desafio para melhor respeito pelos direitos humanos.
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A 
AGÊNCIA regu-
ladora de me-
dicamentos dos 
Estados Unidos 
aprovou na última 

segunda-feira, o Apretu-
de, o primeiro tratamento 
para prevenção do HIV que 
não envolve o uso diário de 
medicamentos. Em nota, 
a Agência de Alimentos e 
Medicamentos dos Estados 
Unidos (FDA, na sigla em in-
glês) destacou a importância 

da medida para acabar com 
a epidemia do vírus da Sida.

O Apretude é um me-
dicamento para Profilaxia 
Pré-Exposição (PrEP) ao ví-
rus causador da síndrome da 
imunodeficiência humana 
(SIDA). A inovação em re-
lação a outros tratamentos 
preventivos é que se trata de 
uma droga injectável, apli-
cada com  intervalo de dois 
meses entre cada dose.

Segundo Debra Bir-

nkrant, directora da Divi-
são de Antivirais no Centro 
de Avaliação e pesquisa de 
medicamentos, essa passa a 
ser a primeira opção de pro-
filaxia ao HIV nos EUA que 
não envolve a toma diária de 
comprimidos.

Estão elegíveis para o 
tratamento com o Apretu-
de adultos adolescentes em 
risco que pesem pelo me-
nos 35 Kg. A princípio, eles 
receberão duas injecções 

do medicamento com um 
intervalo de um mês entre 
elas. Depois disso, o inter-
valo aumenta para dois me-
ses.

Com este medicamen-
to injectável, os especialis-
tas esperam que aumente a 
adesão entre os indivíduos 
expostos ao HIV.

As projecções optimis-
tas em relação ao Apretude 
são baseadas em dois en-
saios clínicos que mediram 

a eficácia do medicamento. 
Neles, pesquisadores com-
pararam o risco de infecção 
pelo HIV entre indivíduos 
mais expostos ao vírus que 
se tratavam com o remédio 
oral Truvada ou com o in-
jectável Apretude. Nos dois 
ensaios, a conclusão foi que 
a probabilidade de contami-
nação é significativamente 
menor com o uso do segun-
do medicamento. -(Revista 
Galileu)

Aprovado primeiro fármaco 
injectável para prevenir HIV

Lançada Liga dos 
Docentes Universitários
O MINISTÉRIO da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior 
(MCTES) lançou, recentemen-
te, na cidade de Maputo, a Liga 
dos Docentes Universitários 
(LiDU). 

A agremiação foi constituí-
da em 2020 para exercer a mo-
nitoria e advocacia das políticas 
públicas relativas à formação e 
gestão dos docentes universi-
tários, promover planos, deba-
tes, estudos sobre mecanismos 
alternativos no âmbito da pre-
vidência social dos formadores. 

A LiDU pretende promover 
e defender a deontologia pro-
fissional como fonte da dignifi-
cação da profissão docente.

A cerimónia de lançamen-
to foi presidida pelo Ministro 
da Ciência, Tecnologia e Ensi-
no Superior, Daniel Nivagara, 
que proferiu a palestra sobre 
“O papel do docente universi-
tário para o desenvolvimento 
socioeconómico de Moçambi-
que”. 

Para o ministro, a docência 
não é simplesmente uma ocu-
pação, mas uma profissão que 
ocupa particularidades no te-

cido social, porque o fenómeno 
educativo tem uma natureza 
diferenciada das demais, que 
requer saberes e competências 
específicas, as quais devem ser 
cultivadas e defendidas. 

O responsável pelo pelouro 
do ensino superior no país afir-
mou que as associações profis-
sionais se constituem para de-
fender e assegurar a valorização 
da sua profissão, por isso, espe-
ra que Liga trabalhe no sentido 
de prover culturas institucio-
nais adequadas ao bom perfil 
do docente, garantindo a qua-
lidade de formação, pesquisa e 
extensão universitária. 

Acrescentou que a ausên-
cia de formação pedagógica e 
técnico-científico de muitos 
formadores que actuam no 
subsistema de ensino superior 
traz à liga dos docentes univer-
sitários uma grande responsa-
bilidade. 

O lançamento da LiDU 
realizou-se na Universidade 
Eduardo Mondlane (UEM). 

 Orlando Quilambo referiu 
que o lançamento da platafor-
ma na UEM simboliza o papel 

importante que a universidade 
desempenha no contexto do 
ensino superior no país. 

Acrescentou que a Liga 
constitui um parceiro para a 
prossecução dos objectivos 
institucionais, que incluem a 
melhoria das condições sociais 
e laborais da classe.  

“Assumimos que a Liga dos 
Docentes Universitários con-
tribuirá na defesa dos direitos 
da classe deste sistema de ensi-
no cuja expansão é notável nos 
últimos anos. Entretanto, há 
ainda desafios de vária ordem 
que merecem atenção tanto do 
Governo como da sociedade”, 
frisou. 

Por sua vez, José Manuel, 
representante do presidente da 
LiDU, disse que é pretensão da 
agremiação prover estudos ao 
Governo em áreas relevantes 
para o desenvolvimento da so-
ciedade,.

“Queremos resgatar a au-
to-estima e o prestígio da clas-
se docente e elevar o sentido da 
responsabilidade para servir de 
exemplo as gerações vindou-
ras”, afirmou.  

Espera-se que a LiDU solucione os problemas enfrentados pelos docentes

MHN lança concurso sobre
conservação da natureza
O MUSEU de História Na-
tural (MHN) lançou um 
concurso documental so-
bre a conservação da na-
tureza para estudantes da 
11ª e 12ª classe das escolas 
públicas e privadas locali-
zadas na cidade e provín-
cia de Maputo.  

A competição visa 
dotar os alunos de ha-
bilidades de escrita e de 
conhecimentos sobre a 
importância da preserva-
ção da biodiversidade.  

A directora do MHN, 
Lucília Chuquela, expli-
cou que o concurso decor-
re no âmbito dos prémios 
“Doctor Augusto Cabral e 
Travasso Dias”, instituí-
dos em 2013 aquando da 
celebração dos 100 anos 

daquela instituição. 
As submissões das 

candidaturas vão decorrer 
de Janeiro a Abril de 2022, 
sendo que as informações 
sobre o regulamento e os 
prémios já se encontram 
disponíveis no Museu de 
História Natural.

O concurso, coma 
duração de três meses, 
consistirá em redacção, 
poesia e elaboração de 
projectos sobre a conser-
vação da natureza. Serão, 
igualmente, abrangidos 
nesta iniciativa estudan-
tes universitários.

Os prémios visam re-
conhecer os trabalhos 
realizados por investiga-
dores na área de educação 
ambiental. Concurso promove conservação da natureza

Acesse: https://t.me/Novojornal



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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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Camarão que dorme, a onda leva”.

- Provérbio popular

QUARTO MINGUANTE - Será na segunda-feira às 04:48 horas

00:20- FLASH CULTURAL

01:30- SOLIDARIEDADE 

MOÇAMBIQUE

02:00- IZI JAZZ(REPETIÇÃO)

04:57- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E 

DESENVOLVIMENTO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JORNAL DA MANHÃ

08:10- ECONOMIA PARA TODOS

08:30- OCS- CARTA

09:10- TEMPERATURA AMBIENTE

10:10- VERÃO

11:30- PARABENS A VOCE

12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS 

DO JORNAL DA TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- INFORMATIVO 

CORONAVIRUS

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

16:10- SEGURANÇA RODOVIARIA

17:10- ECONOMIA PARA TODOS

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 

NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLOGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- INFORMATIVO 

CORONAVIRUS

22:10- GENTE DA NOSSA TERRA

NOTICIÁRIOS: 01,03, 05,06, 07,08, 09,10, 11,12:30, 14,15,16,17, 18,19:30,  21,22:00 
E 23 HORAS. 

PREIA-MAR - Às 06.39 horas e às 
18.40, com 3.25 e 3.24 metros, respec-
tivamente   

BAIXA-MAR - Às 00.29 horas e às 
12:37, com 0.98 e 1.10 metros, respec-
tivamente 

INHAMBANE

31/24

VILANKULO

32/24

TETE

37/23

QUELIMANE

34/25

NAMPULA

35/25

PEMBA

31/26
LICHINGA

29/15

BEIRA

33/24

XAI-XAI

35/21

CHIMOIO

31/20

MAPUTO

32/20

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40 HINO NACIONAL 

05:45 GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE 
COM SERAFIM - “PARKOUR”  

06:00 BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08:00 DESENHOS ANIMADOS: 
CÓDIGO DO PUZZLE -  A 
CABINE TELEFÓNICA MÁGICA 
EPISÓDIO 22

08:15 TELENOVELA: “HINO À 
ALEGRIA”-CAPÍTULO 18/42

09:00 NOTÍCIAS 

09:05 ANTENA DO SOLDADO 
REPETIÇÃO

09:30 A HORA DO CTP - MAPUTO 
PROVÍNCIA: “CONVERSAS 
DAQUI” -DIRECTO - MATOLA

10:00 NOTÍCIAS 

10:05 TUDO ÀS 10-DIRECTO – 1ª 
PARTE

11:00 NOTÍCIAS 

11:05 TUDO ÀS 10-DIRECTO – 2ª 
PARTE

12:00 NOTÍCIAS 

12:05 REPLAY-REPETIÇÃO

13:00 JORNAL DA TARDE  

14:00 NÓS MULHERES 

15:00 NOTÍCIAS 

15:05 JUNTOS À TARDE GRAVADO

16:00 NOTÍCIAS 

16:05 CONEXÃO NAMPULA 
DIRECTO -  NAMPULA

17:00 JORNAL EM LÍNGUAS 
MOÇAMBICANAS-DIRECTO

17:45 GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE 

COM VALÓDIO MALINDA - 

“TAE KON DO”  

18:00 PRIMEIRA PAGINA-DIRECTO 

19:00 JORNAL DE DESPORTO-

DIRECTO 

19:50 PUBLICIDADE 

20:00 TELEJORNAL-DIRECTO

21:15 QUINTA A NOITE:  

PREPARATIVOS PARA  QUADRA 

FESTIVA-GRAVADO

22:30 TELENOVELA: “HINO À 

ALEGRIA”-CAPÍTULO 19/42

23:30 MOÇAMBIQUE DIGITAL-

REPETIÇÃO

00:00 JUNTOS À TARDE REPETIÇÃO

01:00 PRIMEIRA PAGINA-REPETIÇÃO

02:00 CONEXÃO NAMPULA-

REPETIÇÃO

03:00 TUDO ÀS 10-REPETIÇÃO

05:40 JORNAL DE 

DESPORTOREPETIÇÃO

05:40 HINO NACIONAL 

O
S livros “A História 
do João Gala-Gala” 
e “Animais de Oca-
so”, dos escritores 
moçambicanos Pe-

dro Pereira Lopes e Álvaro 
Taruma, respectivamente, 
foram seleccionados para 
integrarem o Plano Nacio-
nal de Leitura (PNL) em 
Portugal.

De acordo com uma in-
formação contida no “site” 
do PNL (https://www.
pnl2027.gov.pt), os dois 
livros estão a ser usados ao 
longo deste semestre que, 
naquele país europeu, ter-
mina em Abril do próximo 
ano.

EM PORTUGAL

Autores moçambicanos 
no Plano Nacional de Leitura

A ASSOCIAÇÃO dos Escritores 
Moçambicanos (AEMO) con-
sidera que o nome de Sérgio 
Vieira, político e veterano da 
Luta de Libertação Nacional, 
fica registado na história da 
literatura moçambicana como 
um dos fundadores, em 1982, 
desta agremiação literária. 

Segundo o secretário-ge-
ral da AEMO, Carlos Paradona, 
numa mensagem de elogio fú-
nebre lida terça-feira, no ve-
lório de Sérgio Vieira, no átrio 
do Conselho Municipal de Ma-
puto, o malogrado foi inclusi-
ve um dos primeiros autores 
a ser publicado pela editora 
da Associação dos Escritores 
Moçambicanos, ao brindar os 
leitores com o livro de poemas 
“Também Memória do Povo” 
(1983), publicado na Colecção 
Timbila. 

“Este livro é uma das obras 
fundadoras da actividade edi-
torial no nosso país”, explicou 
Carlos Paradona, visivelmente 
emocionado, falando de uma 
das figuras nacionais mais ac-
tivas no panorama político, 
social e cultural.

Referiu ainda que o político 
e escritor, que perdeu a vida 
no dia 16 deste mês, vítima de 
doença, teve um papel funda-
mental no desenvolvimento 
da literatura moçambicana, 
pois como membro activo da 
AEMO, exerceu o cargo de 
presidente da mesa da Assem-
bleia-Geral, no biénio 1990 e 
1992.

“Este reconhecimento ali-
cerça-se na participação do 
poeta no acto constitutivo e 
desenvolvimento editorial da 

agremiação, o que lhe confere 
mérito na construção da histó-
ria da literatura moçambicana, 
seja como poeta ou fundador 
da agremiação, facto que re-
sultou em notável contributo 
na revelação de novos cultores 
da palavra ao longo das dife-
rentes gerações de membros 
filiados à AEMO”, disse.

Segundo o secretário-ge-
ral, estes são alguns dos ele-
mentos que exibem o eterno 
legado de Sérgio Vieira, elogia-
do como “um escritor de gran-
des convicções, que sempre o 
impulsionaram para a cons-
trução do bem comum no seio 
da Associação dos Escritores 
Moçambicanos”.

Outro exemplo dado por 
Paradona prende-se ao facto 
de, até à sua morte, ter se de-
dicado à vida literária da insti-
tuição, algo que vai mais além 
de uma notável presença nas 
reuniões formais e tertúlias li-
terárias. 

“O poeta Sérgio Vieira fica-
rá registado na história da nos-
sa agremiação como o único 
membro efectivo que, desde a 
criação da AEMO, em 1982 até 
presente data, não ficou a de-
ver uma única mensalidade do 
dever de pagamento de quo-
tas”, comentou. 

Este gesto do também au-
tor do livro auto-biográfico 
“Participei, Por Isso Testemu-
nho”, referiu, não só revela a 
paixão e responsabilidade que 
nutria pela associação, “como 
também transmite uma lição 
sobre a necessidade de cum-
primento do nosso dever en-
quanto cidadãos e membros 

de qualquer organização cul-
tural”.

Entretanto, a Associação 
dos Escritores Moçambica-
nos disponibilizou um livro 
de condolências pela morte de 
Sérgio Vieira que está aberto 
desde terça-feira e pode ser 
assinado durante o período 
normal de expediente.

Sérgio Vieira nasceu em 
1941, em Tete. Formou-se em 
Ciências Políticas e desde jo-
vem se tornou activista políti-
co. Durante os estudos univer-
sitários, em Lisboa, Portugal, 
Sérgio Vieira esteve estreita-
mente associado às actividades 
culturais da Casa dos Estudan-
tes do Império (CEI) e, depois, 
exilado em Dar-es-Salam 
(Tanzania), dirigiu o Departa-
mento de Educação e Cultu-
ra da Frente de Libertação de 
Moçambique (FRELIMO).

Após a independência na-
cional, em 1975, exerceu o car-
go de Governador do Banco de 
Moçambique e o de Ministro 
da Administração Interna.

Para além dos seus livros, 
como poeta, Sérgio Vieira co-
laborou em alguns jornais e 
revistas, como o semanário 
domingo, onde mateve, du-
rante largos anos, uma coluna 
denominada “Carta a Muitos 
Amigos”. Também colaborou 
nos jornais O País, Jornal de 
Angola e a Mensagem (CEI). 
Está incluído em várias antolo-
gias de poesia, tal como “Poe-
tas Moçambicanos” (1962), 
“Breve Antologia da Poesia de 
Moçambique” (1967), “Poesia 
de Combate” (1977), “No Rit-
mo dos Tantãs” (1991).

CONSIDERA SECRETÁRIO-GERAL DA AEMO 

GLOBOS DE OURO

Sérgio Vieira fica 
na história da literatura

Críticas, ameaças e 
tendências em Hollywood

“A História do João Ga-
la-Gala”, um livro infanto-
-juvenil ilustrado pelo ar-
tista plástico Luís Cardoso e
recomendado para leitores
entre os nove e 14 anos de
idade, é um conto baseado
na biografia do músico mo-
çambicano Chico António.

A obra narra uma aven-
tura de um rapaz, do campo 
para as margens das ruas da 
cidade, onde semeia ami-
gos e histórias e recolhe 
sons e harmonias com que 
mais tarde comporá as suas 
canções. 

Por seu turno, “Animais 
do ocaso”, obra lançada 
ainda este ano em Portugal, 

é o terceiro livro de Álvaro 
Taruma e, segundo o escri-
tor e crítico literário An-
tónio Cabrita, que assina o 
seu prefácio, se destaca por 
apresentar uma escrita com 
um forte apelo lírico. 

Cabrita refere igual-
mente que o livro traz uma 
poesia de cunho existen-
cial, fazendo de Taruma 
um poeta que não receia 
pôr os dedos nas feridas, 
“não alienando na palavra 
o seu testemunho histórico
e social, e isto embrulhado
numa prosódia segura que
faz de si um dos nomes ci-
meiros da atual poesia mo-
çambicana”.

Sérgio Vieira foi um escritor de grandes convicções

OS filmes “Belfast” e “O Poder do Cão”, ao 
lado da série “Succession”, estão a liderar, 
este ano, as nomeações dos prémios norte-
-americanos de cinema e televisão Globos de
Ouro, anunciou, há dias, a Associação da Im-
prensa Estrangeira em Hollywood.

Os nomeados da 79ª edição foram revela-
dos numa altura em que a organização disse 
ter feito uma profunda reforma para respon-
der às críticas e ameaças de boicote por parte 
da indústria norte-americana.

“Este foi um ano de mudança e reflexão 
para a Associação da Imprensa Estrangeira em 
Hollywood. Nos últimos oito meses trabalhá-
mos arduamente para fazer melhor”, afirmou 
a recém-nomeada presidente da associação, 
Helen Hoehne, na apresentação dos nomea-
dos.

Entre as produções mais nomeadas para 
os próximos Globos de Ouro estão os filmes 
“Belfast”, de Kenneth Branagh, e “O Poder do 
Cão”, de Jane Campion, ambos com sete no-
meações aos Globos de Ouro, incluindo me-
lhor realização e melhor filme de drama.

O filme de Jane Campion, estreado na 
plataforma Netflix, valeu ainda nomeações 
para os actores Benedict Cumberbatch, Kirs-
ten Dunst, Kodi Smit-McPhee e ao músico 
Johnny Greenwood, dos Radiohead, autor da 
banda sonora.

Por sua vez, “Belfast” deu origem a no-
meações para Caitriona Balfe, Jamie Dornan e 
Ciarán Hinds, candidatos à melhores actores 
secundários, e o tema “Down to joy”, que dis-
puta a categoria de melhor canção. 

Este ano na categoria de melhor filme de 

drama estão nomeados “Belfast”, “Coda”, 
“Dune”, “King Richard” e “O poder do cão”. 

Para melhor filme de comédia ou musical 
disputam “Cyrano”, “Não olhem para cima”, 
“Licorice Pizza”, “Tick, Tick... Boom!” e 
“West Side Story”. 

Os filmes “Licorice Pizza”, de Paul Tho-
mas Anderson, e “West Side Story”, de Steven 
Spielberg, seguem ambos com quatro nomea-
ções.

Na categoria de melhor filme em língua 
“não-inglesa” estão nomeados “Compart-
ment nº.6”, do realizador Juho Kuosmanen 
(co-produção entre a Finlândia, Alemanha 
e Rússia), “Drive my car”, de Ryusuke Ha-
maguchi (Japão), “A mão de Deus”, de Pao-
lo Sorrentino (Itália), “Um herói”, de Asghar 
Farhadi (Irão e França), e “Mães Paralelas”, do 
cineasta Pedro Almodóvar (Espanha).

“Encanto”, “Flee”, “Luca”, “My Sunny 
Maad” e “Raia e o último dragão” estão no-
meados para melhor filme de animação.

Nas categorias de ficção para televisão, 
estão entre os favoritos a terceira temporada 
da série “Succession”, com cinco nomeações 
aos Globos de Ouro, uma das quais para me-
lhor série dramática, assim como aos actores 
Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook e Kie-
ran Culkin, nas categorias de representação.

Além de “Succession”, na categoria de 
melhor série dramática estão nomeados “Lu-
pin”, “The morning show”, “Pose” e “Squid 
Game”, enquanto para melhor série de comé-
dia foram seleccionadas “The Great”, “Ha-
cks”, “Ted Lasso”, “Reservation Dogs” e 
“Homicídios ao domicílio”.

A ASSOCIAÇÃO da Imprensa Estrangeira em 
Hollywood decidiu implementar este ano 
uma reforma interna, depois de ter sido du-
ramente criticada na sequência de uma inves-
tigação do jornal “Los Angeles Times”, que 
demonstrou uma imagem de actuação duvi-
dosa, proteccionista dos membros e desligada 
da realidade.

No início do ano, o organismo também foi 
criticado por ter excluído das nomeações an-
teriores várias obras relevantes realizadas ou 
protagonizadas por afro-americanos, o que 
levou os estúdios, agentes e relações públicas 
a ameaçarem boicotar a próxima edição se não 
fossem feitas mudanças profundas.

Além de ter elegido uma nova presiden-
te, a associação acolheu a entrada de 21 novos 
membros, seis dos quais jornalistas negros e 
actualizou o código de conduta interna, mas 
estas mudanças não terão sido suficiente para 
reaver a credibilidade junto da indústria.

Os vencedores dos Globos de Ouro são re-
velados a 9 de Janeiro, mas não haverá trans-
missão televisiva, depois de a estação NBC ter 
decidido deixar de emitir a cerimónia. Até 
ao momento, a associação ainda não revelou 
como vai fazer a atribuição dos prémios.

Este ano, a cerimónia decorreu de forma 
virtual, por causa da pandemia da Covid-19.

(Com plataformamedia.com)

Kenneth Branagh na rodagem do filme “Belfast”.

Boicote

Acesse: https://t.me/Novojornal
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SAMUEL 

CHAMBULE

(180 dias de eterna saudade)

A família Chambule recorda a passagem dos 180 
dias do falecimento do seu ente querido SAMUEL 
CHAMBULE e agradece a todos familiares e amigos 
pelo carinho, afecto, gestos e palavras de conforto 
que têm servido de lenitivo neste momento de dor. 
Samuel, descanse em paz e que Deus te conceda 
na sua luz o eterno descanso.

11838

DONATA MATEUS NAMASHULUA

40 DIAS

VERÓNICA QUINA NAMASHULUA

30 DIAS
AGRADECIMENTO

Nossas muito queridas mamã Donata e mana Quina, partiram para junto do Pai Ce-
lestial. Há muito tempo que os céus esperavam o retorno dos seus anjos mais lindos. 

Vossos braços são agora asas e vossos corações as estrelas mais brilhantes do horizonte. Estarão eternamente nos nossos 
corações, nas nossas saudades, nas nossas memórias e no nosso amor. Vos recordamos pelas guerreiras que foram, que 
sempre serão, de valores muito fortes que marcarão as nossas vidas para sempre. Em nome da família Namashulua queremos 
expressar o nosso profundo agradecimento a todos quanto nos confortaram e acompanharam directa ou indirectamente no 
momento de profunda dor pela perda das nossas ente queridas Donata Mateus Namashulua e Verónica Quina Namashulua. A 
nossa jornada pela saúde foi uma longa batalha e de caminhada incansável; queremos de forma especial expressar o nosso 
profundo agradecimento ao Dr. Adriano Tivane, Dr. Elder Lorenzo, Dra. Dilma, as Enfermeiras Lídia, Flora, Aida, Elisa, Luísa, 
Telma e amigos pela dedicação e orações. Que o tempo seja capaz de transformar a dor da perda em uma saudade serena. 
Desejamos apenas que descansem em paz e que Deus vos receba de braços abertos. Disse-lhe Jesus ‘’Eu sou a ressurreição 
e a vida. Aquele que crê em Mim, ainda que morra, não morrerá, viverá eternamente’’ João 11:25-26       11844

ELIAS MACHAVA

FALECEU

O Conselho de Administração e 
trabalhadores em geral da Nduku 
Investimentos, SA comunicam com 
profunda mágoa e consternação o 
falecimento do Sr. ELIAS MACHAVA, ocorrido no 
dia 21/12/2021, na CliniCare, vítima de doença, cujo 
funeral se realiza hoje, dia 23/12/2021, pelas 13.00 
horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido de 
missa de corpo presente na Igreja Nossa Senhora 
das Vitórias, pelas 9.00 horas. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à 
sua alma.

13084

EDMUNDO TITO DO 

ROSÁRIO

FALECEU

Seus filhos Tânia, Albertina, Ed-
son, Arsénia, Natacha e Érica, gen-
ro Sylvain, nora Anabela, netos e demais familiares 
comunicam o desaparecimento físico do seu ente 
querido EDMUNDO TITO DO ROSÁRIO, ocorrido no 
dia 21/12/2021, no HCM, vítima de doença, cujo fu-
neral se realiza amanhã, dia 24/12/2021, pelas 11.30 
horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido de 
velório na capela do HCM, pelas 10.00 horas. Paz 
à sua alma.

11846

AUGUSTA MARIA 

DUARTE DA COSTA 

XAVIER RIBEIRO

FALECEU

Foi com profunda consternação e sincero pesar 
que os moradores do Condomínio Marés tomaram 
conhecimento do falecimento da Sr.ª AUGUSTA 
MARIA DUARTE DA COSTA XAVIER RIBEIRO, 
ocorrido no dia 12/12/2021. Neste momento de 
profunda dor e tristeza, endereçam aos vizinhos 
Arnaldo, Malaika, Hugo e restante família as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

11823 

GERÓNIMO MANUEL 

TOVELA

(Tio Manel)

FALECEU

A família Tovela comunica com 
profundo pesar o desaparecimento físico do seu 
ente querido GERÓNIMO MANUEL TOVELA (tio 
Manel), ocorrido ontem, dia 22/12/2021, vítima 
de doença, cujo funeral se realiza amanhã, dia 
24/12/2021, pelas 11.00 horas, no Cemitério de 
Michafutene, antecedido de velório na capela 
do HCM, pelas 9.00 horas. Que os ancestrais o 
recebam na glória eternal dos Tovela!

11845

PUBLICIDADE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURAS PESQUEIRAS, IP

PORTO DE PESCA DE MAPUTO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSOS

1. O Porto de Pesca de Maputo – PPM convida empresas interessadas e que reúnam os requisitos de eleg-

ibilidade a apresentarem propostas fechadas para o fornecimento dos seguintes serviços/bens:

Concurso Objecto Garantia
Apresentação 
das Propostas

Abertura das 
Propostas

Validade da 
Proposta

Limitado No 01/CL/ 

PPM/UGEA/2022
Fornecimento de 
equipamentos de 

protecção individual
N/A

10/1/2022
10.00 horas

10/1/2022
10.15 horas

90 dias

Limitado No 02/CL/ 

PPM/UGEA/2022

Manutenção 
e reparação 
de viaturas 

multimarcas 

N/A
10/1/2022
10.00 horas

10/1/2022
10.30 horas

90 dias

Limitado No 03/CL/ 

PPM/UGEA/2022
Serviços de 

fornecimento de 
combustível

N/A
10/1/2022
10.00 horas

10/1/2022
10.45 horas

90 dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso

ou adquirí-los na secretaria do Porto de Pesca de Maputo, Praça 25 de Junho, cidade de Maputo, a par-
tir do dia 23/12/2021, pelo valor não reembolsável de 1000,00MT (mil meticais), apresentando o

respectivo talão de depósito. Banco: Millennium BIM; Denominação da Conta: Comissão Instaladora do

Porto de Pesca de Maputo; N° da Conta: 623614; NIB: 000100000000062361457.

3. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Forne-

cimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 20 de Dezembro de 2021

A Autoridade Competente

(Ilegível)
13097

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORETermos e condições aplicavéis

RABIA NAVINGO 

CHEMANE

FALECEU

A Administração, Comissão Executiva, Conselho de 
Gestão, Comité Sindical e colaboradores do Stan-
dard Bank, SA comunicam com profundo pesar e 
consternação o desaparecimento físico da Sr.ª RA-
BIA NAVINGO CHEMANE, mãe da colaboradora Dér-
cia de Fátima Chemane, ocorrido no dia 18/12/2021, 
cujo funeral se realizou no dia 21/12/2021, no Cemi-
tério de Michafutene. À família enlutada apresentam 
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

1773

Acesse: https://t.me/Novojornal
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VENDE-SE

PROPRIEDADE de 30x40m, com 
dependência, furo de água, própria 
para construir um rés-do-chão, 1.º, 2.º 
andar ou piscina, na Rua “D”, na Ponta 
D’ouro, vende-se por 4 300 000,00MT. 
Preço negociável e com facilidades de 
pagamento. Contacto: 82-5488546.

13057

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

ARRENDA-SE

RESIDENCIAL na Av. Mao Tsé-Tung 
aluga: quartos simples por 1 500,00MT; 
quartos suite, climatizados, com plas-
ma, DSTv e frigobar por 2 000,00 e 
2 500,00MT, inclui pequeno almoço, 
Internet, lavandaria e serviço de quarto. 
Contacto: 84-2181444 ou 87-2181444.

11804

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

3ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Terceira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, na Acção Executiva 
para Pagamento de Quantia Certa sob a Forma de Processo Ordinário, n.º 
52/20-R, movida pelo exequente BANCO INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, 
SA, com sede na Rua dos Desportistas, n.º 873/879, cidade de Maputo, contra o 
executado JOÃO JOSÉ CUMUCA, com última residência conhecida no bairro de 
Infulene, Rua do Jardim, Q. 7, casa n.º 317, cidade da Matola, ora em parte incerta, 
é este executado citado para pagar a quantia de 469.009,12MT (quatrocentos e 
sessenta e nove mil, nove meticais e doze centavos), no prazo de dez dias, após 
finda a dilação de trinta dias, contados da data da segunda e última publicação 
deste anúncio no jornal “Notícias”, ou, no mesmo prazo, nomear à penhora bens 
suficientes para tal pagamento e do mais que acrescer, ou deduzir a oposição que 
tiver nos termos do artigo 812º e seguintes do Código do Processo Civil, sob pena de, 
não o fazendo, devolver-se esse direito ao exequente, prosseguindo a execução seus 
termos ulteriores, conforme tudo melhor consta da petição inicial, cujo duplicado se 
encontra à disposição nesta Secção, onde poderá ser solicitado em qualquer dia útil, 
dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 25 de Outubro de 2021
 A Escriturária

Noémia Mussane
Verifiquei

O Juiz de Direito
José Alfredo Macaringue

11787
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República de Moçambique
 Província de Cabo Delgado

Direcção Provincial da Educação 
Repartição das Aquisições

Anúncio de Adjudicação

Nos termos da alínea d) nº 3 do Art. 33, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica que os objectos dos concursos abaixo foram adjudicados 
de acordo com o seguinte:

CONCURSO N° OBJECTO
EMPRESAS 

ADJUDICADAS
PREÇOS DE 

ADJUDICAÇÃO
Nº 01-50C529452/RA/DPE/CD/FASE/
COVID19/2021

Contratação de abertura de 1 furo de água 
potável o distrito de Chiúre

WBW, Lda 650.000,00

Nº 03-50C529452/RA/DPE/CD/FASE/
COVID19/2021

Contratação de abertura de 1 furo de água 
potável o distrito de Ancuabe

Multi Services 650.000,00

Nº 02-50C529452/RA/DPE/CD/FASE/
COVID19/2021

Contratação de abertura de 2 furo de água 
potável o distrito de Metuge

Hormigon Engeharia, 
Lda

1.300.000,00

Pemba, aos 20 de Novembro de 2021

Autoridade Competente

(Ilegível)

República de Moçambique
 Província de Cabo Delgado

Direcção Provincial da Educação 
Repartição das Aquisições

Anúncio de Adjudicação
Nos termos da alínea d) nº 3 do Art. 33, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 

ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 8 de Março, comunica que os objectos dos concursos abaixo foram adjudicados de acordo com o seguinte: 
FASE2021

CONCURSO N° OBJECTO EMPRESAS ADJUDICADAS
PREÇOS DE 

ADJUDICAÇÃO

Nº50C529452/ RAQUI / DPE CD/CP/
BENS/FASE/01/2021/

Fornecimento de bens consumível do 
escritório para a DPE

STAR TATIONERY; Lda 855.850,00

Nº50C529452/ RAQUI / DPE /CD/
CP/BENS/FASE/02/2021

Fornecimento de maquinaria e 
equipamento informático para a DPE - 
FASE

REI DAS COPIAS 2.688.050,00

Nº50C529452/ RAQUI / DPE /CP/
COMB/FASE/03/2021

Fornecimento de Combustível e 
Lubrificantes para DPE – FASE PEMBA COMBUSTIVEIS, Lda 874.250,00

Nº50C529452/ RAQUI / DPE /CP/
SERV/FASE/01/2021

Fornecimento de Refeições para os 
Técnicos Envolvidos em acções capitações 
da DPE  

Kendra Catering 1753.500,00

Nº50C529452/ RAQUI / DPE /CP/
SERV/MAN.VIAT/FASE/01/2021

Contratação para Prestação de serviços de 
manutenção e reparação de Viaturas da 
DPE.- FASE

AUTO EDY 1.046.500,00

Nº50C529452/ RAQUI / DPE/CD /
CP/SERV/REP AC/FASE/01/2021

Prestação de serviços de Manutenção e 
Reparação de AC da DPE.- FASE

AM Climatização, Sociedade 
Unipessoal, Lda 344.506,50

Pemba, aos 16 de Novembro de 2021

Autoridade Competente

(Ilegível)

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

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

ENCONTRE AS MELHORES

  OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

NOTÍCIAS DIGITAL
EM QUALQUER LUGAR DO PAÍS

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

Acesse: https://t.me/Novojornal
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sente continua a ser o defesa 
brasileiro Lucas Veríssimo, 
que falhará o resto da época 
devido a uma grave lesão no 
joelho direito, enquanto do 
lado do FC Porto é também 
um central que causa maiores 
preocupações, o internacio-

nal português Pepe, que na 
segunda-feira efectuou trata-
mento, mas deverá ser opção.

O FC Porto vai enfrentar 
pela primeira vez um adver-
sário da I Liga, após ter “pas-
seado” ante o Sintrense (5-0) 
e o Feirense (5-1) do quarto e 

segundo escalões, respectiva-
mente, enquanto o Benfica já 
eliminou o primo-divisionário 
Paços de Ferreira (4-1) depois 
de na estreia apenas se ter im-
posto no prolongamento (2-1) 
ao Trofense, da II Liga.

O Benfica, recordista de tí-

tulos na Taça de Portugal, com 
26 troféus, leva vantagem no 
confronto directo com o FC 
Porto (segundo mais vitorioso, 
a par do Sporting, com 17 ce-
tros) com oito vitórias em dez 
finais e 12 apuramentos em ou-
tras 17 eliminatórias.

F
C PORTO e Benfica dis-
putam hoje, a partir das 
22.45 horas, o primeiro 
de dois confrontos no 
curto espaço de uma se-

mana, nos oitavos-de-final da 
Taça de Portugal.

Porto e Benfica atravessam 
um grande momento de forma. 
Na Liga Portuguesa, os por-
tuenses mantêm-se no topo 
da classificação, em igualdade 
pontual com o campeão Spor-
ting, ambos com mais quatro 
pontos do que o Benfica, o que 
deixa o clube da Luz e, em es-
pecial, Jorge Jesus sob maior 
pressão para o duplo braço-de-
-ferro com o rival nortenho. A
contestação ao treinador su-
biu de tom depois da derrota
por 3-1, sofrida no início de
Dezembro frente ao Sporting
em pleno Estádio da Luz, e a
situação pode tornar-se insus-
tentável se a digressão ao Porto 
fracassar, numa altura em que
os responsáveis do Flamengo
manifestaram publicamente
interesse na contratação de
Jorge Jesus.

Além de ser um jogo a eli-
minar, atirando um dos can-
didatos para fora da prova, o 
“clássico” desta noite pode ter 
repercussões físicas e anímicas 
no encontro da I Liga, marca-
do para o dia 30, data em que 
ambos os técnicos já terão 
completado o período de sus-
pensão.

No Benfica, o grande au-

TAÇA DE PORTUGAL

Um gigante vai tombar hoje

Grande jogo em perspectiva no Estádio do Dragão

O EX-TREINADOR da Black Bulls, Hélder 
Duarte, agora na equipa técnica do Famali-
cão, não foi feliz na estreia pelos famalicen-
ses. 

Na noite de terça-feira, a turma do dis-
trito de Braga foi eliminada da Taça de Por-
tugal, ao perder nos penaltes frente ao Por-
timonense por 4-2, após empate a uma bola 
no período regulamentar e prolongamento.

O Famalicão disse assim adeus à Taça de 

Portugal, nos oitavos-de-final, embora até 
tenha se exibido a bom nível. Esteve a per-
der, empatou o jogo à entrada dos últimos 
dez minutos e foi durante a partida quem 
mais fez para seguir em frente.

No prolongamento, o empate a um golo 
manteve-se inalterado, e a decisão desta eli-
minatória foi para as grandes penalidades. 
Aqui, a equipa algarvia foi mais certeira e se-
guiu para os quartos-de-final.

Famalicão, de Hélder 
Duarte, eliminado

O SEVILHA e o Barcelona empataram 
na noite de terça-feira e quem ganhou 
foi o Real Madrid.

No jogo em atraso da quarta jor-
nada, a equipa de Lopetegui, segunda 
classificada da Liga Espanhola, che-
gou à vantagem aos 32 minutos, na 
sequência de um canto estudado que 
Papú Gomez  finalizou.

O Barcelona respondeu na mesma 
moeda em cima do intervalo, quando 
Ronald Araujo cabeceou para o empa-
te, conferindo alguma justiça ao mar-
cador.

Na segunda parte, Koundé foi ex-
pulso aos 64 minutos após agredir 
Alba, mas o melhor que a equipa de 
Xavi conseguiu foi um remate ao pos-
te. Dembélé ficou perto de dar a vitória 
aos “culés”, mas a intenção esbarrou 
no poste.

Com este resultado, o Sevilha 
mantém no segundo lugar, agora com 
38 pontos, menos cinco do que o Real 
Madrid, enquanto o Barcelona con-

tinua num improvável sétimo lugar, 
com 28 pontos, já a 15 dos “meren-
gues”.

JUVE VENCE
A Juventus somou o segundo triun-

fo seguido na Serie A, na recepção ao 
Cagliari (2-0) e aproveitou o nulo da 
Atalanta em Génova para se aproximar 
dos lugares de “Champions”. 

A “Vecchia Signora” precisou de 40 
minutos para desbloquear o encontro 
frente ao penúltimo classificado. Ber-
nardeschi rematou, a bola não seguiu na 
direcção da baliza, mas Moise Kean, de 
cabeça, emendou o disparo do colega e 
fez o 1-0.

Bernardeschi, campeão europeu 
pela Itália, acabou por ser a figura do 
encontro. Depois da assistência, o in-
ternacional “transalpino” fez o 2-0 final 
num pontapé cruzado, após um lance 
de contragolpe conduzido por Kuluse-
vski. 

No outro jogo que se realizou terça-
-feira, o Génova travou a Atalanta.

LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL

TAÇA DA LIGA

Ninguém sorriu no Sevilha-Barça

Arsenal nas meias-finais

Sevilhanos e “catalães” empataram em jogo intenso

OS Lakers continuam a desiludir e sofreram a 16.ª 
derrota da temporada frente aos Phoenix Suns 
(90-108).

Apesar de algumas ausências, nomeadamen-
te de Davis, a equipa de Los Angeles não mostrou 
capacidade para superar os vice-campeões da 
NBA. Nem mesmo os 34 pontos de LeBron e o 
duplo-duplo de Russel Westbrook (22 pontos e 
dez ressaltos) foram suficientes para voltar aos 
triunfos.

Do outro lado, Booker anotou 24 pontos e foi 
o melhor marcador da equipa de Monty Willia-
ms, seguida de Ayton (duplo-duplo com 19 pon-
tos e 11 ressaltos). 

Nos outros jogos, os Blazers voltaram a perder 
pese mais um jogo tremendo de Damian Lillard. 

O base do conjunto de Portland marcou 39 pon-
tos em 39 minutos (converteu seis dos 11 triplos 
tentados) na derrota no pavilhão dos Pelicans por 
111-97.

Liderados por Herro e Robinson, cada um 
marcou 26 pontos, os Heat não deram hipóteses 
aos Pacers: 125-96. Nota ainda para a vitória de 
uma equipa de Dallas, sem Porzinguis, Doncic e 
Hardaway na recepção aos Timberwolves (114-
102).

Resultados: Miami Heat-Indiana Pacers, 125-
96; New York Knicks-Detroit Pistons, 105-91; 
New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers, 111-
97; Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves, 
114-102 e Los Angeles Lakers-Phoenix Suns, 90-
108.

NBA

Lakers de tropeço em tropeço

Booker dos Suns arrasou os Lakers com 24 pontos

O ARSENAL apurou-se para as 
meias-finais da Taça da Liga inglesa 
com uma goleada frente ao Sunder-
land (5-1) no Emirates.

Os “gunners” não sentiram difi-
culdades para bater a equipa da Lea-
gue One, terceiro escalão do futebol 
inglês. Depois de uma bola no ferro, 
os londrinos inauguraram o mar-
cador por Nketiah aos 17 minutos. 
Cedric cruzou, Holding cabeceou 
para defesa incompleta de Burge e o 
internacional Sub-21 inglês desviou 
com a coxa para o fundo da baliza. 

Dez minutos depois, o Arsenal 
aumentou a vantagem após uma 
jogada de Cédric Soares. O interna-
cional português fugiu pela direita 
e serviu Nicolas Pépé para o 2-0. 
No entanto, o Sunderland foi capaz 
de assustar o adversário e reduziu 
numa saída rápida para o ataque 
por Broadhead, aos 31 minutos.

A segunda parte da equipa de 
Arteta foi avassaladora. Aos quatro 
minutos da etapa complementar, 
Nuno Tavares cruzou da esquer-
da para o bis de Nketiah. Volvidos 

nove minutos, o avançado formado 
no Arsenal chegou ao “hat-trick” 
numa jogada sensacional: Pepé fez 
um túnel a um adversário e serviu 
ao colega, que marcou de calcanhar. 

Com o Sunderland entregue, 
Arteta ainda estreou a jovem pro-
messa da academia do clube Charlie 
Patino. O médio ainda foi a tempo 
de conseguir o primeiro golo pela 
equipa principal a passe de Pepé. 

Noite perfeita para o Arsenal que 
se torna, assim, no primeiro semi-
-finalista da Taça da Liga inglesa. 

OS jogos da Bundesliga vão ser 
retomados à porta fechada de-
vido à evolução da pandemia 
na Alemanha, anunciou terça-
-feira o chanceler germânico. 

“De forma a travar a propa-
gação do vírus, todos os even-
tos inter-regionais de larga
escala deixarão de ter públi-
co, sobretudo os jogos de fu-
tebol. O número de infecções
vai aumentar consideravel-
mente nas próximas sema-
nas, portanto termos de nos
preparar para tal”, afirmou

Olaf Scholz, após uma reu-
nião de emergência com os 
líderes dos 16 estados federais 
da Alemanha.

Perante a escalada de ca-
sos com da nova variante, 
Ómicron, as autoridades ger-
mânicas pretendem limitar 
os contactos entre pessoas 
a partir de 28 de Dezembro, 
decisão que inclui todos os 
eventos desportivos no país.

A Bundesliga, cujo inter-
regno de Inverno termina na 
primeira semana de Janeiro, 

vai ser retomada a 7 desse 
mês, mas já sem adeptos nos 
estádios tal como já acontece 
nos Países Baixos (Holanda).  
Lembre-se que já no início 
de Dezembro as autoridades 
alemãs tinham reduzido a 
lotação máxima dos recintos 
desportivos ao ar livre para 
15 mil pessoas, embora al-
guns estados da Alemanha 
mantivessem a intenção de 
ter estádios vazios, face ao 
aumento de casos da Covid-19 
no país.

Bundesliga vai 
retomar sem público

Estádios da Alemanha voltam a não ter público nas bancadas

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Pratique as 3 medidas de prevenção: use a máscara, lave as mãos com água e sabão com frequência ou 
use um desinfectante a base da Para fortalecer a imunidade, evite alimentos industrializados, como 
refrescos, sumos em pó, bolachas, chips, enlatados, pois são alimentos com muito açúcar, sal e gor-

duras que prejudicam o organismo. e álcool a 70% e mantenha uma distância de pelo menos 2 metros 
das outras pessoas

CADECO, em masculinos, e 
Amigos de Andebol, em fe-
mininos, são os campeões 
provinciais de Sofala em se-
niores, prova que chegou ao 
fim no pretérito fim-de-se-
mana. 

Já campeão à entrada da 
última jornada, o Cadeco não 
teve meias-medidas, ten-
do levado de vencida o Gold 
Star, por 22-21, num jogo re-
nhido e equilibrado.

Ainda em masculino, o 
Clube de Dondo venceu o 
Spark da Baptista por aperta-
dos 29-28. Cadeco terminou 
a competição com 28 pon-
tos, muito acima do Spark da 
Baptista (19) em segundo ou 
do terceiro classificado Gold 
Star (17).

Em femininos naquele 

A 
PRIMEIRA fase do 
Campeonato de 
Andebol da Cidade 
de Maputo foi in-
terrompida até 8 de 

Janeiro, quando faltam dois 
jogos para a sua conclusão 
devido às suspeitas de casos 
da Covid-19 em alguns atle-
tas.

São dois jogos por dispu-
tar, nomeadamente os duelos 
entre a Sansão Muthemba e o 
Costa do Sol, em ambos os 
sexos. Aliás, os casos suspei-
tos são de atletas da Sansão 
Muthemba que, nas vésperas 
do jogo de domingo com os 
“canarinhos”, apresenta-
ram sintomas típicas da Co-
vid-19, o que forçou o adia-
mento dos encontros.

Segundo o presidente da 
Associação de Andebol da 
Cidade de Maputo (AAND-
CM), Alberto Amone, no dia 
8 de Janeiro, dependendo 
daquilo que for a deliberação 
dos clubes, pode arrancar a 
segunda fase ou concluir-se 
o que resta da primeira.

“Se tivermos de arran-
car com a segunda fase a 8 
de Janeiro, os dois jogos em 
falta terão de ser realiza-
dos dois ou três dias antes”, 
disse Amone, acrescentan-

do que 19 de Dezembro foi 
a data inicialmente prevista 
para o interregno da prova, 
para que os intervenientes 
pudessem passar condigna-
mente a quadra festiva.

“Com ou sem casos sus-
peitos, no dia 19 Dezembro 
iríamos interromper o cam-
peonato. Isto estava previsto 
no calendário. Agora a única 
diferença é que interrompe-
mos, mas sem termos con-
cluído a primeira fase, o que 
não estava nos nossos pla-
nos”, explicou.

O presidente da AAN-
DCM avançou ainda que 
haverá testes massivos de 
despiste à Covid-19 a todos 
os intervenientes no cam-
peonato nos dias 2, 3 e 7 de 
Janeiro.

O Campeonato de Ande-
bol da Cidade de Maputo em 
seniores é disputado em três 
fases. Na primeira, em curso, 
as equipas jogam no sistema 
clássico de todos-contra-
-todos em duas voltas, em
femininos, e três voltas, em
masculinos. A segunda fase
será a eliminar, sendo que a
terceira e última será a final,
a disputar-se num play-off a
melhor de três jogos.

O TENISTA Bruno Nhavene 
não pára de convencer. On-
tem, conquistou o Torneio 
dos Mestres, evento que teve 
lugar nos “courts” do Jardim 
Tunduru, na cidade de Ma-
puto, vencendo na final Jaime 
Sigaúque por parciais de 6/1 e 
6/2.

A vitória é associada à re-
cente proeza por si cometida 
no Campeonato Nacional, que 
terminou no pretérito sába-
do, em que teve curiosamen-
te pela frente Jaime Sigaúque, 
tendo ganho a final com par-
ciais de 6/2 e 6/2.

Na final de ontem, Bruno 
Nhavene voltou a passear à 
classe, confirmando-se o fa-
voritismo de que gozava desde 
o início do torneio que envol-
ve por regra os primeiros oito
classificados do “Nacional”. 

Iniciou dominando uma 
das duas séries. Venceu todas 
as partidas da Série “A”, res-
pectivamente diante de Luca 
Figueiredo, Armando Sigaú-
que e Badru Rosa, seguindo 
impune para as meias-finais 
também disputadas ontem. 

Eliminou, nas “meias”, 
Edilson Rosa, segundo apura-
do da Série “B”, por 6/2 e 2/0 

OS quatro clubes da cidade de Maputo 
participantes no Campeonato Nacional 
Individual, que se realizou de sexta-feira 
a domingo, na piscina Raimundo Franisse, 
na capital do país, serão submetidos hoje 
a novos testes da Covid-19 para se aferir 
a sua situação depois dos exames feitos a 
anteceder o arranque do evento. 

Trata-se dos clubes Ferroviário, Gol-
finhos, Tubarões e Barracudas, sendo que 
os restantes participantes, nomeadamen-
te o Ferroviário da Beira e a equipa repre-
sentativa da Associação Provincial de Na-
tação-Tete, farão os testes localmente.

Os testes aos atletas, treinadores, juí-
zes e cronometristas, dirigentes de clubes 
e aos membros da Federação Moçambi-
cana de Natação (FMN) organizadora do 
evento, acontecem quatro dias depois da 
realização do “Nacional” por recomenda-

ção da Secretaria de Estado do Desporto 
(SED) através da comissão de monitoria e 
controlo da Covid-19 no sector.

De acordo com o programa de testa-
gem, que terá lugar nas instalações da As-
sociação de Natação da Cidade de Mapu-
to, onde está igualmente sediada a FMN, 
o Barracudas será o primeiro clube a ser
examinado, das 9.00 às 10.00 horas. Se-
gue o Tubarões, das 10.00 às 11.00 horas.
Depois o Golfinhos, das 11.00 às 12.00 ho-
ras, e o Ferroviário, das (12.00-13.00 ho-
ras)

O programa termina com a testa-
gem do corpo de juízes e cronometristas, 
membros da FMN e pais e encarregados de 
educação que participaram no evento.

Salientar que de um total de 237 testa-
dos a anteceder o campeonato, 17 testa-
ram positivo.

A ASSOCIAÇÃO Provincial de Fute-
bol de Nampula (APFN) tem novas 
instalações entregues  ontem pela 
Federação Moçambicana de Fute-
bol (FMF).

A Infra-estrutura foi adquirida 
e reabilitada pela Federação In-
ternacional de Futebol (FIFA) ao 
abrigo do projecto FIFA FORWARD. 
Apetrechada com novo mobiliário 
e material informático, vai dina-

mizar a gestão do futebol naquela 
província. 

A entrega das novas instalações 
enquadra-se no âmbito do cum-
primento do manifesto eleitoral de 
Feizal Sidat e do Plano Estratégico 
da FMF, que tem como um dos prin-
cipais objectivos dar maior credibi-
lidade às associações provinciais de 
futebol, conferindo-lhes dignidade 
através de investimento não so-

mente em instalações desportivas, 
mas também em instalações admi-
nistrativas.

Refira-se  que as províncias de 
Gaza, Inhambane, Tete, Manica, 
Maputo e Nampula já contam com 
novos edifícios. De acordo com 
Feizal Sidat, a FMF continuará com 
esta iniciativa visando abranger to-
das as associações provinciais de 
futebol do país.

OS corredores Albertino 
Mamba e Madalena Quizito 
vão representar Moçambique 
na edição 2021 da Corrida de 
São Silvestre de Luanda, capi-
tal angolana. 

De acordo com o presi-
dente da Federação Moçam-
bicana de Atletismo, Kamal 
Badrú, os dois atletas aguar-
dam pelos bilhetes para a des-
locação àquele país lusófono.  

De referir que, Alberti-
no Mamba, do Ferroviário de 
Maputo, e Eugénia Eugénio, 
de Nampula, em federados, 
foram os vencedores da edição 
2021 da Corrida São Silvestre, 
prova que pela primeira vez 
teve lugar fora da capital do 
país.

Entretanto, o distrito de 
Marracuene foi indicado pela 
Confederação Africana de 
Atletismo palco do Campeo-
nato Africano de Corta-Mato, 
agendado para 12 e 13 de Mar-
ço do próximo ano.

Covid-19 interrompe
Campeonato de Andebol

O andebol também não escapa ao surto da Covid-19

Nova testagem 
na natação

PROVÍNCIA DE SOFALA

Cadeco e Amigos 
são campeões

Capitão de Cadeco já com o troféu em riste

que era o jogo do título, deu-
-se bem o Amigos de Ande-
bol que bateu o Desportivo do 
Chiveve por 35-26, resultado
mais desnivelado da ronda.
Amigos de Andebol termina
a prova com 14 pontos, mais

cinco que o Desportivo de 
Chiveve, que se tivesse ganho 
ficava com o troféu.

Esta prova vinha decor-
rendo desde Outubro, sendo 
disputada no sistema clás-
sico de todos-contra-todos 

em três voltas, em ambos os 
sexos.

Os campeões vão repre-
sentar a província de Sofala 
no Campeonato Regional da 
modalidade, agendado para 
Janeiro, em Dondo.

TÉNIS 

Bruno Nhavene 
mestre dos “Mestres” 

(Rosa desistiu no decurso do 
segundo “set” devido a pro-
blemas físicos).

Enquanto isso, Jaime Si-
gaúque dominou igualmente 
a Série “B”, ganhando todas 
as partidas correspondentes 
frente a Bruno Figueiredo, 
Edilson Rosa e Éric Sigaúque.

Cruzou-se, nas meias-fi-
nais, com o irmão Armando, 
tendo o afastado da corrida à 
final com os parciais de 7/5 e 

3/0 (Armando desistiu tam-
bém no decurso do segun-
do “set” devido a problemas 
musculares).

No final do torneio, que 
encerra a época do ténis, 
Bruno Nhavene disse que o 
evento marcava o fim da sua 
participação em provas de ca-
rácter nacional. A sua aposta 
continuará virada a torneios 
internacionais, incluindo 
aqueles que tiverem lugar em 

Maputo, como é o caso dos 
“Futures”, que Moçambique 
tem acolhido com o apoio do 
Standard Bank.     

Enquanto isso, Jaime Si-
gaúque disse que jogar duas 
finais com Bruno Nhavene era 
sinónimo de que a sua per-
formance está a subir, sendo 
deste modo o melhor entre os 
“internos” e com boas pers-
pectivas para a próxima tem-
porada.

Despique da final dos “Mestres” entre Bruno Nhavene (às alturas) e Jaime Sigaúque

Madalena e Mamba 
na São Silvestre de Luanda

Albertino Mamba, que venceu a São Silvestre de Nampula, vai representar novamente o país na corrida de fim-de-ano   

APFN ganha novas instalações

Acesse: https://t.me/Novojornal
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A EMME recomenda: Não leve 
crianças no banco de frente... se o 
airbag dispara poderá ser-lhes fatal 

Testou positivo para Covid-19? Não se desespere. Fique 
“isolado” num quarto, numa sala, varanda ou numa área 
da casa de pouca passagem para as outras pessoas, e saia 

apenas para tomar banho e usar a casa de banho.

Sobe para 64 mortos 
no naufrágio 
de Madagáscar
O NÚMERO de mortos no naufrágio ocorrido na segunda-feira 
ao largo da costa oriental de Madagáscar subiu para 64, segundo 
um novo balanço da Agência Marítima e Portuária (APMF). “Se-
gundo as últimas informações recebidas esta manhã, 50 pessoas 
foram resgatadas e 64 morreram”, informou ontem a APMF. O 
navio transportava cerca de 130 passageiros, excedendo a ca-
pacidade máxima, dos quais 45 foram resgatados. Há ainda 20 
desaparecidos. “As buscas continuam e dois barcos de salvação 
estão ao largo da costa de Sainte-Marie”, acrescentou a agên-
cia, que também enviou condolências às famílias dos mortos. O 
Presidente da Madagáscar, Andy Rajoelina, declarou um dia de 
luto nacional “em memória das vítimas do naufrágio”.

ONU prolonga missão     
de paz na Somália 
O CONSELHO de Segurança da ONU aprovou terça-feira 
por unanimidade uma resolução estendendo por apenas três 
meses, até 31 de Março, a força de paz da União Africana na 
Somália (Amisom), com os países do Ocidente a expressa-
rem irritação com a falta de progressos para reconfigurar a 
missão. A Amisom mantém cerca de 20.000 militares na So-
mália, destacados para apoiar as frágeis autoridades somalis 
na luta contra a insurgência liderada por rebeldes do grupo 
Al-Shabaab. Há muito que decorrem os debates sobre uma 
reconfiguração desta operação da UA, autorizada pelo Con-
selho de Segurança e financiada pelas Nações Unidas e União 
Europeia.

Mais de 100 desaparecidos 
em deslizamento de terra 
MAIS de 100 pessoas eram ontem dadas como desaparecidas 
após o colapso de uma mina de jade no norte de Myanmar, no-
ticiaram os meios de comunicação locais. O deslizamento de 
terra ocorreu nas primeiras horas da manhã de ontem na remo-
ta cidade de Hpakant, no Estado de Kachin. No fim de semana 
passado, um acidente semelhante deixou seis pessoas mortas 
no mesmo complexo mineiro, a maior mina de jade do mundo, 
noticiou o portal local Mizzima. Tais eventos são frequentes em 
Hpakant, onde os mineiros trabalham em condições extrema-
mente precárias. 

Enfermeiros de Luanda 
suspendem greve 
ENFERMEIROS de Luanda retomaram ontem a actividade 
laboral, depois de cumprirem dois dias de greve para reivin-
dicar melhores condições sociais e de trabalho, informou o 
governo provincial de Luanda. Um comunicado do execu-
tivo refere que foi realizada na tarde de terça-feira uma as-
sembleia dos membros do Sindicato dos Técnicos de Enfer-
magem, na qual participou o governo provincial de Luanda, 
como convidado, acompanhado por representantes do Mi-
nistério das Finanças, do Ministério da Saúde e do Ministério 
da Administração Pública, Emprego e Segurança Social. Na 
assembleia foi apresentada informação do ponto de situação 
do caderno reivindicativo e foram auscultados os represen-
tantes dos técnicos de enfermagem, tendo do encontro re-
sultado a suspensão da greve.

Sumo Pontífice pede 
à Europa partilha
de responsabilidade
TODOS os países da Europa precisam compartilhar a responsa-
bilidade de acolher imigrantes e ajudá-los a integrarem-se, disse 
ontem o Papa Francisco, pedindo aos países que abram “a porta 
do coração”. Falando na sua audiência-geral semanal, Francisco, 
que fez da defesa dos imigrantes e refugiados um dos fundamen-
tos do seu papado, disse que foi capaz de sentir a sua “humani-
dade ferida” durante a sua viagem ao Chipre e à Grécia no início 
deste mês. “Também fui capaz de sentir como somente alguns 
países europeus estão arcando com a maior parte das consequên-
cias da imigração no Mar Mediterrâneo”, disse. Países europeus 
na linha de frente, como Chipre, Itália, Grécia e Malta, pedem há 
tempos que outros países dividam a responsabilidade pelos imi-
grantes que cruzam o Mediterrâneo saindo do Norte da África.

‘Jihadistas’ mortos 
na Nigéria 
CERCA de 100 ‘jihadistas’ ligados ao Estado Islâmico foram 
mortos na semana passada, no nordeste da Nigéria, onde 
o Exército bombardeou vários dos seus campos, disseram
terça-feira fontes militares e um habitante à AFP. No dia 13,
aviões de combate bombardearam três campos do  grupo
EI no oeste de África (ISWAP) na região do lago Chade, ma-
tando mais de uma centena de combatentes, entre os quais
comandantes, segundo as fontes.  O ISWAP consolidou o
território nos últimos meses na região do lago Chade, após
a morte de Abubakar Shekau, o comandante do grupo rival
Boko Haram, na sequência de combates entre as duas forças
‘jihadistas’.

O GOVERNO da Etiópia rejei-
tou terça-feira uma oferta de 
cessar-fogo feita pelos sepa-
ratistas da região norte de Ti-
gray, com quem tem vindo a 
travar uma guerra há mais de 
um ano, declarou a porta-voz 
do executivo. 

“Cessar-fogo de quem? 
Essa é a questão”, questionou 
a porta-voz Billene Seyoum, 
numa conferência de impren-
sa em Addis Abeba. 

“O governo já se compro-
meteu a um cessar-fogo” em 
Junho, mas a Frente de Liber-
tação do Povo de Tigray (TPLF) 
referiu-se ao gesto como sen-
do “uma piada de mau gosto”, 
explicou.

O líder da TPLF, Debret-

sion Gebremicheal, ofereceu 
uma “cessação imediata das 
hostilidades” numa carta en-
viada ao Secretário-geral das 
Nações Unidas, António Gu-
terres, datada de domingo e 
tornada pública na segunda-
-feira.

Debretsion anunciou tam-
bém a retirada para Tigray das
suas tropas posicionadas nou-
tras regiões do país, tais como
os vizinhos Afar e Amhara,
uma das condições do governo 
etíope para negociações com
vista a uma solução pacífica do 
conflito.

“Não sei como uma en-
tidade ilegítima pode enviar
tal carta a um organismo da
ONU”, questionou terça-feira

Billene. Addis-Abeba consi-
dera a TPLF uma organização 
terrorista.

“Qualquer solução polí-
tica centrar-se-á sempre na 
justiça, responsabilização e no 
diálogo”, disse, observando 
que os termos desse diálogo 
seriam apresentados “no de-
vido tempo”.

Segundo a porta-voz, o 
governo federal “tem a obriga-
ção de manter a paz para asse-
gurar a integridade territorial, 
e as operações das diferentes 
forças federais assegurarão a 
manutenção da integridade 
do país”, acrescentando que 
“a TPLF já não é uma ameaça 
para a estabilidade da Etió-
pia”. - (LUSA)

A
PÓS vários dias de 
dúvidas, as auto-
ridades da Líbia 
confirmaram on-
tem que a eleição 

presidencial prevista para 
amanhã, dia 24, neste país 
do norte de África abalado 
por uma guerra civil há vá-
rios anos, não acontecerá e 
propuseram adiá-la em um 
mês.

A menos de 48 horas do 
dia “D”, uma comissão do 
Parlamento encarregada do 
monitoramento das eleições 
concluiu a “impossibilida-
de” de realizá-las na data 
prevista, que foi estabeleci-
da há um ano.

As conclusões da comis-
são foram publicadas quan-
do já se esperava há vários 
dias o anúncio do adiamento 
da votação por falta de pre-
paração adequada e num 
contexto de discordâncias 
insuperáveis entre os adver-
sários.

Desde a queda de 
Muammar Khadafi, em 2011, 
a Líbia não consegue sair do 
caos marcado nesses últimos 

A COMUNIDADE Económi-
ca dos Estados de África Oci-
dental (CEDEAO) pressionou 
terça-feira o governo de tran-
sição do Mali a estabelecer um 
calendário até ao final do ano 
que leve à realização de elei-
ções em Fevereiro, como se 
comprometeu. 

Uma missão da organiza-
ção liderada pelo ex-Presiden-
te nigeriano, Jonathan Goo-
dluck, visitou na terça-feira 
Bamako para se reunir com 
o Presidente de transição no
Mali, o coronel Assimi Goita,
e manifestou firmeza face às
autoridades de transição sobre
a necessidade de realizar elei-
ções em Fevereiro, indicando
que em Janeiro voltará a visitar
o país para verificar se estão a
ser feitos os preparativos. 

Após a reunião em que 

participou também o presi-
dente da Comissão da CE-
DEAO, Jean-Claude Kassi 
Brou, Goodluck disse que a 
visita ocorreu a pedido dos 
chefes de Estado da organiza-
ção regional para averiguar o 
avanço das actividades polí-
ticas do governo de transição 
maliano, no poder desde o 
golpe de Estado de 24 de Maio. 

“A situação no Mali está 
ligada à transição que está a 
ocorrer neste país, pelo que 
foi necessário vir com decisões 
e recomendações dos chefes 
de Estado da CEDEAO, com a 
esperança também de que até 
ao final do ano tenhamos um 
calendário para a realização 
das eleições, uma das reco-
mendações emblemáticas da 
CEDEAO”, disse Goodluck.

Segundo o ex-Presidente 

nigeriano, a reunião com Goi-
ta correu “muito bem”.

No final de Maio, a CE-
DEAO suspendeu o Mali de to-
das as instituições da comuni-
dade como resultado do duplo 
golpe de Estado perpetrado 
pelos militares em Agosto de 
2020 e em 24 de Maio deste 
ano.

A instituição decretou ain-
da sanções contra membros 
do governo maliano de tran-
sição.

Além da instabilidade po-
lítica, o Mali vive uma situação 
de insegurança devido à pres-
são ‘jihadista’ de grupos leais à 
al-Qaeda, ao grupo extremista 
Estado Islâmico ou a grupos 
‘jihadistas’ locais que atacam 
o exército do país, a missão da
ONU no país (Minusma) e ci-
vis.- (LUSA)

O DIRECTOR-GERAL da Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) advertiu ontem que ne-
nhum país sairá da pandemia 
da Covid-19 com doses de re-
forço de vacinas. 

“Nenhum país poderá sair 
da pandemia com doses de re-
forço”, afirmou Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, que se tem 
manifestado reiteradamente 
contra a administração de do-
ses adicionais de vacinas con-
tra a Covid-19, quando uma 
parte da população mundial, os 
mais pobres, em particular em 
África, continua por imunizar.

Segundo o dirigente da 
OMS, que falava na videocon-
ferência de imprensa regular da 
organização sobre a evolução 
da pandemia, os “programas 
indiscriminados de reforço” da 

vacinação “tendem a prolon-
gar a pandemia em vez de aca-
bá-la, desviando as doses dis-
poníveis para países que já têm 
altas taxas de vacinação, dando 
assim ao vírus mais oportuni-
dades de se espalhar e sofrer 
mutações”.

A advertência de Tedros 
Adhanom Ghebreyesus surge 
quando vários países avançam 
com o reforço da vacinação 
contra a Covid-19 com uma 
terceira dose. Israel decidiu 
administrar uma quarta dose a 
pessoas com mais de 60 anos 
e a profissionais de saúde por 
causa da variante Ómicron, 
considerada mais contagiosa.

O médico etíope realçou 
que as doses convencionadas 
contra a Covid-19 (duas doses) 
“continuam eficazes” con-

tra a SARS-CoV-2, incluindo 
a Ómicron, e que “a grande 
maioria dos internamentos e 
mortes são de pessoas não va-
cinadas e não de pessoas que 
não têm doses de reforço”.

Há uma semana, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus dis-
se que não havia “provas da 
eficácia das doses de reforço” 
contra a nova variante. 

De acordo com o comité 
de peritos da OMS para a po-
lítica vacinal, pelo menos 126 
países deram instruções para a 
administração de uma dose de 
reforço ou para uma vacinação 
suplementar (por exemplo de 
crianças) dos quais 120 já ini-
ciaram as campanhas de ino-
culação com esse propósito. 
A maioria dos países são ricos. 
- (LUSA)

AS nações deveriam direccionar o dinhei-
ro gasto com armamentos para a educa-
ção, disse o Papa Francisco na sua mensa-
gem de paz anual, denunciando os gastos 
militares crescentes às custas de serviços 
sociais.

Na mensagem divulgada terça-feira 
para 1º de Janeiro, o Dia Mundial da Paz da 
Igreja Católica, Francisco também pediu 
um equilíbrio maior entre uma econo-
mia de livre mercado e a necessidade de 
ajudar os necessitados e proteger o meio 
ambiente.

Papa dedicou cerca de um terço da 
mensagem de quatro páginas à educação, 
dizendo que houve uma “redução signi-
ficativa” nos gastos com educação e trei-
namento em todo o mundo, enquanto os 
gastos militares aumentaram acima dos 
níveis do final da Guerra Fria e “parece 

certo que crescerão exorbitantemente”.
“Está mais do que na hora de os gover-

nos desenvolverem políticas económicas 
que visem inverter a proporção de fundos 
públicos gastos com educação e em ar-
mamentos”, disse ele na mensagem en-
viada a chefes de Estado e às organizações 
internacionais. 

“A busca de um processo genuíno de 
desarmamento internacional só pode se 
mostrar benéfica para o desenvolvimen-
to de povos e nações, liberando recursos 
financeiros melhor usados para saúde, 
escolas, infra-estruturas, cuidados com a 
terra e assim por diante”, disse.

As proporções de gastos militares e de 
educação variam entre países, mas posi-
ções sobre o que aumentar e o que cortar 
costumam seguir ideologias partidárias.-
-(SWISSINFO)

ELEIÇÃO PRESIDENCIAL NA LÍBIA

“Impossível” de acontecer amanhã

Milícias armadas geram preocupações de um retorno da violência

anos pela existência de po-
deres rivais no leste e oeste 
do país e por uma série de 
conflitos armados.

As presidenciais de ama-
nhã seriam a conclusão de 
um processo político com 
mediação da ONU para en-
cerrar esse capítulo de divi-
sões e instabilidade.

Mas, “após consultar os 
relatórios técnicos, jurídi-
cos e de segurança, infor-

mamos a impossibilidade da 
realização da eleição na data 
de 24 de Dezembro de 2021, 
prevista pela lei eleitoral”, 
escreveu o presidente da 
comissão num documento 
enviado ao chefe do Parla-
mento, sem adiantar uma 
nova data.

O texto pede a Aguila 
Saleh para retomar as suas 
funções, das quais se afastou 
para se candidatar à eleição 

presidencial, e então “reto-
mar o processo político e re-
formular o plano” para con-
duzir o país à democracia.

ADIAR POR UM MÊS
A Alta Comissão Eleitoral 

líbia (HNEC) reagiu a este re-
latório com a proposta de adiar 
a eleição em um mês.

“Após discussões com o 
Parlamento, a Alta Comissão 
Eleitoral propõe o adiamento 

da primeira volta da eleição 
para 24 de Janeiro de 2022. O 
Parlamento será responsável 
por adoptar medidas necessá-
rias para superar os obstáculos 
no processo eleitoral”, anun-
ciou a HNEC em comunicado.

A Líbia vive há um ano 
uma calma relativa, desde a 
trégua histórica de Outubro 
de 2020 entre as regiões oeste 
e leste. Um governo de tran-
sição assumiu o comando em 
Março para administrar o país 
do norte da África até às elei-
ções.

SITUAÇÃO
 DE SEGURANÇA TENSA
Persistem as divergências 

entre os lados rivais e existe 
uma insegurança crónica.

Nenhuma instituição pa-
recia querer assumir a res-
ponsabilidade de oficializar o 
adiamento das eleições.

Ao propor uma nova data, 
a HNEC “procura colocar a 
responsabilidade nas mãos do 
Parlamento”, opina Wolfram 
Lacher, especialista sobre a 
Líbia do instituto alemão SWP. 
“É o Parlamento que deve 

aprovar a nova data, mas é 
pouco provável que o faça”, 
disse.

Entre os problemas no 
processo estão uma lei eleito-
ral controversa, um calendário 
modificado para adiar as le-
gislativas e figuras polémicas 
como candidatos.

Na terça-feira, milícias 
armadas mobilizaram-se em 
Trípoli, gerando preocupações 
de um retorno da violência.

O enviado dos Estados 
Unidos para Líbia, Richard 
Norland, pediu ontem “cal-
ma” e “medidas adequadas 
para descomprimir a tensa si-
tuação de segurança” na capi-
tal e no resto do país.

Norland também pediu aos 
dirigentes líbios para agirem 
“rapidamente para eliminar 
todos os obstáculos jurídicos e 
políticos” para a realização das 
eleições.

Além do filho de Khadafi, 
os principais candidatos que 
se apresentaram às eleições 
são o marechal Khalifa Haftar, 
homem forte do leste, e o pri-
meiro-ministro Abdelhamid 
Dbeibah. - (SWISSINFO)

ADVERTE A OMS 

Nenhum país sairá 
da pandemia com 
reforço da vacinação

CONFLITO NA ETIÓPIA

Governo rejeita 
oferta de cessar-fogo 
de separatistas

TRANSIÇÃO DO MALI

CEDEAO pressiona 
calendário eleitoral

AFIRMA PAPA EM MENSAGEM DE PAZ ANUAL

Gastem com educação 
não com armas
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