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Chuvas fazem 11 mortes
e desalojam 2700 pessoas

Residências abandonadas devido às enxurradas

O

NZE pessoas morrem
e 2664 ficaram desalojadas de 15 a 22
de Fevereiro corrente, na sequência das
chuvas intensas influenciadas
pela passagem da depressão
tropical Dumako pelo território nacional.
As províncias mais afectadas foram Niassa, Nampula
e Zambézia. Segundo a por-

ta-voz do Instituto Nacional
de Gestão e Redução do Risco
de Desastres (INGD), Nelma
Araújo, 34 casas ficaram totalmente destruídas, 292 danificadas parcialmente e 111
submersas. A situação forçou
ainda ao encerramento de
três centros de acomodação
em Nampula.
Nelma Araújo explicou
que desde o início da épo-

ca chuvosa e ciclónica, a 1
de Outubro último, o país
registou chuvas, ventos fortes, descargas atmosféricas,
incêndios e queimadas descontroladas, assim como as
depressões tropicais Ana e
Dumaku. No global, estes
eventos afectaram 251.183
pessoas e provocaram 72 óbitos e 251 feridos.
“Das mortes, 21 foram

causadas por desabamento de
paredes, 28 por arrastamento
pelas águas, 15 por descargas
atmosféricas, seis por incêndios e queimadas descontroladas, uma por electrocução
e outra por queda de poste de
energia”, disse.
Ainda segundo a porta-voz do INGD, no período em
referência, 2699 salas de aula
de 1200 escolas ficaram inun-
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Mitigação centrada
nos grupos vulneráveis
O GOVERNO tem estado a
adoptar medidas fiscais e monetárias e a promover o acesso
a linhas de crédito para apoiar
as empresas afectadas pela
pandemia da Covid-19, ao
mesmo tempo que reforçou
a protecção dos grupos mais
vulneráveis.
A garantia foi dada ontem
pelo Primeiro-Ministro, Carlos
Agostinho do Rosário, falando
no Fórum Global da Organização Internacional do Trabalho
(OIT), em representação do
Presidente da República, Filipe
Nyusi.
Do Rosário disse que o Executivo sempre procurou garantir o equilíbrio entre a saúde
pública e o funcionamento da
economia.
No conjunto das acções de
mitigação do impacto da Covid-19, o governante referiu-se
também à aprovação do Plano
de Protecção Social em resposta à doença, com o intuito de
criar resiliência dos agregados
familiares em situação de po-

breza e vulnerabilidade.
As estatísticas do sector do
Género, Criança e Acção Social apontam que mais de dois
milhões de pessoas caíram na
situação de pobreza e vulnerabilidade devido à pandemia,
1.5 milhão das quais receberam
apoio multiforme.
O Primeiro-Ministro disse
que o plano de protecção social
permitiu alargar a cobertura da
assistência aos trabalhadores
do sector informal, efectuar
pagamentos adicionais aos
beneficiários dos actuais programas, inscrever novos beneficiários e usar meios de pagamento electrónicos.
“Estas medidas e acções
evidenciam a preocupação em,
por um lado, proteger o sector
empresarial e o trabalhador e,
por outro, assegurar a protecção social à população mais
vulnerável. Com esta abordagem, o Governo tem a protecção social como um elemento
fundamental para responder
aos sucessivos choques que o

nosso país tem estado a enfrentar”, acrescentou
Apesar das várias iniciativas, o Primeiro-Ministro
entende que o país precisa de
continuar a mobilizar mais recursos para assegurar a protecção social às pessoas que dela
não podem prescindir, assim
como garantir a recuperação da
actividade económica.
Por seu turno, o director da
OIT, Guy Ryder, realçou que alguns países tiveram de agir de
forma improvisada para proteger e mitigar o impacto da
crise humanitária gerada pela
Covid-19. Segundo ele, mais
de quatro biliões de pessoas
não têm protecção social no
mundo. No Fórum, que decorreu de forma virtual a partir de
Genebra, na Suíça, o Primeiro-Ministro fez-se acompanhar
do vice-ministro dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação,
Manuel Gonçalves; e do secretário de Estado da Juventude e
Emprego, Oswaldo Petersburgo.

aduaneira e tributária, formação e desenvolvimento de capacidades e harmonização de processos e procedimentos
técnico-operativos, incluindo a disseminação de manuais e guias operacionais.
Na reunião de ontem, os quadros
apreciaram a visão do contribuinte do
futuro 2020-2040 e o lançamento do
ciclo de planificação, estimando-se a
projecção de cobrança para um valor indicativo de 317 mil milhões de meticais.
De acordo com a fonte, estes cenários
irão decorrer tendo presente as previsões
de retoma da economia, com a projecção
do crescimento económico para 2,9 por
cento em 2022 e 3.7 por cento para 2023 e
uma inflação média anual à volta de 5,3 e
5,0 por cento, respectivamente, pressupostos indispensáveis na determinação
da matéria colectável.

Houve barricadas em algumas vias de acesso em Xinavane

TUMULTOS protagonizados
por um grupo de trabalhadores da Açucareira de Xinavane, no distrito da Manhiça,
província de Maputo, na manhã de ontem, resultaram na
destruição de propriedades
públicas e privadas e bloqueio
dos principais acessos à pe-

quena vila operária. Entretanto, a calma foi restabelecida
algumas horas depois, com a
intervenção da Polícia de Intervenção Rápida.
Os tumultos seguiram-se
à alegada detenção, na terça-feira, de sete trabalhadores
da Açucareira de Xinavane,

acusados de instigar uma greve e que posteriormente foram
levados ao Comando Distrital
da Polícia da República de Moçambique (PRM) da Manhiça.
Os manifestantes foram
apoiados por populares. Segundo a Televisão de Moçambique, os trabalhadores incendiaram cinco viaturas e nove
edifícios, incluindo a casa do
chefe da segurança da Açucareira de Xinavane.
Os trabalhadores da açucareira observaram uma greve
de 31 de Janeiro a 14 de Fevereiro, reclamando alguns direitos que incluem o aumento
salarial e bónus de incentivo
de produção de 2020.
O vice-ministro do Trabalho e Segurança Social, Rolindo Farnela, que esteve em
Xinavane, disse que decorrem
negociações com os trabalhadores para a solução do pro-

blema.
“Fizemos parte dos acordos entre a empresa e os trabalhadores, existia um acordo
de dez dias que iria até 1 de
Março. Queremos repudiar
esta conduta”, referiu.
Acrescentou que neste
momento a empresa tem de
apurar os danos, responsabilizar os trabalhadores pelos actos registados ontem.
O secretário do Comité Sindical, Orlando Chume,
disse que não podia avançar
detalhes sobre a ocorrência,
devido a dificuldades de acesso à vila.
“A empresa já concordou
em fazer o aumento salarial,
mas alguns trabalhadores alegam que a empresa tem de dizer quanto vai aumentar. Nós
não podemos dizer assim do
nada, sem diálogo com a entidade empregadora”, explicou.

BREVES

Gás é aposta para equilíbrio
económico e ambiental
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Fiscalização deve ir ao limite
da zona económica exclusiva
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Grande Maputo
recebe autocarros

Conhecidos vencedores Lançadas celebrações dos
do Prémio de Jornalismo 60 anos do ensino superior
em Segurança Social

O MINISTRO dos Transportes e Comunicações,
Janfar Abdulai, entrega esta tarde, na cidade da
Matola, 80 autocarros movido a gás para reforçar o
transporte público urbano na zona metropolitana
de Maputo. De acordo com um comunicado de imprensa enviado ao “Notícias”, os autocarros serão
geridos pelas empresas municipais de Maputo e
Matola, cujas regiões fazem parte do Grande Maputo.

O VICE-MINISTRO do Trabalho e Segurança Social, Rolinho Farnela, dirige hoje, na cidade de
Maputo, a cerimónia de premiação dos vencedores da 1.ª Edição do Prémio Nacional de Jornalismo em Segurança Social Obrigatória. Trata-se
de uma iniciativa do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), em parceria com o Sindicato
Nacional de Jornalistas (SNJ) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT).
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de modo a garantir o sucesso na execução das actividades estabelecidas para o
presente ano e a cobrança dos 293.92 mil
milhões de meticais planificados.
A Reunião Nacional de Planificação
foi antecedida de auscultação aos funcionários desde a base, num processo
que envolveu a sistematização das contribuições das unidades de cobrança,
fronteiras, terminais, delegações e regiões em todo o país.
Segundo a presidente da AT, uma das
pré-condições é o reforço urgente da
capacidade logístico-operativa das delegações, unidades de cobrança, fronteiras
e terminais, reabilitação de infra-estruturas entre unidades de cobrança e estabelecimentos fronteiriços, terminais e
acomodações, em estado deplorável.
Falou ainda da necessidade de aquisição de cem viaturas de fiscalização

IMPACTO DA COVID-19

Xinavane calmo após tumultos

Tributação da economia
digital só em Dezembro
O USO da plataforma para a tributação
da economia digital no país só será possível a partir de Dezembro, segundo a Autoridade Tributária de Moçambique (AT).
A ideia é recuperar parte considerável da receita que circula no sector informal, concretamente nas transacções
feitas com recurso a meios digitais como
Mpesa, Mkesh e E-mola, bem como nas
compras on-line, alargando desta forma
a base tributária.
A informação foi partilhada ontem,
em Maputo, pela presidente da Autoridade Tributária de Moçambique (AT),
Amélia Muendane, na abertura da 8.ª
Reunião Nacional de Planificação da instituição.
Para o efeito, Muendane instou o
sector competente a acelerar a articulação com as unidades orgânicas para
a execução imediata desta orientação,

dadas ou danificadas, afectando 337.229 alunos e 5970
professores.
Actualmente, continua a
sensibilização da população
para a sua retirada das zonas
de risco, bem como o reforço
do pré-posicionamento de
bens alimentares e não alimentares em locais estratégicos.
Afirmou, igualmente, que
decorrem as operações de
busca, salvamento e regate de
pessoas nas províncias afectadas e a oferta de assistência
em bens alimentares e não
alimentares às famílias afectadas, incluindo o agregado
familiar das seis pessoas que
perderam a vida no incidente
ocorrido no Rio Mucu, no distrito de Lalaua, província de
Nampula.
Apelou à atenção e contínua prontidão das comunidades nas províncias do Niassa,
Cabo Delgado e Nampula e de
parte da Zambézia, devido à
intensificação das chuvas.
Entretanto, de acordo com
o Instituto Nacional de Meteorologia (INAM), o ciclone
tropical Emnati poderá não
afectar a costa nem a parte
continental de Moçambique.
Até a amanhã de ontem,
o seu epicentro localizava-se
em Madagáscar, com ventos
ciclónicos de 120 quilómetros
por hora e rajadas máximas de
até 165 quilómetros, e deslocava-se a uma velocidade de
26 quilómetro por hora.

FIFA bloqueia licença
do Maxaquene por dívidas
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Para o seu próprio bem, use a máscara sempre que estiver
em locais onde estejam pessoas que não vivem consigo.

O MINISTRO da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
Daniel Nivagara, lança hoje, na cidade de Maputo, as
celebrações dos 60 anos do ensino superior em Moçambique e Angola. Trata-se de um evento que vai gerar
reflexão sobre o passado, o presente, os desafios e as
perspectivas do subsistema de ensino superior e os seus
contributos no desenvolvimento da sociedade, através
da mobilização dos actores do subsistema, “stakholders”
e parceiros.
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EM NIPEPE

Arranca montagem de fábrica
de processamento de grafite

Exploração de grafite em Nipepe entra em nova etapa

CARLOS TEMBE

D

EVE arrancar em
Março próximo, no
distrito de Nipepe, a
montagem dos equipamentos de uma
fábrica de processamento de
grafite.
Os componentes para a
montagem do complexo fabril
no povoado de Mwichi, a cerca de seis quilómetros da vila-sede distrital de Nipepe, já se
encontram no local, conforme
deu a conhecer ao “Notícias” o
administrador do distrito, Sérgio Igua.
Os materiais, cuja montagem deverá ser concluída antes
do final do presente ano, foram
importados da República Popular da China, tendo entrado
no país através dos portos de
Nacala e Quelimane, nas províncias de Nampula e Zambézia, respectivamente. Os mesmos foram transportados por

cerca de 300 camiões com capacidades que variavam de 20 a
40 toneladas cada um.
De acordo com o administrador de Nipepe, a fábrica
de processamento de grafite,
da empresa DH Mining Development Limited, de capitais
chineses, vai empregar cerca
de 500 trabalhadores, entre
nacionais e estrangeiros na fase
de laboração.
Sérgio Igua não precisou,
porém, o número da mão-de-obra que estará envolvida na
fase de montagem.
Estudos de prospecção e
pesquisa do minério, concluídos há quatro anos, apontam
que o jazigo de Mwichi conta
com reservas estimadas em
cinco milhões de toneladas de
grafite puro, para além de outras quantidades que, entretanto, têm valor comercial menor no mercado internacional.
A fase experimental do
processamento de grafite vai

acontecer imediatamente a seguir à conclusão da montagem
do complexo fabril de Mwichia.
Para alimentar a fábrica,
está projectada a construção
de uma linha de transmissão de
energia eléctrica de alta tensão,
com uma extensão de cerca de
100 quilómetros, a partir do
cruzamento da estrada para o
vizinho distrito de Maúa.
O início da instalação da
referida linha eléctrica está
previsto para depois da época chuvosa, sendo, segundo
Sérgio Igua, mais uma oportunidade de emprego para a
mão-de-obra local em número que, neste momento, não é
possível prever.
O grafite é um mineral com
diversas aplicações na indústria
em geral, incluindo a produção
de baterias e lápis.

PROJECTADA PONTE
SOBRE LÚRIO

Para facilitar o escoamento da grafite para a exportação, a DH Mining Development tem, neste momento,
um plano para o transporte
de forma mais segura e menos onerosa do produto por
via terrestre de Nipepe para
o porto de Nacala, em Nampula.
Para o efeito, projectou a
construção de uma ponte em
betão armado, com extensão
de cerca de 300 metros, suportada por onze estacas, sobre o rio Lúrio.
Desenhada para contar
com duas faixas de rodagem,
incluindo margens para a
circulação segura de peões e
motociclos, a referida infra-estrutura estará localizada
entre Mwichi e a localidade
de Metarica-Lúrio, em Nipepe, troço de cerca de 30
quilómetros, que beneficiou,
recentemente, de obras de
reabilitação.

Do outro lado do rio Lúrio encontramos o distrito de
Lalaua, província de Nampula,
mais concretamente o posto
administrativo de Meti onde,
conforme soubemos, a delegação provincial da Administração Nacional de Estradas (ANE)
ultima detalhes junto da DH
Mining Development Limited
para uma intervenção que visa
o melhoramento da via que dá
acesso à Estrada Nacional Número 13 (EN-13).
O administrador de Nipepe
disse que, entre os detalhes em
discussão, envolvendo a ANE,
a mineradora chinesa e o Governo de Lalaua, incluem-se
a compensação de algumas
famílias que deverão perder as
suas machambas por estarem
situadas dentro do traçado da
futura estrada.
Estima-se que usando esta
estrada alternativa poupam-se cerca de 300 quilómetros
na viagem até Nacala Porto.
Assim, a via tradicional, Nipepe-Maúa-Metarica-Cuamba-Nacala, é vista como financeiramente mais onerosa.
Questionado sobre os passos que estão a ser dados para
facilitar a concretização do
plano de reassentamento das
125 famílias abrangidas pelo
projecto de exploração de grafite, Sérgio Igua precisou que
está a ser projectada uma planta-modelo de casas, que será
submetida à apreciação da comunidade.
Em caso de aprovação, a
mineradora chinesa promete
iniciar logo a construção das
habitações, que deverão ser
atribuídas aos beneficiários depois que todas estiverem concluídas.
Num encontro recente
orientado pelo chefe do gabinete do secretário do Estado na
província do Niassa, Francisco
Guido, as famílias por reassentar em Muichi recusaram a
construção e atribuição faseada
das casas.

Crianças de Mecula e Maúa
recebem material didáctico
CERCA de cinco mil crianças do Ensino Primário dos
distritos de Maúa e Mecula
receberam, recentemente,
material didáctico e desportivo.
A entrega foi feita pela
governadora provincial, Judite Massengele, segundo a
qual se trata de um gesto do
seu executivo, visando aliviar as dificuldades enfrentadas pelas crianças que
vivem em regiões afectadas
pelo terrorismo armado e
eventos naturais extremos.
O material oferecido é
constituído por cadernos,
lápis, esferográficas, borrachas e pastas. Também os
professores de escolas primárias em Maúa e Mecula

foram contemplados com
kits de material didáctico,
constituídos por livros de
planificação, giz, ardósias,
lápis de cor, entre outro,
para apoiar no processo de
leccionação.
Judite Massengele sublinhou que o material entregue resulta da mobilização
pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento
Humano, junto do Fundo
das Nações Unidas para a
Infância (UNICEF). Para a
governante, este apoio vai
ajudar a manter as crianças
na escola, porquanto, alguns pais e encarregados de
educação não têm condições
financeiras para aquisição de
material didáctico.

Manifestou
satisfação
pela inclusão de material
desportivo no conjunto dos
apoios, justificando que o
desporto e recreação ajudam as crianças a desenvolver empatia com as outras,
facilitando, desse modo, o
processo de assimilação das
matérias ministradas pelos
professores.
Maúa, Mecanhelas e Mecula são os distritos do Niassa
que foram afectados, recentemente, por eventos naturais extremos, caracterizados, sobretudo, por chuvas e
ventos fortes que destruíram
parcialmente salas de aula, e
pelo terrorismo que forçou
centenas de famílias a abandonar as suas zonas.

Judite Massengele entrega material didático a um professor em Mecula

Jovens desafiados a apostar no empreendedorismo
O EMPREENDEDORISMO constitui uma
solução presente e futura para a escassez
de emprego formal que afecta, de uma
forma geral, a população e os jovens, em
particular.
Segundo a governadora do Niassa,
Judite Massengele, que falava, recentemente, aos jovens de Maúa, no quadro
da visita ao distrito, a problemática de
emprego frustra a expectativa dos jovens
em relação ao futuro.
“Trabalhar para o Estado pode não

ser a solução para suprir as vossas preocupações, porque depende de receitas
que provêm do pagamento de impostos e taxas para garantir os salários. O
volume de receitas colectadas, aqui em
Maúa, pode não justificar aquilo que
é pago à totalidade de funcionários e
agentes do Estado”, disse no encontro
inserido no contexto do diálogo com a
juventude que tem mantido ao nível do
Niassa.
Massengele apelou para a juventude

apostar no empreendedorismo, salientando que a província detém inúmeras
potencialidades, desde a terra, ainda
por explorar na plenitude, para a produção agrícola, uma vantagem quando
colocada no circuito de comercialização
e garantia da segurança alimentar e nutricional.
Destacou que é indispensável arrolar as necessidades da região, em vários
contextos, um exercício que visa, fundamentalmente, assegurar mercado

para a colocação dos produtos e serviços.
Concluiu que o diálogo com a juventude, prometido pelo Governo no
contexto do segundo mandato, visa a
identificação de possíveis soluções sustentáveis para os problemas que enfrentam.
“O Governo quer garantir que os jovens comecem a lidar com os desafios da
nação, facto que pode facilitar a busca de
soluções integradas”, acrescentou Massengele.

A produção do algodão deverá registar uma quebra na presente campanha

Baixa produção
de algodão-caroço
A PRODUÇÃO de algodão-caroço poderá registar uma
queda acentuada na campanha agrícola em curso, devido ao aparente abandono
por parte dos produtores
desta cultura de rendimento.
anterior
época
Na
agrícola, a província do
Niassa produziu cerca de 17
mil toneladas de algodão-caroço, o correspondente
a cerca de oito mil toneladas de fibra, cujo valor de
exportação, fundamentalmente para o mercado asiático e africano, rondou os
170 milhões de meticais.
Com o volume de colheitas supracitado, que constitui recorde nas últimas duas
décadas, Niassa conquistou
a primeira posição entre as
províncias produtoras do
chamado “ouro branco” à
frente de Nampula, Cabo
Delgado, Sofala, Zambézia e
Tete.
Entre as possíveis causas
apontadas como potenciais
factores para o decréscimo
da produção de algodão para
a campanha agrícola em
curso, figura o abandono dos
produtores da prática desta cultura estratégica para a
economia.
Osmane Carimo, representante do Instituto do

Algodão e Oleaginosas, no
Niassa, disse que os produtores viram-se forçados a
abandonar a cultura devido
à queda tardia das chuvas.
“Geralmente, a época
chuvosa, no Niassa, inicia
no último trimestre do ano,
cenário que não se verificou,
tendo o desespero tomado
conta dos produtores que,
para não somar prejuízos,
optaram pela cultura da soja
como alternativa, porquanto, a oleaginosa suporta a
escassez de chuvas”, enfatizou a fonte.
No entanto, uma parte
dos cerca de mil produtores
do algodão lançou nos seus
campos agrícolas, embora
tardiamente, a semente da
cultura alocada pela empresa Sociedade Algodoeira do
Niassa, do Grupo João Ferreira dos Santos, fomentadora desta cultura na província.
Ainda é prematuro fazer
a avaliação da primeira fase
da campanha agrícola em
curso, porque a sementeira
foi feita no mês passado.
Carimo presume que os
produtores tradicionais do
algodão optaram pela cultura da soja, avaliando a concorrência que tem caracterizado, nos últimos tempos, o
comportamento do mercado

de comercialização, onde os
compradores, maioritariamente estrangeiros, pagam
valores que variam entre 25
e 40 meticais o quilograma
no início e fim do processo,
respectivamente.
“A opção pela soja em
detrimento do algodão não
deve ser vista como uma fatalidade, porquanto são culturas que, na actualidade,
têm quase o mesmo valor
no mercado. Devemos nos
preocupar, acima de tudo,
com o produtor do sector
familiar porque pode não ter
renda satisfatória para superar as suas necessidades”,
desdramatizou.
Lamentando o cenário
que se apresenta de queda
nos níveis de produção do
algodão, Manuel Delgado,
director geral da Sociedade
Algodoeira do Niassa, revelou que a sua empresa fez
uma preparação da logística,
sobretudo em termos de sementes e outros factores de
produção, tendo como fim a
superação da safra anterior.
Salientou ser tradição da
empresa alcançar, em cada
ciclo produtivo, resultados
acima das metas fixadas para
cada campanha, fruto de investimentos em novas tecnologias de produção e treinamento dos produtores.

CPJ promove
saúde sexual
O CONSELHO Provincial da Juventude
(CPJ) está a promover acções contra casos
de gravidezes indesejadas e de infecções de
transmissão sexual (ITS) entre a juventude.
Para o alcance desse desiderato, o CPJ
incentiva a criação de núcleos, envolvendo adolescentes e jovens, nas escolas públicas, cujo foco estará virado, essencialmente, para a mobilização e sensibilização
destes grupos etários para a necessidade
do uso massivo e responsável dos métodos
de prevenção da gravidez indesejada e ITS.
Resultados de inquéritos realizados
pelo sector da Saúde referem que muitos
jovens e adolescentes assumem comportamentos de risco relativamente à actividade sexual e, por essa razão, contribuem
com números significativos nas taxas de
incidência do HIV/Sida bem assim para o
incremento das gravidezes indesejadas e
uniões prematuras.
Fernando Laisse, presidente do CPJ no
Niassa, entrevistado pelo “Notícias”, disse
que os núcleos em criação vão se ocupar
também da promoção de debates com temas virados, essencialmente, para a saúde
sexual e reprodutiva, violência doméstica,
assédio sexual, circuncisão masculina, entre outros relacionados que são poucas vezes abordados no seio das famílias.

A ideia-chave do programa é garantir
que os direitos e deveres da rapariga, adolescentes e jovens sejam respeitados, aplicados e cumpridos dentro do quadro legal,
ou seja, na família, locais de convívio bem
como nos estabelecimentos de
ensino, entre outros locais.
Tal como referiu, urge a necessidade de
se promover debates de forma permanente
entre a juventude sobre os temas relacionados com a saúde sexual e reprodutiva,
com vista a contribuir para a activação e
adopção dos mecanismos de prevenção da
gravidez indesejada e doenças de transmissão sexual nos estabelecimentos de
ensino.
“O núcleo deve trabalhar de forma a
contribuir para os esforços visando minimizar os diversos problemas que enfermam a juventude, sobretudo, as uniões
prematuros, gravidezes indesejadas, HIV/
Sida, entre outros males que concorrem
para as desistências escolares”, disse Fernando Laisse.
Segundo a fonte, nos últimos anos,
o número de raparigas grávidas que frequentam o ensino a vários níveis tende a
aumentar, por essa razão defende a criação de núcleos capazes de debater temas
que possam contribuir para a mudança de
mentalidade.
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Incêndio devora
armazéns na Matola
Cargo Terminal

Incêndio na Matola Cargo Terminal

U

M incêndio de grandes proporções consumiu parte dos armazéns da Matola
Cargo Terminal (mais
conhecido por Frigo), no bairro Trevo, na cidade da Matola.
A explosão de botijas de gás
poderá ter contribuído para o
desastre.
Segundo o Serviço Nacional de Salvação Pública (SENSAP), o incêndio, que começou
às 23.00 horas de terça-feira,

só foi dominado por volta das
10.30 horas de ontem.
“A Frigo é um conjunto de
armazéns que contém vários
tipos de produtos altamente
inflamáveis, porém o armazém
de cigarros foi o mais afectado
pelas chamas, devido à explosão de botijas de gás”, explicou
Arcélia Cossa, porta-voz provincial do SENSAP.
Acrescentou que “estamos
desde a madrugada a tentar
controlar o incêndio, pedimos
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reforço da equipa de salvação
pública da cidade de Maputo e outras entidades que têm
bombeiros na província, contamos actualmente com cerca
de 25 agentes a trabalhar”.
Cossa citou o armazém de
congelados como o único que
não sofreu danos significativos.
À chegada da nossa reportagem, foi possível ver fumaça
de grande proporção acompanhada de chamas na terminal

de cargas e espalhava-se por
toda a região sul do bairro Trevo.
Os moradores rodeavam o
terminal e contaram que desde
a uma da madrugada estavam
acordados, devido ao barulho
que se assemelhava a tiros de
armas de fogo, quando, afinal,
se tratava de explosões de botijas de gás.
Trabalhadores de diferentes empresas afectas à Matola
Cargo Terminal, como a Cicoti,
Nutritir e outra do ramo alimentar disseram que as chamas destruíram todos os produtos e materiais de trabalho.
Para além destas três empresas existem outras de igual
número no local.
“Queimou tudo na nossa
empresa onde existiam diversos produtos de higiene e do
ramo alimentar, mas também
ficaram destruídos computadores, arquivos, cadeiras, entre
outros materiais de trabalho.
Assim, estamos para nos reunir
e saber como continuaremos a
trabalhar nos próximos dias”,
disse Nicolas Moiane, da Cicoti.
O presidente do município da Matola, Calisto Cossa,
lamentou o incidente e afirmou ser prematuro identificar
a causa do incêndio. “O que
vimos é devastador. Há muita
mercadoria destruída. Lamentamos dizer que boa parte da
mercadoria ficou queimada”.

Desmantelado talho ilegal
na cidade de Maputo

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

UMA casa de câmbio que se dedicava ao processamento e venda de carne sem condições de
saneamento adequadas foi suspensa, recentemente, na cidade de Maputo.
O talho ilegal, que funcionava há pouco
mais de um mês, no centro comercial do Glória
Mall, na avenida da Marginal, foi encerrado pela
Inspecção Nacional das Actividades Económicas (INAE), após uma denúncia.
A inspectora geral da INAE, Rita Freitas,

disse que os fiscalizadores encontraram no local
três congeladores contendo duas carcaças, 15
sacos plásticos com cabeças de vaca e 19 de carne e diversos produtos acondicionados em más
condições. Disse que, para além da apreensão
da carne, serão colectadas amostras para exames laboratoriais para apurar em que estado se
encontra o produto. O proprietário da casa de
câmbio será punido pela infracção, tendo-lhe
sido passada a competente multa.

Município capacita
operadores de “txovas”
O CONSELHO Municipal da
cidade de Maputo (CMM) vai,
brevemente, capacitar os operadores de carrinhas de tracção
manual, para evitar acidentes
envolvendo este tipo de veículo na capital do país.
A capacitação vai decorrer
no âmbito do licenciamento dos
operadores de “txova”, imposto pela nova postura de veículos
de tracção manual, na cidade de
Maputo.
Neste momento, segundo a

directora adjunta de Mobilidade,
Transporte e Trânsito no CMM,
Loide Massangai, o município
está a acautelar as questões logísticas para a formação, junto
das secretarias dos bairros.
O município, em parceria
com a Polícia de Trânsito, quer
formar os operadores em matéria
específica do Código de Estrada,
de modo que estes observem as
mais elementares regras de trânsito no exercício das suas actividades.

Este processo vai abranger cerca de 800 condutores de
“txovas”, entre os que fazem a
recolha de resíduos sólidos nos
bairros e os vendedores informais que circulam na baixa da
cidade. Na primeira fase do licenciamento, o município não
vai cobrar taxas porque “este é
um processo de organização para
conhecer o que circula nas nossas estradas. A intenção não é a
arrecadação de receitas”, disse
Loide Massangai.

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA
Chamadas de Socorro ---------- 82 198
Geral: 21322222
21322334

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral ------------------ 21629554

HOSPITAIS
Banco de Socorros HCM ---- 21620448
Serviço Geral ------------------- 21620457
Hospital Militar ------------- 21616825/8
José Macamo ------------------- 21600044
Idem ------------------- 21600045
Geral de Mavalane ------------ 21675167

POLÍCIA
POLÍCIA: --------------------------------- 199
Corpo da Polícia
Maputo: ------------------------ 21622001

Detidos três cidadãos
indiciados nos raptos
TRÊS indivíduos indiciados de
preparar raptos, na cidade e província de Maputo, estão sob custódia policial, encontrados numa
casa luxuosa, no bairro Triunfo,
que seria usada como cativeiro.
Segundo o porta-voz do
SERNIC, Hilário Lole, trata-se de
duas mulheres e um homem, de
idades compreendidas entre os
29 e 40 anos, todos de nacionalidade moçambicana.
Um dos indiciados é acusa-

do de participação num rapto,
ocorrido a 11 de Abril do ano passado. Os indiciados arrendaram
uma residência, a 6 de Janeiro,
por um período de três meses,
tendo pago 600 mil meticais, em
numerário.
“Graças à prontidão do SERNIC foi possível neutralizar estes
indivíduos e frustrar este que seria mais um rapto a ser registado
na cidade de Maputo”, disse o
porta-voz do SERNIC.

Após o arrendamento, a residência só viria a ser ocupada a
15 Fevereiro, altura em que adquiriram uma viatura de marca
Toyota Ractis, que também seria
usada para os raptos.
Os indiciados refutam, indicando que nunca estiveram
envolvidos em actividades criminais.
O SERNIC disse que sabe
quais seriam as vítimas, mas não
pode divulgar para as proteger.

21625031
21327206
SOCORROS: ----------------------------- 197

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
Se tiver Covid-19 sem sintomas, não precisa tomar medicamentos. Mas atenção,
é importante ficar em isolamento domiciliar para cortar a cadeia de transmissão,
porque mesmo sem sintomas pode
transmitir a doença a outras pessoas

PUBLICIDADE

QUAL É A RELAÇÃO ENTRE TAXA DE JURO E INFLAÇÃO?
Qual é a relação entre taxa de juro e inflação?
Já vimos, nos programas anteriores, que inflação é a perda do poder de
compra do dinheiro e taxa de juro é o custo desse dinheiro, ou seja, a
sua remuneração por ceder o dinheiro a uma outra pessoa.
Se você depositar, a prazo de um ano, um determinado montante de meticais,
à taxa de juro anual de 15% e a inflação for de 20%, significa que a
perda do poder de compra do seu dinheiro é maior que a sua remuneração,
ou seja, você estará a perder dinheiro.
Por isso, quando a inflação aumenta, as taxas de juro tendem a aumentar,
uma vez que os que cedem dinheiro, em forma de depósitos ou empréstimos, exigem maiores taxas de juro para compensar a perda do poder
de compra do dinheiro.
O Banco de Moçambique ao manter a inflação baixa e estável, contribui,
também, para manter as taxas de juro baixas.

“ E c on o m i a par a To do s ”
1007
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ECONOMIA

NA VISÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

PUBLICIDADE

Gás é aposta para equilíbrio
económico e ambiental
FRANCISCO MANJATE,
EM DOHA

O

PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi,
disse que Moçambique
vai influenciar para
que o gás natural seja
adoptado como um recurso estratégico no processo de transição energética das energias poluentes para as ambientalmente
sustentáveis.
Esta declaração foi feita no
balanço da visita que o Chefe do
Estado efectuou em Doha, no
Qatar, onde participou, como
convidado de honra na VI Cimeira do Fórum dos Países Exportadores do Gás (GECF), órgão
no qual o nosso país foi admitido,
por unanimidade, como estado-membro observador.
“A visão de Moçambique é
a de que o gás assume um factor
de equilíbrio entre o desenvolvimento económico e a componente de sustentabilidade ambiental”, disse.
Falando a jornalistas que o
acompanharam nesta deslocação e respondendo a uma pergunta do “Notícias” sobre se o
gás poderá ser adoptado como
energia transitória nesta nova
era sem prejuízo do desenvolvimento socioeconómico dos

PR deixou claro que o país quer fazer do gás um trampolim para alcançar sucesso no domínio económico e social

países emergentes, Nyusi assegurou que Moçambique vai usar
o GECF e não só, para influenciar
que resoluções atinentes a esta
matéria sejam adoptadas rapidamente.
“Deixamos claro que queremos fazer do gás um trampolim
para o alcançe do sucesso no
domínio económico e social. As
nossas necessidades energéticas
devem responder à demanda
do desenvolvimento industrial,

agrícola, comercial, entre outras
áreas de interesse económico e
social. Realçamos que Moçambique continua amigo do ambiente, por isso não abdica do uso das
energias renováveis”, frisou.
O estadísta moçambicano
realçou que o Governo tenciona
dinamizar o uso de energias renováveis em várias iniciativas,
tal como acontece no programa
“Energia para Todos”, onde a
corrente solar tem sido priori-

dade.
“Isso significa que temos
consciência da importância ambiental dessas energias renováveis, por isso as usamos. Mas o
volume das necessidades energéticas nacionais para o desenvolvimento económico e social
dos moçambicanos não consegue ser coberto apenas por essas
solicitações”, disse, lembrando
que este cenário não é exclusivo
do nosso país, mas uma realida-

de global.
O Chefe do Estado disse
ainda que Moçambique deixou
patente que há necessidade de
se expandir o uso do gás doméstico como estratégia para aliviar
a pressão sobre outras fontes de
energia nocivas ao ambiente.
“Moçambique tem estado a
vincar esta mensagem. Mesmo
em Bruxelas, onde estivemos
recentemente na cúpula África-União Europeia, ficou claro
que é preciso dar oportunidade à produção de energia com
base no gás. Compreendemos
que as necessidades de energia
no mundo não serão supridas
apenas por energias solares. E
para isso, tal como Moçambique
vem afirmando, tem que haver
uma energia que faz equilíbrio e
diferença de modo que a economia global não entre em colapso.
Essa energia é o gás, para não recorrermos, outra vez, à energia
nuclear”, disse o estadista moçambicano.
Segundo o Presidente Nyusi, Moçambique concorda que,
nesta abordagem do uso do gás
como fonte energética, haja
aposta na pesquisa, partilha e
disseminação de tecnologias
apropriadas para a exploração
deste recurso natural sem prejuízos ao ambiente.

BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :23/02/2022
09:30

12:30

15:30

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

ABC

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

ABSA

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BCI

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BIM

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BNI

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

ECOBANK

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

FIRST CAPITAL BANK S.A.

63,19

64,45

63,19

64,45

63,19

64,45

FNB

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

MZB

63,19

64,45

63,19

64,45

63,19

64,45

SGM

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

UBA

63,25

64,52

63,25

64,52

63,25

64,52

ÚNICO

63,20

64,45

63,20

64,45

63,20

64,45

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BANCOS

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA

SÉRGIO FERNANDO
O EMPRESARIADO moçambicano antevê boas perspectivas de
negócio com a adesão do país ao
Fórum dos Países Exportadores
do Gás (GECF), mesmo ciente dos
desafios ainda por superar.
O presidente da Confederação das Associações Económicas
de Moçambique (CTA), Agostinho Vuma, considera que esta
boa-nova poderá catapultar os
empresários nacionais a analisar
as oportunidades de negócio,
trocar experiências e até usufruir
de importantes benefícios que
irão robustecer a sua participação no sector de exploração de
hidrocarbonetos, em particular o
gás. O fórum congrega os maiores
produtores ao nível mundial. Na
sua intervenção feita terça-feira
em Doha, capital do Qatar, onde
participou na sessão plenária da
VI Cimeira do Fórum dos Países
Exportadores do Gás, o Presidente da República afirmou que Moçambique tem condições objectivas para ser um actor importante
na produção e exportação do gás
natural para diversos destinos à
escala global.
Reunidos ontem na cidade de
Nampula, empresários moçambicanos analisaram, entre outros,
o desempenho empresarial no
IV trimestre e perspectivas para
2022. Na ocasião, foi apresentada

a VI edição do Índice de Robustez Empresarial, um documento
de monitoria das tendências da
actividade empresarial em Moçambique.
Tratou-se do Economic Briefing, evento cuja edição aconteceu pela primeira vez fora da
capital do país. O presidente da
CTA disse que apesar da melhoria
do desempenho da economia, há
ainda alguns desafios por ultrapassar visando a recuperação da
mesma em 2022.
Segundo Agostinho Vuma,
o sector empresarial alimenta
perspectivas positivas para este
ano influenciadas pela melhoria da situação de segurança em
Cabo Delgado e o início da produção de gás natural liquefeito.
Indicou que a anunciada retoma
da assistência do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao Orçamento do Estado poderá minorar
os riscos enfrentados.
A melhoria do ambiente de
negócios que se antevê irá contribuir para a criação de mais postos
de trabalho, oportunidades de
auto-emprego e outras formas
de geração da renda familiar, de
acordo com Vuma.
Numa intervenção feita na
qualidade de anfitrião, o governador de Nampula, Manuel Rodrigues, destacou o contributo
que o sector empresarial privado
está a dar ao desenvolvimento do

COMPRA
TAXA DE CÂMBIO

contrabando do combustível.
Nas importações, os produtos mais contrabandeados são,
peças de bicicletas, combustíveis, produtos alimentares, de
higiene, vestuário, artigos de
plásticos, candeeiros e tabaco
manufacturado. Muendane revelou o facto numa cerimónia de
patenteamento de 50 funcionários aduaneiros da Zambézia, um
evento que teve lugar na cidade
de Quelimane.
“Mas não é só a partir da
fronteira de Melosa, onde ocorre o contrabando. Em Mbirima,
Mambucha, Chitambo, Arrozal,

63,83

VENDA

63,20

MÉDIA

64,46

63,83

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)
OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
23 de fevereiro de 2022
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
Prazo
SEM GARANTIA
(dias)
Valor
Taxa

COM GARANTIA
Valor
Taxa

…
Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC)
Prazo
FPD
FPC
(dias)
Valor
Taxa(a)
Valor
Overnight
3,431.55
10.25%

Taxa(a)
16.25%

Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária
Colocações por prazo
91 dias
Valor colocado Tipo A
9,919.00
Taxa Média Ponderada
13.37%
Data última colocação
16-fev-22
Valor colocado Tipo B
0.00
Taxa Média Ponderada
Data última colocação
n.a
33,543.00
BT em Carteira
13.37%
Taxas BT em Carteira
Taxa últimas 6 colocações
13.37%

182 dias
790.00
13.38%
16-fev-22
1,798.00
13.38%
21-fev-22
22,378.00
13.37%
13.38%

364 dias
1,916.00
13.36%
16-fev-22
408.00
13.36%
21-fev-22
99,703.00
13.39%
13.38%

Total/Média
12,625.00
13.37%
16-fev-22
2,206.00
13.38%
21-fev-22
155,624.00
13.38%
13.37%

63 dias

Total / Média

5,799.73
13.34%
23-fev-22

77,481.86
13.29%
23-fev-22

(a) Taxas pré-fixadas do BM.

Venda de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Recompra
Descrição
07 dias
28 dias

Transacções de Títulos entre Instituições de Crédito
VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA
COM REVENDA

(dias)
Overnight

Valor

VENDA DEFINITIVA

Taxa

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS

(b)

Valor

Taxa

Valor Títulos Vendidos
Taxa Média Ponderada
Data da última venda

59,134.63
13.29%
23-fev-22

12,547.50
13.32%
23-fev-22

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda
Descrição
Overnight
2 - 7 dias
+ de 7 dias
Valor Títulos Comprados
1,989.66
0.00
0.00
Taxa Média Ponderada
21.00%
-

NO MERCADO SECUNDÁRIO

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Data da última compra

Venda de Títulos com Recompra / Compra de Títulos com Revenda
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Bancos p/ Público
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Bancos p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Vendas de Títulos Definitivas
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Bancos p/ Público
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

Bancos p/ Bancos

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

BT's em Carteira dos Bancos
BT's em Carteira do Público

149,262.17
6,361.83

6-nov-17

Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
Overnight
Valor Títulos Vendidos
0.00
Taxa Média Ponderada
Data da última venda

Data da última compra

11-out-16

1,989.66
21.00%

n.a.

n.a.

6-nov-17

2 - 7 dias

+ de 7 dias

Total / Média

0.00
-

0.00
-

0.00
-

n.a.

n.a.

n.a.

31 - 63 dias

+ de 63 dias

Total / Média

2,953.34
14.89%

192.99
17.00%

14,236.78
13.97%

11-out-16

11-out-16

11-out-16

n.a.

Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
1 - 30 dias
Valor Títulos Comprados
11,090.44
Taxa Média Ponderada
13.30%

Total / Média

5. NOTAS EXPLICATIVAS
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.
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.

(b) Bilhetes do Tesouro.

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-02-2022 A 28-02-2022)
Descrição
Taxa de juro de política monetária (MIMO)
Indexate Único
Prémio de Custo
6%
Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

5%

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.

13.25%
13.30%
5.30%

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.

18.60%

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

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).
Indexante Único - taxa média ponderada das operações realizadas no MMI para prazos overnight Facilidade Permanente de Cedência (FPC) - cedência de liquidez pelo Banco de Moçambique aos operadores do mercado
que se encontrem com défices temporários de liquidez.
entre o dia 16 de cada mês até o dia 15 do mês seguinte.
Prémio de Custo - margem que reflecte o risco de mercado. É definido pela Associação Moçambicana Permutas de Liquidez - operações de transferência (empréstimo) de fundos entre as instituições participantes no MMI.
de Bancos (AMB).
Prime Rate do Sitema Financeiro Moçambicano - é a taxa única de referência para operações de Nas operações do mercado secundário, entenda-se por público, o conjunto constituído por: Instituições Financeiras Não
crédito de Taxa de Juro Variável do sistema financeiro moçambicano, composta pela soma do Indexante Monetárias, Empresas e Particulares, que realizam operaçoes de compra e venda de títulos com os Bancos.
Único e do Prémio de Custo.

Economic Briefing da CTA aconteceu pela primeira vez fora da capital do país

país e da província, em particular, com destaque para a criação
de postos de trabalho e oportunidades de auto-emprego.
O dirigente apelou aos empresários a investir na província,
que já se ressente dos efeitos da
pandemia da Covid-19, dos actos
terroristas, calamidades naturais
e outros factores que geram repercussões negativas à economia
local. Os empresários sentem que
o IV trimestre de 2021 foi marcado pelo impacto do alívio das restrições das medidas de prevenção
da Covid-19, o que impulsionou
a retoma das actividades e a melhoria do desempenho empresa-

rial.
O presidente do Conselho
de Administração da Bolsa de
Valores de Moçambique (BVM),
Salim Valá, defendeu a necessidade de disponibilização de mais
informações do mercado sobre os
principais indicadores bolsistas
porque, de acordo com as suas
palavras, os índices de liquidez da
dívida corporativa e outras componentes devem familiarizar-se
com o sector privado, no sentido de garantir a mobilização de
fundos e a melhoria da imagem e
gestão corporativa das empresas.
O representante da Agência para
o Desenvolvimento Integrado

do Norte (ADIN), Geraldo Cossa,
partilhou o conjunto de projectos
virados à recuperação empresarial, cujo fundo de financiamento
está avaliado em mais de um bilião de dólares norte-americanos.
Por seu turno, o Secretário de
Estado na província de Nampula,
Mety Gondola, reiterou que apesar das adversidades relacionadas
com os efeitos da pandemia, dos
actos terroristas, das calamidades
naturais e outros factores, os empresários souberam manter o espírito de resiliência, foco e determinação, sendo que continuarão
a lutar contra todos os desafios
impostos.

Contrabando de produtos agrícolas
preocupa Autoridade Tributária
A AUTORIDADE Tributária de
Moçambique (AT) está preocupada com o contrabando que se
regista na linha fronteiriça entre
Moçambique e Malawi, onde são
transportados ilegalmente produtos agrícolas diversos.
Segundo a presidente da AT,
Amélia Muendane, a fronteira de
Melosa, localizada no distrito de
Milange, província da Zambézia,
constituiu um dos pontos críticos para a prática do contrabando de produtos agrícolas, sendo
os cereais, oleaginosas, tabaco
não processado, os mais comercializados. Também há registo do

63,83

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA 23.02.2022

Prazo

Empresários animados
com adesão de Moçambique

63,83

Mbessa e Chire, os produtos do
contrabando são transportados
em bicicletas por pequenos grupos que variam de três a cinco
pessoas, numa média de três a
quatro sacos de cereais por viagem, e escoados após o fecho das
fronteiras, por caminhos clandestinos”, disse.
Observou que, em alguns
casos as mercadorias são armazenadas nas comunidades estabelecidas na zona tampão, fora
do controlo dos gestores da fronteira e transportadas livremente
durante à noite.
“Os contrabandistas tam-

bém exploram as potencialidades lacustres para práticas criminais, estimando-se que, por
dia, atravessem em média três
canoas transportando produtos
diversos”, afirmou Muendane.
Segundo a fonte, os contrabandistas que controlam o
comércio agrícola entre Malawi
e Moçambique promovem feiras de troca de produtos, mas
também podem ser responsáveis pela introdução da moeda
malawiana Kwacha, nas operações comerciais internas,
“pois há registo de circulação
daquela no mercado nacional,

como alternativa ao metical.”
Perante estes desafios, Muendane instou os patenteados para
um maior rigor na verificação
documental das declarações,
bem como priorizar o exame físico de mercadorias de maior risco.
“Cabe aos patenteados combater
a subfacturação e má classificação pautal de mercadorias, bem
como fortalecer o controlo e fiscalização das rodovias que ligam
as fronteiras e as cidades capitais, com o intuito de garantir o
controlo da integridade fiscal das
mercadorias que entram para o
consumo”, disse. -(AIM)

Maputo, 23 de Fevereiro de 2022.
Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 038/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 23 Fevereiro
de 2022
PAÍSES

MOEDAS

CÂMBIOS(MT)
COMPRA
VENDA

Estados Unidos(a)

Dolar

63,20

64,46

63,83

4,20
5,49
4,20
1,44
3,59

4,28
5,60
4,28
1,47
3,66

4,24
5,55
4,24
1,46
3,62

549,09
79,40
27,37
167,20

560,03
80,98
27,92
170,53

554,56
80,19
27,65
168,86

12,60
49,83
10,01
10,00
9,63
85,84
7,15
6,79
68,71
71,67

12,85
50,82
10,21
10,20
9,83
87,56
7,29
6,92
70,08
73,10

12,73
50,33
10,11
10,10
9,73
86,70
7,22
6,86
69,40
72,39

2.
OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
PAÍSES
MOEDAS
Àfrica do Sul
Rand
Botswana
Pula
eSwatini
Lilangueni
Mauricias
Rupia
Zâmbia
Kwacha

MÉDIA

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda
PAÍSES
Japão
Malawi
Tanzânia
Zimbabwe

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
PAÍSES
MOEDAS
Brasil
Real
Canada
Dolar
China/Offshore
Renminbi
China
Renminbi
Dinamarca
Coroa
Inglaterra
Libra
Noruega
Coroa
Suécia
Coroa
Suíça
Franco
União Europeia
Euro
3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.896,40000
Venda.............. 1.897,50000

3,2500000
0,7814300

%
%

Maputo, 24.02.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.

Quinta-feira, 24 de Fevereiro de 2022
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CIDADE DA BEIRA

HCB com défice de sangue

O

BANCO de Sangue do
Hospital Central da
Beira (HCB) está a enfrentar uma crise deste líquido vital nos últimos dias devido à redução de
dadores. Consequentemente,
conta com um “stock” de pouco mais de 100 unidades contra
o ideal que é de pelo menos 500
unidades.
A informação foi tornada
pública pelo mobilizador daquele serviço do HCB, Justino
Bichopo, no âmbito da campanha de doação de sangue
levada a cabo pela Associação
Ismaili CIVIC.
Bichopo explicou que uma
das razões desta situação de
insuficiência do líquido vital
naquela unidade hospitalar é o
facto de se estar a sair da quadra
festiva, período em que, normalmente, a procura é maior
em quase todos os sectores.
Outro motivo, segundo
indicou, é o interregno verificado nos últimos dois meses

Daqui sairão novos técnicos de cirurgia

no que concerne à realização
de campanhas de mobilização
com vista à angariação de mais
dadores.
Justino Bichopo revelou,

entretanto, que com a abertura do ano lectivo e o alívio das
medidas contra a Covid-19,
a instituição prevê realizar
campanhas de mobilização de

modo a conseguir o “stock”
necessário.
“O Hospital Central é do
nível quaternário e atendemos
a quase toda a região Centro do

país. O stock que temos não é
suficiente. Por isso, mais dadores e outras campanhas como
esta podem nos ajudar, explicou.
Por sua vez, o representante da Associação Ismaili CIVIC,
Sohil Jindani, defendeu que a
realização desta campanha de
doação de sangue visa auxiliar
o sector da Saúde a combater
a escassez de sangue nas diferentes unidades sanitárias.
Sohil Jindani adiantou que a
sua associação tem a noção do
défice do produto que o Banco
de Sangue enfrenta daí que decidiu juntar 72 membros para
esta causa.
Revelou que iniciativas do
género serão contínuas, pois
apoiar as comunidades é um
dos principais objectivos da associação.
“Daqui a três meses voltaremos a doar. A nossa meta é
três vezes por ano ajudarmos
o Banco de Sangue com doações”, prometeu.

Formação para técnicos de cirurgia
TRINTA profissionais de saúde com mais de cinco
anos de experiência afectos a diferentes unidades
sanitárias, na cidade da Beira, nas categorias de técnicos de medicina geral e enfermagem, serão formados ainda este ano ao nível superior em matérias de
cirurgia.
A informação foi revelada pelo porta-voz dos
Serviços de Representação do Estado, Adérito Mavie,
no âmbito da II sessão ordinária do órgão, elucidando
que a decisão de introduzir este curso de licenciatura
em cirurgia deve-se ao défice de recursos humanos
locais com capacidade de realizar intervenções cirúrgicas nesta região.
“Constatou-se que os técnicos de cirurgia são
muito importantes. Não que os outros não o sejam.

Eles lidam com operações em casos de acidentes
graves, cesarianas, entre outros e são os primeiros a
atender as pessoas. Por outro lado, os distritos dependem da cidade da Beira para intervenções do género daí a necessidade de introduzir este curso que
vai durar quatro anos”, explicou.
Outra razão para a criação deste curso é a necessidade de se melhorarem as condições de atendimento
sanitário nas unidades sanitárias da província, particularmente as de referência, nomeadamente hospitais rurais, distritais e central.
De acordo com Adérito Mavie, a província conta,
actualmente, com apenas dois técnicos superiores
em cirurgia, dos quais um no distrito de Chibabava e
outro em Marromeu.

Para a materialização deste plano, Mavie explicou que a província conta com o apoio de quadros
superiores e especialistas qualificados que trabalham
na cidade da Beira.
Por outro lado, adiantou que conta com o apoio
do Instituto Superior de Ciências de Saúde (ISCISA) para melhorar os indicadores globais de atendimento hospitalar nesta província.
O porta-voz dos Serviços de Representação do
Estado apontou que as aulas serão leccionadas no
Instituto de Ciências de Saúde da Beira e no Hospital
Central da Beira por estes lugares disporem de salas
de aula, apetrechos e equipamentos indispensáveis
para a materialização da iniciativa.

Lourenço Bulha foi ouvir as preocupações da população

Governador atende
205 cidadãos
DUZENTOS e cinco cidadãos
foram recebidos na cidade da
Beira pelo governador da província de Sofala, Lourenço Bulha, durante os dois dias em
que promoveu a auscultação
pública directa com as pessoas
sobre os seus problemas e que
possam merecer à sua intervenção ao nível da Função Pública.
No final das audiências, o
governador revelou que entre
60 e 70 por cento das preocupações apresentadas tiveram
solução.
“O governador ouvia as
pessoas e remetia aos directores, chefes de departamentos,
FIPAG, EDM, que por sua vez
resolveram os problemas. Ficamos muito satisfeitos. Vamos
continuar a buscar soluções. A
questão do emprego, não é fácil
porque muitos estão à procura”, resumiu.
De acordo com o dirigente,

tou ainda que a morosidade
processual
administrativa,
nomeadamente fixação de
pensões, transferência de funcionários, subsídio de idoso,
lentidão na tramitação de processos judiciais, conflitos de
terra, foram algumas inquietações levantadas pelos cidadãos.
Para estas preocupações,
o governador prometeu encaminhar aos órgãos de soberania
competentes, nomeadamente
tribunais, Procuradoria e Instituto Nacional de Segurança
Social (INSS).
Lourenço Bulha revelou
que a criminalidade foi igualmente um dos problemas
apresentados pela população.
Para responder, convidou
o comandante da Polícia na
cidade da Beira orientando-o
a fazer uma pesquisa nas zonas
em que os crimes têm sido frequentes para aumentar a patrulha de agentes.

a iniciativa surgiu pelo facto
de, nos últimos tempos, estar
a receber vários pedidos de audiência que às vezes não conseguia atender.
Lourenço Bulha revelou
que desde que iniciou a sua
governação recebeu oito mil
pedidos, destes, alguns estão
pendentes, pois eram atendidos quinzenalmente.
No primeiro dia, o governador interagiu com 80 cidadãos com várias preocupações,
com destaque para a separação
de funcionários públicos dos
seus cônjuges em missão de
serviço.
“Nós não devemos ser promotores de divórcios. O Estado
deve promover a união e prometemos em campanha eleitoral que iríamos juntar todas
as famílias separadas por motivos de trabalho na Função Pública”, sublinhou.
O governador adian-
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPARTIÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
DIRECÇÃO PROVINCIAL DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DA MATOLA
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE HORTÊNCIA EUGÉNIO LANGA

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE RENALDA ENOSSE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura
de dezasseis de Fevereiro de dois mil e vinte e dois,
exarada de folhas cinquenta e nove verso a sessenta,
do livro de notas para escrituras diversas número
trezentos e sessenta e quatro, traço “B”, do Segundo
Cartório Notarial de Maputo, perante mim, Danilo
Momede Bay, Conservador e Notário Superior, em
exercício no referido Cartório, foi celebrada uma
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de
Renalda Enosse, de oitenta e dois anos de idade, no

estado de viúva, com última residência habitual no
Bairro de Khongolote, filha de Enosse e de Carolina.

Que segundo a lei, não há quem com eles possa
concorrer a esta sucessão.

Que a falecida não deixou testamento ou qualquer
outra disposição da sua última. Deixando como
únicos e universais herdeiros de todos seus bens,
seus filhos: António José Guambe, casado sob regime
de comunhão geral de bens com Nália Suzana Mário
e Carolina Guambe, viúva, naturais de Lourenço
Marques.

Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis,
incluindo contas bancárias.
Está conforme
Maputo, aos 18 de Fevereiro de 2022
A Notária
(Ilegível)
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Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de
dezoito de Fevereiro de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas
setenta e um verso a folhas setenta e três, do livro de notas
para escrituras diversas número cento e oitenta traço “B”, do
Cartório Notarial da Matola, perante Carla Albino Maibaze
Feliz, Conservadora e Notária Superior do referido Cartório, foi
celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros, por óbito
de Hortência Eugénio Langa, de quarenta e cinco anos de
idade, no estado que era solteira, natural da cidade da Matola,

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DE NAMPULA
EXTRACTO
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
GITO FAUSTINO MAURIDE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de trinta de
Dezembro do ano dois mil e vinte e um, lavrada de folhas vinte e seis
a folhas vinte e oito, do livro de notas para escrituras diversas número
“C”, traço trinta e dois, a cargo de TERESA LUÍS, Conservadora e Notária
Superior, do referido Cartório, se acha lavrada uma Escritura de
Habilitação de Herdeiros na qual, seus filhos: EMERSON SABIR GITO
FAUSTINO MAURIDE e ROCHA SIDNEI GITO FAUSTINO MAURIDE,
menores, naturais de Nampula, onde residem, foram declarados únicos
e universais herdeiros de todos os bens e direitos do seu pai GITO
FAUSTINO MAURIDE, com última residência na cidade de Nampula.
Que até à data da sua morte não deixou testamento nem qualquer
outra disposição da última vontade.
Está Conforme
Cartório Notarial de Nampula, aos dezassete de Fevereiro de dois mil
e vinte e dois
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, nº 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE RODRIGUES
AUGUSTO CHUQUELA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de dezanove de
Janeiro de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas cinquenta e cinco a folhas
cinquenta e seis, do livro de notas para escrituras diversas número duzentos
e noventa e um “C”, deste Quarto Cartório Notarial de Maputo, perante mim,
SÉRGIO JOÃO SOARES PINTO, Conservador e Notário Superior, em exercício
no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por
óbito de RODRIGUES AUGUSTO CHUQUELA, de quarenta e sete anos de idade,
no estado de divorciado, natural de Maputo, de nacionalidade moçambicana,
com última residência no Bairro de Marracuene, Maputo, não tendo deixado
testamento ou qualquer outra 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: Shelton Rodrigues
Chuquela, Naila Rodrigues Chuquela, Wame Rodrigues Chuquela e
Akila Rodrigues Chuquela, todos naturais de Maputo, onde residem e 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 15 de Fevereiro de dois mil e vinte e dois
O Conservador e Notário Técnico
(Ilegível)
2036

filha de Luísa Ernesto Ramos, com última residência no Bairro
Tsalala, Matola.
Que a falecida não deixou testamento ou qualquer outra disposição
de última vontade, deixou como únicos e universais herdeiros dos
seus bens, seus filhos: Filipe Afonso Macamo, solteiro, maior,
Elton Afonso Macamo, solteiro, maior, Gerson Afonso Macamo,
solteiro, maior e Luísa Afonso Macamo, menor, naturais da
Matola, todos residentes no Bairro Tsalala, Matola.
Que segundo a lei não há pessoas que prefiram ou que possam

concorrer a esta sucessão da herança aos indicados herdeiros.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.
Está conforme
Matola, aos 23 de Fevereiro de 2022
A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE INHAMBANE
SECÇÃO CÍVEL

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MANICA
1ª SECÇÃO-CÍVEL

ANÚNCIO

ANÚNCIO
A MERITÍSSIMA JUÍZA-PRESIDENTE DESTA SECÇÃO, DOUTORA
ELISA CUA CHITEVE

Faz saber que por este Tribunal correm seus devidos e legais
termos uns Autos de Acção Executiva para Pagamento de
Quantia Certa em Processo Ordinário nº 13/2021-C, em
que é exequente Banco Internacional de Moçambique, SA
(BIM) e executado Alberto Paulo, residente no Bairro Urbano,
nº 1, Rua 20 de Setembro, cidade de Chimoio, são por esta
forma citados todos os credores desconhecidos do executado,
para, no prazo de 10 (dez) dias, findo os éditos de 20 (vinte)
dias, contados da publicação do segundo e último anúncio,
reclamarem, querendo, o pagamento dos seus créditos pelos
bens penhorados, sobre àqueles que tenham garantia real.
Mais se faz saber que a falta de pronunciamento dentro daquele
prazo, considerar-se-ão ratificados os autos.
Chimoio, aos dezassete dias do mês de Fevereiro de dois mil e
vinte e dois
O Escrivão de Direito Provincial
(Izaia Manuel)

A Primeira Secção Cível do Tribunal Judicial da Província de Inhambane faz saber
que na sequência dos Autos de Acção Executiva Ordinária para Pagamento
de Quantia Certa número noventa e três barra dois mil e dezanove traço
C, pendente neste juízo, movidos pelo exequente Banco Internacional de
Moçambique, SA (BIM), com sede na Rua dos Desportistas, número oitocentos
e setenta e três, traço oitocentos e setenta e nove barra oito, cidade de Maputo,
contra o executado Waldir Muzamilo Permanande, solteiro, natural da cidade
de Inhambane, residente na Rua da Malhangalene, número duzentos e trinta,
cidade de Maputo, foi designado o dia 4 de Março de 2022, pelas 10.00 horas,
para a venda, em segunda praça, por meio de propostas em carta fechada, que
podem ser apresentadas no Cartório deste Tribunal até a hora da abertura das
mesmas, na sala de Audiências e Julgamento do Tribunal Judicial da Província
de Inhambane, ao preço mínimo de 1 101 310,07MT (um milhão, cento e um
mil, trezentos e dez meticais e sete centavos), pelo produto de um talhão com
área cento e dez metros quadrados, situado no Bairro Chalambe-2, cidade de
Inhambane, confrontando do Norte, Sul, Este e Oeste com o senhor Muzamilo,
onde foi construído um edifício em alvenaria tipo dois, com dois quartos,
sala comum, cozinha e casa de banho, descrito na Conservatória dos Registos
de Inhambane, Secção Predial, sob o número oito mil noventa e sete a folhas
noventa e três, do livro B barra dezanove, inscrito a favor do executado Waldir
Muzamilo Permanande, a folhas cinquenta e oito verso, sob o número oito mil
quatrocentos e dois, do livro “G” barra doze, ora penhorado.
Mais se informa que os interessados poderão apreciar o imóvel e causa, durante
os dias úteis e horas normais de expediente, em articulação com este Juízo,
localizado na Rua da Liberdade, edifício do Conselho Autárquico de Inhambane
e contactável pelos nºs 29320519, 82-3038519 e 87-3071111.
Inhambane, aos 10 de Fevereiro de 2022
O Juiz de Direito
Olímpio Mário Mujovo

A Juíza-Presidente
Drª Elisa Cua Chiteve
(Juiz de Direito “A”)
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NACIONAL

COMBATE À PESCA ILEGAL

Fiscalização deve ir ao limite
da zona económica exclusiva

O

PAÍS deve garantir
maior cobertura da
fiscalização, até ao
limite da zona económica exclusiva, o que
implica a aquisição de meios
operativos para a sua cobertura, no contexto de combate à
pesca ilegal.
Segundo a ministra do
Mar, Águas Interiores e Pescas,
Augusta Maíta, a pesca ilegal é
actualmente responsável por
perdas anuais estimadas em
23,5 mil milhões de dólares a
nível mundial, dos quais 60
milhões de dólares (3,8 mil
milhões de meticais) em Moçambique.
Falando na reunião interinstitucional sobre o cumprimento de Medidas de Estado do Porto, um mecanismo
internacional de controlo de
pesca ilegal, Maíta sublinhou
que, embora seja uma indústria global, a pesca enfrenta,
além de práticas ilícitas, pressões ditadas pelas mudanças
climáticas, crescimento po-

pulacional e excesso da actividade piscatória de frotas pesqueiras internacionais.
Moçambique é membro da
Comissão do Atum do Oceano
Índico (IOTC) e por esta via é

obrigado a implementar a Resolução 16/11 sobre Medidas de
Estado do Porto para o atum e
espécies relacionadas.
Trata-se de um acordo internacional que visa impedir

que os navios que exercem a
pesca ilegal, não declarada e
não regulamentada, utilizem
os portos e desembarquem
as suas capturas, impedindo,
assim, que os produtos prove-

nientes desta prática cheguem
aos mercados nacionais e internacionais.
Realçou que, com base na
necessidade de desembarque de todo o pescado e dos
navios usarem os serviços
portuários, o acordo sobre as
Medidas de Estado do Porto
permite desenvolver procedimentos que tornem as partes mais eficazes no combate
à pesca ilegal.
Augusta Maíta disse que
Moçambique está a trabalhar
para pôr em prática estas medidas nos portos de Maputo,
Beira e Nacala, contando com
apoio e assistência técnica da
Organização das Nações Unidas para a Alimentação (FAO)
e do Stop Ilegal Fishing.
Os operadores ilegais, movidos pelo dinheiro, violam
regulamentos e leis das pescas
para reduzir custos operacionais e aumentar os lucros pela
venda de produtos pesqueiros, lesando grandemente o
Estado.

ÀS VÍTIMAS DE ATAQUES TERRORISTAS

Zimbabwe doa alimentos
MIL toneladas métricas de cereais, nomeadamente 800 de
milho e 200 de mapira, foram
entregues ontem ao Instituto
Nacional de Gestão e Redução do
Risco de Desastres (INGD) pelo
Governo do Zimbabwe, com
vista a apoiar as famílias deslocadas pelo terrorismo em Cabo
Delgado. O embaixador do Zimbabwe em Moçambique, Victor
Matemadanda, disse que o gesto
se segue à Cimeira dos Chefes de
Estado e do Governo realizada no
dia 23 de Junho do ano passado,
que aprovou o desdobramento
da Missão da SADC em Moçambique (SAMIM) para combater o
terrorismo.
Matemadanda disse esperar
que o donativo alivie a população
afectada pela ameaça e impacto
dos ataques terroristas.
A presidente do INGD, Luísa Meque, saudou o Governo do
Zimbabwe pela pronta resposta
ao apelo de Moçambique.
Acrescentou que o donativo

é de grande importância para o
país, tendo em conta que há pessoas carecendo de assistência.
Meque enalteceu o gesto de
pessoas de boa vontade que têm
aderido ao movimento de solidariedade para com as vítimas
dos ataques e outros eventos.
Por seu turno, o chefe da SAMIM, Mpho Molovo, agradeceu
ao Zimbabwe por ter respondido ao apelo deixado na cimeira,
bem como por reavivar o sentido
de partilha nas pessoas.
Molovo recordou o sofrimento que várias famílias da
região têm passado nos últimos
tempos, causado pelo terrorismo, desde mortes, destruição
de propriedades e deslocamento
de pessoas das suas zonas de origem, uma situação que cria insegurança alimentar. O chefe da
missão da SADC disse acreditar
que os esforços em curso visando devolver a normalidade e segurança em Cabo Delgado sejam
exitosos num futuro breve.

Jovem morre por Covid-19
UM jovem de 19 anos perdeu a vida ontem
por Covid-19 na cidade de Maputo, elevando assim para 2191 o total de óbitos pelo novo
coronavírus no país. No mesmo dia, 46 pessoas acusaram positivo para o Sars-CoV-2 e
116 recuperaram da doença.
De acordo com o comunicado do Ministério da Saúde (MISAU), os casos positivos
foram identificados em 1445 amostras testadas a nível nacional, o que corresponde a uma
taxa de positividade diária de 3.18 por cento e
a acumulada de 17.88 por cento.
A província de Tete contribui com 15 casos, a cidade e província de Maputo com 15,
Zambézia com nove, Cabo Delgado com seis
e Manica com um episódio.
As províncias de Sofala, Nampula,
Inhambane Gaza e Niassa não registaram nenhum caso positivo.
O documento do MISAU indica ainda que,
entre terça-feira e ontem, três doentes foram
internados com complicações associadas à
Covid-19 e dois receberam alta hospitalar,

permanecendo, actualmente, 13 pacientes
sob cuidados médicos nos centros de tratamento desta doença e em outras unidades
hospitalares.
Ainda de acordo com a Saúde, 116 pessoas
foram declaradas recuperadas da contaminação pelo Sars-CoV-2, das quais 48 na província de Tete, 30 em Nampula, 25 na província de Maputo e 13 na cidade com o mesmo
nome, o que eleva para 219.279 o cumulativo
de indivíduos que se viram livres da infecção
pelo novo coronavírus.
Assim, o país conta com um total de
224.983 casos positivos, 3509 dos quais activos.
Em relação à vacinação contra a Covid-19, os dados do MISAU mostram que, nas
últimas 24 horas, 58.532 pessoas tomaram a
primeira e a segunda doses, subindo deste
modo para 12.313.347 o total de imunizados
desde o início do processo, em Março de 2021,
correspondendo a uma taxa de vacinação de
70,1 por cento.

MACASSANE EM MATUTUÍNE

Regadio motiva camponeses
a produzirem mais e melhor
CAMPONESES do sector
familiar congregados na
Associação
Macassane,
localidade de Tinonganine, distrito de Matutuíne,
província de Maputo, estão na expectativa e motivados a produzir mais e
melhor após verem concretizada a inauguração
do regadio que vai irrigar
40 hectares.
Trata-se de um investimento do Governo
provincial e da Agência
de Cooperação Andaluza
no valor de 15 milhões de
meticais.
O regadio ontem entregue será destinado à
produção de arroz e hortícolas, que constituem as
principais apostas da Associação de Macassane.
Leonor Neves Mondlane, directora da Agricultura e Pescas, referiu que
a associação tem uma área
com cerca de 285 hectares que ainda não estão
cobertos pelo regadio por
insuficiência de fundos.
Na primeira fase, indi-

cou, foram reabilitados 40
hectares, uma extensão
de cerca três quilómetros
de linha de energia com o
respectivo posto de transformação e uma electrobomba.
“Nesta segunda fase,
além do regadio, entregámos um aviário com capacidade de 1500 bicos e
reabilitámos oito tanques
piscícolas. Nos próximos
tempos iremos
atacar
mais 34 tanques, totalizando 42”, disse.
Acrescentou que, neste momento, o maior desafio é o aproveitamento
integral do regadio, pois
tem uma localização estratégica para benefício do
turismo na Ponta do Ouro
e para o abastecimento da
cidade de Maputo.
Sublinhou que a Associação Macassane dispõe
de aviários, tanques piscícolas, máquina de descasque de arroz e regadio.
A casca de arroz serve para
fazer cama dos pintos,
o estrume dos frangos é

usado como fertilizante
orgânico e para alimentar
os peixes.
Precisou, igualmente,
que há condições para que
este local seja um posto
avançado de produção e
comercialização de alimentos, com a realização
de feiras periódicas.
Esther Alonso, representante da Agência
de Cooperação Andaluza, mostrou disponibilidade da sua instituição
em apoiar as associações
comprometidas com o
trabalho.
A província está apostada na construção e reabilitação de regadios,
numa área de 4226 hectares, para o benefício
de 3267 agricultores, de
forma directa, e cerca de
16.500 pessoas indirectamente.
Actualmente, a província conta com 27 regadios operacionais e
semi-operacionais, distribuídos por todos os distritos.

PUBLICIDADE

Donativo a ser encaminhado às vítimas do terrorismo

Mais de 20 mil pacientes podem ter abandonado o TARV
ESTIMA-SE que mais de 20 mil pacientes vivendo com HIV/SIDA, dos distritos do norte e centro de Cabo Delgado,
tenham abandonado o tratamento anti-retroviral (TARV) devido à intensificação das acções terroristas nos últimos
três anos.
Trata-se de pacientes que recebiam
tratamento nas 39 unidades sanitárias
destruídas nas incursões dos terroristas.
O extremismo violento obrigou os
pacientes a deslocar-se para diversos
pontos do país, com destaque para os
distritos da zona sul de Cabo Delgado e
das províncias de Nampula e Niassa.
Preocupado com a situação, o Go-

verno, através do Conselho Nacional
de Combate ao HIV/SIDA, vai mapear
os pacientes para o melhor seguimento
nos locais onde se encontram actualmente e reintegrá-los nos serviços de
tratamento, recorrendo a equipas de
técnicos em formação.
De acordo com Teles Jemuce, presidente do Conselho Provincial de Combate à SIDA, o Governo criou mais de 50
centros de reassentamento, o que torna
difícil saber com exactidão onde estão
as mais de 20 mil pessoas que recebiam
tratamento.
“Trata-se de um plano de emergência adistrito ao nosso sector. Como

sabem, além da situação de emergência provocada pelos ataques terroristas,
Cabo Delgado vive ciclicamente outros
eventos calamitosos, como inundações
e ciclones, que têm provocado deslocamento de famílias, por isso precisamos
de reposicionar as nossas intervenções”
, disse Jemuce.
Para o efeito, foram treinados técnicos dos Conselhos Provinciais de Combate à SIDA de Nampula e Cabo Delgado
por acolherem o maior número de deslocados.
O governador de Cabo Delgado,
Valige Tauabo, que abriu a formação,
disse que os ataques terroristas obriga-

ram mais de 700 mil famílias, incluindo
pessoas que vivem com o HIV/SIDA, a
procurar lugares seguros em diversos
pontos da província, tornando-as mais
vulneráveis.
A formação dos técnicos, incluindo
o mapeamento que se pretende, conta
com o apoio da Organização Internacional das Migrações (OIM), cuja representante, Priscila Zapito, disse que
a pretensão é reintegrar os pacientes de
HIV/SIDA.
Defendeu um plano de contingência para intervir, mapear e dar o apoio
psicossocial às pessoas que abandonaram o tratamento.

CONVOCATÓRIA
Nos termos do Artigo Décimo Quinto dos Estatutos da
Sociedade Produtos Alimentares ONDAZUL, SA, conjugados
com o artigo Cento e Trinta e Quatro do Código Comercial de
Moçambique, convoco a Assembleia Geral Ordinária para o
dia 26 de Março de 2022, pelas 9.00 horas, no Hotel Afrin,
sita na Rua de Ngungunhane, n.º 56, na Cidade de Maputo.
Conjugados estes artigos com o artigo Décimo Primeiro, a
agenda será a seguinte:
1) Aprovação do Relatório e Contas de 2021;

Raparigas formadas para o auto-emprego
MAIS de 16 milhões de meticais estão disponíveis para
financiar a formação técnico-profissional da rapariga
na Zambézia, dotando-a de
competências técnicas para
se afirmar no empreendedorismo juvenil.
A directora interina da
Nweti na província, promotora da iniciativa, afirmou que a formação contempla a entrega de kits de
culinária e de corte e costura, por forma a promover o
auto-emprego e empreendorismo.

Falando há dias em
Quelimane numa cerimónia de entrega de kits, a
directora interina da Nweti disse que a rapariga enfrenta muitos desafios para
a sua afirmação social, económica e profissional.
É por isso que a instituição que dirige coloca
acento tónico no empoderamento da rapariga.
Numa primeira fase, foram entregues kits a 105 raparigas de Quelimane, que
concluíram com sucesso
uma formação de curta

duração ministrada pelo
Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais
Alberto Cássimo.
Para este grupo, foram
investidos mais de dois
milhões de meticais para
a formação e alocação de
kits.
As beneficiárias agra-

deceram a oportunidade
de formação e pediram aos
financiadores e ao Governo
para abrangerem mais raparigas, sobretudo as que
vivem na zona rural.
Para elas, a formação é
um grande investimento
que possibilita dar resposta
aos grandes desafios, no-

meadamente o emprego e
auto-emprego.
A directora dos Serviços
Provinciais do Trabalho e
Justiça da Zambézia, Josefa
Ferreira, aconselhou as raparigas a priorizarem a sua
formação em vários domínios e lutarem para a sua
autonomia financeira.

2) Aprovação do Orçamento para 2022;
3) Eleição de novos Órgãos Sociais da Sociedade.
Nos termos das alíneas c) e d) do Artigo Décimo Quinto dos
mesmos Estatutos, se a Assembleia Geral não se encontrar
legalmente constituída, em primeira convocatória,
realizar-se-á em segunda convocatória, no mesmo dia e
no mesmo local, trinta minutos depois e com a mesma
agenda.
Maputo, aos 21 de Fevereiro de 2022

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.

O Presidente do Conselho Fiscal
Filipe Carlos Massingue
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CIDADE DE NAMPULA

EM APENAS DUAS SEMANAS

HCN atendeu 70
pacientes com diarreias

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Casos de diarreias que dão entrada no HCN preocupam as autoridades sanitárias

O

HOSPITAL Central de Nampula
(HCN)
atendeu
nas primeiras duas
semanas
deste
mês 70 pacientes com diarreias, situação descrita pelas
autoridades sanitárias como
sendo preocupante.
Deste número de pacien-

tes atendidos, três ficaram
internados para receberem
cuidados de saúde, porque
apresentavam um quadro
clínico considerado complicado.
O HCN, a maior unidade
sanitária e de referência da
região Norte do país, reitera que as principais causas

de diarreias relacionam-se
com o deficiente saneamento do meio, o que estimula a
proliferação de moscas tidos
como vectores de transmissão de doenças de origem
hídrica.
Segundo a médica da Clínica Geral do Hospital Central de Nampula, Mariamo

Ussene, outro factor causador de diarreias é o consumo
de água não tratada proveniente das caleiras de esgoto
dos telhados das residências,
sempre que chove.
Para evitar que as diarreias assolem em massa os
munícipes, a fonte reiterou o
apelo, no sentido de a população não abdicar do consumo de água tratada com purificadores, como “Certeza”
ou fervida.
“Temos que intensificar
as medidas de higiene, tanto
colectiva, como individual.
Vamos todos evitar que as
diarreias nos afectem, pois
elas podem ser evitadas se
observarmos com rigor as
medidas de prevenção e os
apelos que as autoridades de
Saúde fazem”, apelou a médica.
No mês de Janeiro, o HCN
atendeu 93 pacientes com
diarreias.

CARRUPEIA

Moradores pedem transformação
do mercado em centro de saúde
OS moradores do bairro de Carrupeia,
na cidade de Nampula, pedem a quem
de direito para transformar o mercado
Mpavara em um hospital, como forma
de valorizar a infra-estrutura em desuso desde a sua construção, há mais
de cinco anos.
Trata-se de um imponente mercado, construído para albergar todos
os vendedores informais, principal-

mente os que desenvolvem a sua actividade na zona mais conhecida por
Padaria Nampula, que correm sérios
riscos de acidente quer por comboios
quer por automóveis.
Os moradores referem que já apresentaram a preocupação ao município, mas ainda não houve resposta.
“Sentimos pelo investimento gasto na construção da infra-estrutura.

Seria bom que o município acomodasse serviços de saúde”, disse Alenso
Mucuteia, morador do bairro.
O mercado Mpavara é fruto do
esforço do falecido presidente do
Conselho Municipal da Cidade de
Nampula, Mahamudo Amurane, e foi
construído com os fundos do Corredor
Logístico de Nacala – CLN, no âmbito
de responsabilidade social.

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

HOSPITAIS
Mety Gondola destaca a importância dos combatentes de libertação nacional

SE conforta combatentes
O SECRETÁRIO do Estado na
província de Nampula, Mety
Gondola, visitou há dias
combatentes da luta de libertação nacional residentes
em alguns bairros da cidade
que padecem de diversas enfermidades.
O governante, que reconheceu os feitos dos libertadores da pátria considerando-os uma autêntica
biblioteca e fonte de inspi-

ração para as gerações mais
jovens, falou do direito à
assistência médica e medicamentosa, como está preconizado no respectivo estatuto.
Destacou a importância
de se ajudar os descendentes,
entre filhos e netos dos combatentes na sua formação
profissional, bem como na
criação de oportunidades de
emprego e geração de renda.
Mety Gondola disse es-

tar ciente dos desafios que
o país enfrenta na criação
de emprego para a camada
jovem, mas referiu-se aos
esforços do Governo, tendentes a proporcionar à juventude o melhor futuro,
através de implementação de
vários instrumentos, dentre
os quais o Fundo de Apoio às
Iniciativas Juvenis, atribuição de kits de emprego, entre
outros.

Hospital Central de Nampula 846397669/840142500
Hospital Geral de Marrere 872477831

POLICIA
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

MUSEUS
Museu Nacional de Etnolgia –
Av. Eduardo Mondlane
(26212129/848453536)

Município oferece uniforme
escolar a crianças vulneráveis
CINQUENTA crianças vulneráveis que frequentam o
ensino primário e residentes
no posto administrativo de
Muatala, arredores da cidade de Nampula, receberam
há dias uniforme e material
escolar diverso, oferecidos
pelo Conselho Municipal.
Para aquisição do uniforme e material escolar,
segundo apurou a nossa Reportagem, o Conselho Municipal da Cidade de Nampula
investiu 150 mil meticais.

A oferta, segundo fonte do
município, será replicada
nos próximos dias nos restantes seis postos administrativos da urbe, devendo
abranger mais crianças vulneráveis e desfavorecidas.
O presidente do Conselho Municipal da Cidade de
Nampula, Paulo Vahanle,
que falava no acto da entrega do material escolar,
explicou que o critério de
identificação das crianças
vulneráveis e desfavoreci-

das contou com o apoio das
lideranças locais.
O autarca disse ter ficado bastante comovido, por
constatar que os petizes se
apresentavam às salas de
aula sem uniforme e material escolar. Vahanle reconheceu que a oferta é ínfima
para contemplar todas as
crianças vulneráveis.
“Estas crianças não tinham cadernos, muito menos uniforme. Nós queremos
que elas estudem ”, afirmou.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
Av. Dr. Nkutumula, nº 167, 1º andar, Prédio Hamburguesa-Matola
1ª Secção Cível

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MANICA
1ª SECÇÃO-CÍVEL

ANÚNCIO

ANÚNCIO
A MERITÍSSIMA JUÍZA-PRESIDENTE
DESTA SECÇÃO, DOUTORA ELISA CUA
CHITEVE

Pela Primeira Secção Cível do Tribunal Judicial da
província de Maputo, nos Autos de Acção Declarativa
de Simples Apreciação Negativa, cumulado à
Acção Declarativa de Condenação com Processo
Ordinário, registado sob o nº 43/20/B, pendente
nesta Secção correm éditos de 20 dias, contados da
segunda e última publicação deste anúncio, citando
o réu GILBERTO EDUARDO BARREIRO, com última
residência conhecida no Bairro de Tsalala, Qº 33, casa
nº 28, actualmente em parte incerta, para no prazo

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

1.

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

2.

O Escrivão de Direito Provincial
Izaía Manuel

3.

de 20 (vinte) dias, que começa a contar findo o dos
éditos, contestar, querendo, os presentes autos, que
lhe move o autor FELISBERTO MICAS NHANTUMBO,
pelos fundamentos constantes da petição inicial,
cujo duplicado se encontra à disposição do citado no
Cartório deste Tribunal, onde poderá ser solicitado
em qualquer dia útil dentro das horas normais de
expediente, advertindo-se-lhe de que a falta de
contestação, importa a confissão dos factos articulados
pelo autor.

Matola, aos dezasseis de Fevereiro de dois mil e vinte
e dois
P’lo Escrivão de Direito
Dinis Francisco Nhantumbo
Verifiquei
A Juíza de Direito
Drª Berta Tiane
1999

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
__________
GOVERNO DO DISTRITO DE NAMAACHA
SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA
INSTITUTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE NAMAACHA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
NAMAACHA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
Nos termos do Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, a Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA) da instituição supracitada convida empresas interessadas a apresentarem
propostas fechadas, para os seguintes concursos:
Nº do concurso

Objecto

Modalidade do
concurso

Data e Hora-final de
Entrega

Data e Hora da
abertura

Data e Hora de anúncio
do posicionamento

01/SDEJTN/IFPN/UGEA/2022

Fornecimento de géneros
alimentícios - Lote 1

Concurso
de Pequena
Dimensão

8/3/2022
10.00 horas

8/3/2022
10.20 horas

11/3/2022
10.00 horas

02/SDEJTN/IFPN/UGEA/2022

Fornecimento de géneros
alimentícios - Lote 2

Concurso Limitado

8/3/2022
10.05 horas

8/3/2022
10.25 horas

11/3/2022
10.05 horas

03/SDEJTN/IFPN/UGEA/2022

Fornecimento de géneros
alimentícios - Lote 3

Concurso Limitado

8/3/2022
10.10 horas

8/3/2022
10.30 horas

11/3/2022
10.10 horas

04/SDEJTN/IFPN/UGEA/2022

Fornecimento de material de
escritório

Concurso Limitado

8/3/2022
10.15 horas

8/3/2022
10.35 horas

11/3/2022
10.15 horas

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do Concurso ou levantá-los na Rua da Igreja, Caixa Postal n°10, Vila
Municipal de Namaacha, Secretaria do Instituto de Formação de Professores de Namaacha ao preço de 1.000,00MT (mil meticais) não reembolsáveis por cada
caderno de encargo:
As propostas deverão ser entregues no endereço do nº 2, nas horas e em datas acima indicadas, serão abertas em sessão pública, na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer na Sala de Reuniões (3B) do mesmo endereço.

A Juíza-Presidente

Namaacha, aos 22 de Fevereiro de 2022

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

Autoridade Competente

2021

António Raúl Cândido
(Inst. e Téc. Ped. de N1)
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PELA MISSÃO DA UNIÃO EUROPEIA

VÍTIMAS DO TERRORISMO

Avanços na formação Frelimo mobiliza
apoios
para
Mecula
de unidades das FADM

Parte dos instruendos da Força Aérea de Moçambique em formação

çambique, ministrou uma
instrução a militares moçambicanos em Nacala.
Trata-se de formandos que
vão integrar uma futura Força
de Reação Rápida das FADM,
que começaram por conhecer e
contactar com os meios aéreos
de combate da Força Aérea de
Moçambique (FAM).
Os instruendos receberam,
igualmente, formação teórica
de tácticas, técnicas e procedimentos de apoio aéreo próximo
aos pilotos de combate da FAM,

aplicadas em posterior exercício
prático com o helicóptero Mi17.
Recentemente, na cimeira
União Europeia-União Africana, concluiu-se que os dois blocos regionais devem responder,
em conjunto, aos problemas do
terrorismo, ao tráfico de seres
humanos e a outras ameaças
comuns aos dois continentes.
Ambas, a União Europeia e
a União Africana, levam a cabo
operações no continente, num
espírito de complementaridade.

Em Moçambique, por exemplo,
a acção da missão de formação
militar da EUTM-Moçambique
é complementada pelos esforços das forças da SADC e do
Ruanda na meta de responder
às ameaças terroristas no norte
do país.
A Missão da União Europeia
não inclui intervenção em combate e material letal, mas num
rigoroso programa de formação
que vai dinamizar a capacidade
de reacção e resposta das FADM
ao extremismo violento.

O PARTIDO Frelimo, na cidade e distrito de Lichinga,
no Niassa, está a mobilizar
os seus membros para uma
acção de solidariedade para
com as vítimas dos ataques
terroristas em Mecula, que
neste momento estão a
enfrentar uma situação de
vulnerabilidade.
Os ataques terroristas
tiveram lugar nos finais do
ano passado contra alguns
povoados do distrito de
Mecula, onde os invasores
mataram sete pessoas, saquearam casas e estabelecimentos comerciais, antes
de incendiarem diversas
infra-estruturas económicas públicas e privadas.
A acção levada a cabo
pela Frelimo consiste na
recolha de bens diversos,
nomeadamente, produtos
alimentares, material de
construção e escolar, vestuário e calçado, entre outros artigos que fazem falta
aos afectados, numa campanha que está a ter uma
boa adesão dos membros e
simpatizantes.
Jadisse Intendje, primeiro secretário do comité
distrital da Frelimo, em Lichinga, disse que, uma vez
mais, os militantes da Frelimo estão a manifestar a sua
solidariedade às famílias
que foram forçadas a abandonar as suas residências e
viram os seus bens vandalizados pelos terroristas.
“O partido Frelimo tem
a tradição de solidariedade
com aqueles que se encontram em situação difícil e

FOTO DO ARQUIVO

FOTO EUTM-MOZ

A

MISSÃO de Formação
Militar da União Europeia (EUTM-Moçambique) está a registar
avanços no treinamento de unidades das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), devendo encerrar
o primeiro ciclo brevemente.
Trata-se de uma companhia do
Exército, da Marinha de Guerra, e da Força Aérea das FADM,
num total de cerca de 300 militares, cujo treinamento iniciou
em Novembro de 2021, com
o lançamento da EUTM-Moçambique.
Até ao final desta missão,
que deverá durar dois anos, a
União Europeia vai formar e
equipar, com material não letal, 11 unidades das FADM para
reforçar a capacidade táctico-operacional na resposta às incursões terroristas.
As forças especiais capacitadas pela EUTM - Moçambique estarão, igualmente, habilitadas para salvaguardar os
direitos humanos e proteger a
população, em especial de mulheres e crianças, e melhorar as
intervenções nos teatros operacionais.
Pedro Gonçalves, oficial de
relações públicas da EUTM-Moçambique, afirmou que a
primeira etapa da formação já
está a entrar na fase conclusiva
devendo, a breve trecho, anunciar-se a data do encerramento
deste ciclo.
Em paralelo, uma equipa
de Controladores Aerotáticos
(TACP - Tactical Air Control
Party), da Força Aérea Portuguesa, integrada EUTM-Mo-

Vítimas dos ataques terroristas em Mecula estão a regressar, graças à restauração da segurança

precisam de apoio multiforme e, uma vez mais, os
militantes estão a demonstrar esse carácter fazendo a
entrega de vários bens que,
certamente, vão contribuir
para minimizar o sofrimento de crianças, homens e
mulheres de Mecula que estão neste momento desprovidos do básico para a sua
sobrevivência”, frisou Jadisse Intendje, que prome-

teu fazer chegar o donativo
à delegação provincial do
Instituto Nacional de Gestão de Desastres no Niassa,
instituição que irá fazer a
entrega aos deslocados.
As famílias estão a regressar para as respectivas
zonas de origem, uma vez
criadas condições de segurança depois de terem sido
forçadas a procurar refúgio
na vila-sede distrital de

Mecula.
Neste momento, decorre a construção e reconstrução de habitações com
material local e misto nos
povoados de Naulala 1 e 2,
Macalange, Lichengue e
Temane, zonas que sofreram ataques armados dos
terroristas que provocaram
a fuga de cerca de 1192 famílias, o correspondente a
5960 pessoas.

PUBLICIDADE

ANÚNCIO DE VAGA

23ª SESSÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Lycée Français International Gustave Eiffel, instituição de direito privado, com autonomia jurídica,
administrativa e financeira, pretende recrutar:
1 (um/a) Assistente de Direcção (código ADIR 2022)
Requisitos:
Licenciatura em Administração ou áreas afins;
C1 em Português e Francês; e B2 em Inglês;
Conhecimento do funcionamento da administração e organização escolar;
Domínio do Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint…);
Capacidade de aprendizagem rápida no uso das plataformas MAGE, PRONOTE e EDUKA.

Nos termos do artigo 38 e do nº 2 do artigo 39, do Estatuto da Câmara dos Despachantes
Aduaneiros de Moçambique, é convocada a Assembleia Geral Ordinária da Câmara dos
Despachantes Aduaneiros de Moçambique, a realizar-se no Montebelo Indy Maputo
Congress Hotel, sita na Rua Macombe Nongué-Nongué, R.1.373 - Sommerschield,
Cidade de Maputo, no dia 25 de Março de 2022, pelas 9.00 horas, (6ª Feira) com a
seguinte agenda e ordem de trabalhos:

Principais responsabilidades:
Secretariado de direcção:
- Acolhimento do público;
- Classificação e arquivo de documentos;
- Gestão do correio e da agenda do Director;
- Tradução e difusão de informações da escola;
- Tarefas de secretariado do Conselho de Administração.
-

Secretariado escolar:
- Gestão e seguimento dos procedimentos de inscrição e de transferência de alunos;
- Comunicação com as famílias desde a inscrição à integração dos alunos na escola;
- Gestão dos processos dos alunos e das famílias no EDUKA;
- Inscrição dos alunos nos exames nacionais;
- Organização da orientação escolar, dos conselhos de classe e das visitas de estudo.

-

Outras responsabilidades:
- Organização dos eventos anuais da escola;
- Preparação dos processos electivos da escola.

CONVOCATÓRIA

1. Apresentação e deliberação do Relatório de Contas do ano 2021;
2. Diversos.
O artigo 44, do Estatuto determina que:

Qualidades requeridas :
Qualidades organizacionais e redacionais;
Rigor, exigência, discrição e confidencialidade no trabalho;
Capacidade de comunicação, sentido de contacto e de diplomacia;
Capacidade de adaptação e de antecipação: gestão de urgências e prioridades, planificação das actividades
e seguimento dos dossiers;
Disponibilidade e flexibilidade horária;
Capacidade de trabalhar em equipa e sob pressão.
Os interessados deverão enviar o dossier de candidatura (CV, carta de manifestação de interesse [em francês ou
inglês] e diplomas e/ou certificados), com o código ADIR 2022, para efm.candidatures@lge.co.mz até ao dia 4
de Março de 2022.

a. A Assembleia Geral considera-se constituída desde que à hora marcada na
convocatória, esteja presente pelo menos metade e mais um, dos seus membros
(nº 1, do art 44);
b. Não existindo o quórum referido no número anterior, a Assembleia Geral
considera-se constituída, uma hora depois da hora marcada na convocatória,
com os despachantes aduaneiros presentes e com a mesma ordem de trabalhos
(nº 2 do art 44);
c. A presença dos membros da Câmara dos Despachantes Aduaneiros na
Assembleia Geral é confirmada pela apresentação, à entrada do local, da Carteira
Profissional de Despachante Aduaneiro;
d. Cada Despachante Aduaneiro só pode representar até três membros, devendo
apresentar as respetivas Procurações (nº 4, do art. 44).
Maputo, aos 24 de Fevereiro de 2022
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Sábito Joaquim Romeu

O(a)s candidato(a)s seleccionados serão convocado(a)s para entrevista.
1667
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Comissões especializadas da AR analisam matérias que irão ser debatidas em plenário a partir da segunda-feira

AR avalia cooperação
com França e Indonésia

A

PRESIDENTE da Assembleia da República
(AR), Esperança Bias,
recebe hoje, para encontros de trabalho na
sede do Parlamento, em Maputo, os embaixadores da França
e Indonésia em Moçambique,
David Izzo e Herry Sudjat, respectivamente.
Nos encontros, que deverão acontecer em separado, as
partes irão fazer uma revista do
estágio de cooperação nas diferentes áreas e perspectivar as
linhas de relacionamento entre
os governos e povos.
Um comunicado de imprensa recebido ontem na
nossa Redacção indica que,
para além dos encontros que
a presidente da Assembleia da
República irá manter com os

embaixadores, as diferentes
comissões especializadas irão
realizar auscultações em torno
das matérias que corporizam
a agenda da V sessão ordinária
que arranca segunda-feira próxima.
Trata-se das comissões dos
Assuntos Sociais, do Género, Tecnologia e Comunicação
Social e dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos
e de Legalidade da Assembleia
da República que irão fazer
auscultação pública sobre a
proposta de revisão da Lei n.º
11/2002, de 12 de Março, que
aprova a Lei do Desporto.
A intenção neste exercício
é colher subsídios e contribuições, com vista à sua melhoria,
bem como identificar os possíveis constrangimentos na sua

implementação para poderem
ser sanadas.
A auscultação pública
vai, igualmente, identificar
e corrigir os aspectos críticos
constantes da proposta de lei
em referência, com vista a
se elaborar um parecer e um
relatório, na especialidade,
a ser submetido à aprovação
do plenário da Assembleia da
República no decurso das suas
actividades.
De acordo com o comunicado, serão ouvidos representantes dos diferentes ministérios, Comité Olímpico e
para-olímpico de Moçambique, representantes desportivos, clubes, sócios, jornalistas
desportivos, associações desportivas a nível da cidade de
Maputo, bem como académi-

cos ligados à área do desporto.
Ainda hoje, a Comissão da
Agricultura, Economia e Ambiente (CAEA) realiza uma
audição parlamentar com a
Associação Moçambicana de
Autores (SOMAS) e com a ministra da Cultura e Turismo sobre a proposta de Lei de Revisão
da Lei n.° 4/2001, de 27 de Fevereiro, Lei dos Direitos de Autor e Direitos Conexos.
Por seu turno, os membros
pertencentes à Comissão dos
Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade
participam, de hoje até sábado,
na Ponta do Ouro, província de
Maputo, no seminário sobre
Direito Internacional Humanitário, evento organizado pelo
Comité Internacional da Cruz
Vermelha.

DA SADC

Memorando de entendimento
vai empoderar parlamentares
A COMISSÃO das Contas Públicas da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
(SADC) e o Fórum Parlamentar da organização regional assinaram, em Windhoek, capital da Namíbia, um memorando de entendimento, visando empoderar os parlamentos
e parlamentares dos Estados-Membros, de
forma a exercerem com a devida propriedade
as suas atribuições e competências.
A assinatura do dispositivo teve lugar durante os trabalhos da missão da organização
regional que tutela e fiscaliza as Contas Públicas da Comunidade de Desenvolvimento
da África Austral (SADCOPAC), em que Moçambique fez-se representar pelo presidente
da Comissão do Plano e Orçamento da Assembleia da República, o deputado António
Niquice, na qualidade de co-presidente do
pelouro de Finanças e Tesouraria.
A missão, que hoje termina, iniciou domingo último em Windhoek e teve como
ponto mais alto a assinatura deste memorando que se considera necessária, tendo em
conta as boas práticas internacionais no que
diz respeito à transparência financeira e orçamental, incluindo as actividades de fiscalização e auditoria das contas públicas, promovendo a boa governação e gestão transparente
da coisa pública ao nível da SADC.
Segundo um comunicado recebido ontem na nossa Redacção, neste momento
está-se na fase de apreciação e aprovação de
uma lei modelo da SADC sobre a gestão das
contas públicas para servir de referência e
de instrumento de orientação jurídica para
os parlamentos nacionais, a fim de que estes
reforcem o seu quadro jurídico interno, relativamente à gestão de finanças públicas.
António Niquice disse que o memorando de entendimento assinado entre as duas
instituições vinha sendo discutido há mais de
sete anos e concretiza um sonho, por ser um
instrumento de capital importância para a
potenciação do papel de ambas as entidades.
Afirmou que, através deste memorando,
estão previstas acções de formação e capacitação permanentes e continuas dos membros dos parlamentos e, em particular, das
comissões das contas públicas, para poderem
melhor exercer, efectivamente, a sua função
fiscalizadora.
Vai permitir também uma maior inte-

António Niquice com a vice-ministra das Finanças da Namíbia, Mauren Honda-Mbuende, e o presidente da
SADCOPAC, Warren Mwambazi

ração e colaboração entre os parlamentos, o
auditor geral (equivalente ao Tribunal Administrativo) e o Executivo no exercício da acção
fiscalizadora, à luz do principio de separação
e interdependência de poderes.
Tudo tem em vista a assegurar que os deputados tenham conhecimento e domínio da
legislação aplicável, incluindo a necessidade
de harmonização dos procedimentos ao nível
dos Estados-Membros da SADC, no âmbito
do processo de integração regional.
Participam neste encontro regional os
titulares do órgão de direcção da SADCOPAC
que, dentre outros objectivos, visa reflectir e
passar em revista os desafios e progressos da
comunidade regional, no âmbito do processo

de implementação das resoluções e do guião
de boas práticas relativas à transparência,
prestação de contas e boa gestão da coisa pública.
A SADCOPAC é uma organização regional
criada em 2003 que actua sob auspícios da
SADC, no domínio das finanças e contas públicas, visando contribuir para a boa governação, transparência financeira, gestão das
contas e finanças públicas.
Actualmente, a sua direcção regional é
composta por Zâmbia (presidente), Tanzânia
(vice-presidente), Botswana (secretário-geral), Zimbabwe (secretário-geral adjunto),
Malawi (tesoureiro) e Moçambique na qualidade de co-presidente.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO
DO ESTADO NA CIDADE DE
MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E
TRABALHO
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL
DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR ÓBITO
DE RUTH CLARA
Certifico,
para
efeitos
de
publicação, que por escritura
de vinte e três de Fevereiro de
dois mil e vinte e dois, lavrada
de folhas cinquenta e dois
verso e seguintes, do livro de
notas para escrituras diversas
número 725-A, deste Primeiro
Cartório Notarial de Maputo,
perante mim, SARA MATEUS
COSSA, Conservadora e Notária
Superior, em exercício no
referido Cartório, foi lavrada
uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de RUTH
CLARA, falecida no dia cinco
de Setembro de mil novecentos
e setenta e oito, no Hospital
Central de Maputo, natural da
KaTembe, solteira que era, filha
de António José e de Maria Dias
Ribeiro, com última residência
no Bairro Central, na cidade
de Maputo, não tendo deixado
testamento
nem
qualquer
outra disposição da sua última
vontade, sucedem-lhe como
únicos e universais herdeiros
de todos seus bens móveis e
imóveis, seus filhos: MARIA DE
FÁTIMA, natural de Lourenço
Marques, divorciada, SAMUEL
NURO DOS SANTOS, já falecido,
representado pelos filhos MILVA
LUÍS RIBEIRO DOS SANTOS,
RUI JORGE LUÍS RIBEIRO DOS
SANTOS, JONES LUÍS NHACA
DOS SANTOS, SAMUEL LUÍS
DOS SANTOS, ROD AMIEL AGY
DOS SANTOS, CÂNDIDA CLARA
FILIPE, natural de Lourenço
Marques, casada com Félix César
Manhiça, EDMUNDO ROQUE
RIBEIRO, natural de Lourenço
Marques, casado com Noémia
Aurora Armando Changule
e RUTE CLÁUDIA RIBEIRO,
natural de Lourenço Marques,
casada com Thomas Beckmann,
residentes nas cidades de
Nampula, Maputo, Matola e
Alemanha, respectivamente.
Que não existem outras pessoas
que segundo a lei prefiram aos
declarados herdeiros ou com eles
possam concorrer na sucessão
à herança da referida RUTH
CLARA.
Está Conforme
Maputo, aos 23 de Fevereiro
de 2022
A Notária
(Ilegível)

cda@uem.mz

1963
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
Instituto Nacional de Segurança Social
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE MAPUTO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS
1. O Instituto Nacional de Segurança Social-Delegação da Província de Maputo convida a todos interessados que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas de manifestação de
interesse para arrendamento de imóveis tipo I ou II para servir de escritórios nas Representações
Distritais de Boane e Magude, indicando a localização do imóvel na Vila (arredores e/ou proximidade
de outras instituições de utilidade pública, zona pavimentada e de fácil acesso) e área do imóvel.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações na Sede da Delegação Provincial de
Maputo, sita na Av. Governador Raimundo Bila, nº 25, C.P. nº144, Telefone nº 21-722772/6, Fax: 21722773, Cidade da Matola, nas horas normais de expediente.
3. São requisitos de elegibilidade:

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

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

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

f) Documento comprovativo da situação fiscal regularizada.
4. As manifestações de interesse deverão ser redigidas em língua Portuguesa, com envelopes contendo a
indicação clara ʺManifestação de interesse para arrendamento de casaʺ em triplicado, um original
e duas cópias autenticadas até às 10.00 horas do dia 9 de Março de 2022 e a sessão de abertura será
às 10.30 horas do mesmo dia, no Paró sito no endereço acima.
5. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Matola, Fevereiro de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
135
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
INSTITUTO DE CEREAIS DE MOÇAMBIQUE, IP
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

Concurso Nº:34/OPSNV/2022-AIAS
CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES LOCAIS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE SANEAMENTO
E DE CRIAÇÃO DE DEMANDA PARA SANEAMENTO FAMILIAR EM 7 VILAS DO PO75, LOTE ÚNICO:
Lote único (7 Vilas): Inharrime, Quissico, Lugela, Morrumbala, Namapa, Ancuabe e Balama

1.

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

CONTEXTO

SNV-Organização Holandesa para o desenvolvimento, é uma organização não-lucrativa de desenvolvimento internacional.
Fundada na Holanda há 50 anos, construímos uma presença local, a longo prazo em 39 dos países mais pobres na Ásia, África
e América Latina. Acreditamos que ninguém deveria viver na pobreza. Dedicamo-nos a apoiar uma sociedade na qual todas
as pessoas, independentemente de raça, classe ou gênero, têm da liberdade de procurar o seu desenvolvimento sustentável. O
nosso foco é aumentar a renda das pessoas e oportunidades de emprego em sectores produtivos, como a agricultura, bem como
melhorar o acesso a serviços básicos, como energia, água, saneamento e higiene com objetivo ajudar a cumprir a nossa missão.
2.

Nº do Concurso

03/ICM,IP/DG/
DA/2022

ESCOPO DAS ACTIVIDADES

Neste contexto, a SNV pretende contratar um (1) provedor de serviços / organização local) na área social para realizar
actividades de Participação e Educação Comunitária (PEC) em toda a extensão de 7 Vilas do PO75, com vista a maximizar os
recursos humanos, financeiros e materiais para a implementação de actividades de mobilização das comunidades, criando maior
impacto e uma base sólida para a sustentabilidade das infra-estruturas a construir e ou construídas, e a adopção de práticas
seguras de higiene pessoal e colectiva, aumento da construção de latrinas familiares seguras usando material convencional e
a dinamização de campanhas de promoção dos produtos de saneamento. Os Termos de Referência detalhados poderão ser
solicitados através do e-mail abaixo.
4.

1. O Instituto de Cereais de Moçambique, IP convida empresas nacionais, interessadas a apresentarem
propostas fechadas, para o concurso abaixo indicado:

Modalidade
de
Contratação

Objecto do Concurso

Data e horalimite de
entrega de
Propostas

Data e hora
de abertura
de Propostas
Técnicas

21/3/2022

22/3/2022

15.00 horas

10.00 horas

OBJECTIVOS

A SNV faz parte do consórcio que está a implementar o projecto PO75 que visa melhorar as capacidades dos Operadores
Secundários dos Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento, ao nível das vilas e Municípios. As actividades contempladas
neste programa incluem participação e educação comunitária, apoio na construção de infra-estruturas de saneamento público
e escolar, incluindo a criação de núcleos de saneamento escolar, suporte técnico na criação de grupos de saneamento das vilas,
apoio na elaboração de planos de saneamento incluindo na sua aprovação, acompanhamento das actividades realizadas pelos
artesãos. Todas as actividades são realizadas tanto nas comunidades como nas escolas nos distritos/municípios cobertos pelo
programa.
3.
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SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS

Aos candidatos interessados e que satisfaçam os requisitos de acordo com os Termos de Referência, poderão preparar as suas
propostas técnicas e financeiras e documentos de legalização como Alvará, Licença, Início de Actividades, NUIT, e enviar para o
e-mail abaixo.
As propostas deverão ser submetidas via e-mail abaixo até mais tardar às 17.00 horas do dia 8 de Março de 2022.
mzprocurement@snv.org

1634

Seleccionar e avaliar as
empresas que reúnam
condições para a exportação
de quota de feijão-bóer para
a República da Índia no
âmbito da operacionalização
do Memorando de
Entendimento – MdE, entre
o Governo da República de
Moçambique e o Governo da
República da Índia

Concurso
Público

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso
ou adquirí-los nos Serviços Centrais de Administração e Recursos Humanos, pela importância de
1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) não reembolsável, durante as horas normais de expediente.
3. As propostas do concurso deverão ser entregues no endereço abaixo citado.
4. As propostas serão abertas e avaliadas pelo Júri na Sala de Reuniões do ICM, IP, Av. Zedequias
Manganhela, nº 309, 1º Andar, Cidade de Maputo.
5. As propostas deverão permanecer válidas pelo prazo máximo de 120 dias, após a data da sua entrega.
6. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 8 de Março.
Maputo, aos 21 de Fevereiro de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
1955

CONCURSO PÚBLICO N.º 007/2022-ANE

República de Moçambique
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS

Departamento de Aquisições

1. A Jhpiego Moçambique – uma Organização Não Governamental, sem fins
lucrativos, vem por este meio convidar empresas interessadas e elegíveis a
manifestarem o seu interesse apresentando propostas para fornecimento de:
• Equipamentos informáticos e seus acessórios;
2. A manifestação de interesse está aberta a todos concorentes legalmente
registados e autorizados para prestação de serviços no âmbito da categoria
em causa (anexar documentação relativa), pelo que, o processo será regido
de acordo com as normas e procedimentos em vigor na Jhpiego Moçambique.
3. As propostas deverão ser entregues em ENVELOPE FECHADO conforme
localização indicada abaixo, até às 15.00 horas do dia 3 de Março de 2022,
com os seguintes dizeres:

1. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior convida potenciais concorrentes elegíveis
a apresentarem propostas seladas para os concursos abaixo indicado.
2. 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.
3. O prazo de validade das propostas para cada concurso é de 90 dias.
4. O documento de concurso poderá ser adquirido pelos interessados mediante o pagamento de
uma taxa não reembolsável de 1.000,00MT para o concurso.
5. O valor deverá ser depositado no Banco de Moçambique na Conta do MCTES Nº 5109519008
MZM, NIB-000002210.5109.519.00874.
6. Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter informações adicionais e consultar
documentos completos do concurso no endereço abaixo, nos dias úteis, das 8.00 às 15.30 horas,
de acordo com o seguinte:

JHPIEGO MOÇAMBIQUE CONCURSO 007/2022-ANE
CONCURSO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO
NB: Documentação inerente poderá ser levantada, bastando para tal enviar
o e_mail solicitando o caderno de encargos para o endereço electrónico:
dulce.marrengule@jhpiego.org a partir do dia 17/2 a 1/3/2022, das
8.00 às 15.00horas:
Av. Armando Tivane, n.º 1588, Maputo
Tel: 258 820001995
“É mandatório seguir as orientações constantes na documentação do
concurso.”
Maputo, aos 17 de Fevereiro de 2022

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

Nº do Concurso
Concurso Público
Nº EQ17/UCP/19/ MCTES/
DA/2022/Bens

1447

Objecto do
Concurso

Valor da
Garantia
Provisória

Aquisição de
viaturas UCP/
MozSkills/
MCTES

100.000,00MT

Prazo e
Hora de
Entrega

Data e Hora
de Abertura

22/3/2022

22/3/2022

9.00 horas

9.10 horas

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Departamento de Aquisicões
Av. Patrice Lumumba, nº 770
Tel:+258 21 352800

Fax: +258 21 352860
Endereço electrónico: departamento.aquisicoes@mctes.gov.mz
Maputo-Mocambique
1619
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SAIBA O QUE
ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

ANÚNCIO DE CONCURSO
REF N.º COP21/025/LOG-MPT

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

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

ANÚNCIO

IMPRESSÃO E FORNECIMENTO
DE FICHAS E LIVROS
Os interessados poderão obter os Termos de
Referência detalhados de maneira gratuita
até às 11.00 horas do dia 2 de Março de
2022, solicitando através de email:
aprovisionamento.mpt@fgh.org.mz
O assunto do email deve ser o seguinte código
FGH-025

O Venerando Juiz-Conselheiro do Tribunal Administrativo
faz saber que correm éditos de 30 (trinta) dias, contados
a partir da data da sua publicação, notificando o senhor
BERNARDO DA SILVA GUSTAVO, com último domicílio
no Bairro Muatala, U/C Micolene, quarteirão nº 1, casa
nº 22, responsável pela Conta de Gerência da Direcção
Provincial para a Coordenação da Acção Ambiental de
Nampula, no Exercício Económico de 2008, apelante
nos Autos de Recurso de Apelação nº 60/2014-P,
interposto contra o Acórdão nº 05/2013, da III Secção
deste Tribunal, para comparecer, querendo, no Cartório
do Plenário deste Tribunal, onde será notificado de todo

o conteúdo do douto Acórdão nº 76/2021, de 23 de
Junho.
E para constar se lavrou o presente anúncio e outros de
igual teor, que vão ser afixados nos lugares designados
por lei.

O NOTÍCIAS
DEDICA
DIARIAMENTE
UMA PÁGINA
À CIDADE
DA BEIRA

Maputo, aos 9 de Fevereiro de 2022
O Escrivão de Direito
Joaquim Rodrigues Cipriano Godinho
Verifiquei
Juiz-Conselheiro Relator
Dr. Rufino Nombora

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

1672

As propostas completas deverão ser entregues em envelopes selados até às 11.00 horas do dia 7 de Março 2022 nos endereços
indicados nos Termos de Referência do concurso.
1668

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
9ª SECÇÃO

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

PEDIDO DE INFORMAÇÃO

REQUEST FOR INFORMATION (RFI)

PESQUISA GEOTÉCNICA NO PORTO DA MATOLA

MATOLA HARBOUR GEOTECHNICAL SURVEY

A Beluluane Gas Company SA, detentora da concessão para a construção e operação do
terminal de importação de Gás Natural Liquefeito (GNL), através de uma plataforma
flutuante de armazenagem e regaseificação (“FSRU”) e todas infra-estruturas
associadas de ligação no Porto da Matola convida interessados a participarem no
processo de pedido de informação (“RFI”) para demonstrarem o seu interesse na
potencial contratação com a BGC para efectuarem investigações geotécnicas dos solos
no segundo trimestre (Q2) de 2022, em suporte ao projecto de LNG no Porto da Matola.

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

DEFINIÇÃO DO ESCOPO DE SERVIÇOS
Investigações Geotécnicas aos Solos são necessárias para fornecerem informação do
terreno para a concepção da dragagem e das infra-estruturas marítimas durante a fase
de Engenharia, Procura e Construção (EPC). O Contratado deverá também providenciar
e mobilizar a embarcação conforme os requisitos, equipamentos, ferramentas e
equipas para executar as investigações Geotécnicas no estuário e áreas pantanosas na
proximidade do Porto da Matola.

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

Avaliar a caracterização das condições do solo:

OBJECTIVOS

Maputo, aos quinze de Fevereiro de dois mil e vinte e dois
O Ajudante de Escrivã de Direito
Augusto Armando Nhanengue
Verifiquei
A Juíza de Direito
Drª Liliana Gina dos Santos Mazalo

2010

• Estratigrafia e risco de liquefação
• Resistência a possíveis afloramentos rochosos
• Providenciar parâmetros de desenho do solo para o empreiteiro (EPC) das Infra-estruturas Marítimas para:
o Capacidade de carga e resposta de carga das fundações
o Metodologia de instalação (por exemplo, condução/perfuração) e equipamento
o Estabilidade do talude (final/sísmica)
o Interacção entre as valas, tubagens e solos ao longo do
estuário
o Perfuração direccional horizontal

OBJECTIVES

Nearshore Geotechnical soil investigation:

Investigação Geotécnica dos solos na proximidade da costa:

Sociedade de Formação, Consultoria e Auditoria em

ESCOPO DE
SERVIÇO

Transportes e Comunicações, SA

A TRANSCOM encontra-se a recrutar
Técnico/a de Recursos Humanos
a tempo inteiro.
Requisitos Essenciais:

• A ser realizado em plataforma elevatória leve / embarcação
fixa (apenas durante o dia) em profundidades até 15m.
• Equipamentos de perfuração/teste podem ser necessários
ao longo do estuário.
• A investigação consistirá em:
o Perfuração e amostragem combinada com Teste de Penetração Padrão (6 a 70m de profundidade)
o Teste de Penetração de Cone (6 a 50m de profundidade)
o Extração de rocha
o Descrição do local e fotografias
o Testes de laboratório (em terra)
o Interpretação e Relatórios

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

- Habilitações Académicas de Nível
Superior;
- Experiência comprovada na área;
- Habilidades de comunicação verbais e escritas;
- Capacidade de liderança e mediação;
- Capacidade de trabalho sob pressão;
- Fortes conhecimentos práticos
comprovados de ERP-Primavera.

Envio de candidaturas para:

servicoscentrais.recrutamento@gmail.com
até ao dia 28/2/2022.
1663

Pedido de Informação

Assess the characterization of the soil conditions:
• Stratigraphy and risk of liquefaction
• Resistance of possible rock outcrops
• Provide design soil parameters for the Marine Infrastructure EPC contractor for:
o Bearing capacity and load response of the foundations
o Installation methodology (e.g. driving/drilling)
and equipment
o Slope stability (ultimate/seismic)
o Trenching and soil pipe interaction along the estuary
o Horizontal Directional Drilling

SCOPE OF
SERVICE

• To be performed using light jack-up platform /
pinned boat (daylight only) in water depth up to 15m.
• Land drilling/testing equipment might be required
along the estuary.
• Investigation will consist of:
o Drilling and sampling combined with Standard
Penetration Testing (6 to 70m depth)
o Cone Penetration Testing (6 to 50m depth)
o Rock coring
o Site description and photography
o Lab testing (onshore)
o Interpretation and Reporting

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

Information Request

Documentos a serem submetidos na plataforma online:

Documents to be submitted on the online platform:

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

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

1. Company registration documents

6. Prior similar projects in Mozambique,
South Africa and worldwide

2. Detalhes das pessoas de contacto

7. Plano proposto para usar o conteúdo local e
experiência ao fazê-lo em projectos anteriores

2. Contact persons details

7. Proposed plan to use local content and
experience in doing so in previous
projects

3. Demonstrações financeiras dos últimos
três anos

8. Políticas anti-suborno e corrupção

3. Last three years financial statements

8. Anti-Bribery and Corruption policies

4. Estrutura da empresa e propriedade
beneficiária final

9. Apresentação geral da empresa

4. Company structure and ultimate beneficial ownership

9. General company presentation

5. Experiência anterior em África em projectos semelhantes

10. Políticas de SSMA e Qualidade

5. Past experience in Africa in
similar projects

10. HSE and Quality Policies

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

The documents must be submitted on the BGC website’s link to the RFI
program
1655
ENCONTRE AS MELHORES

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ!

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E APP STORE

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

www.desaﬁo.co.mz

BAIXE O APLICATIVO NOTÍCIAS DIGITAL

Termos e condições aplicavéis

Termos e condições aplicavéis
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AVISO CONVOCATÓRIO
BANCO LETSHEGO, SA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral do BANCO LETSHEGO, SA, sociedade
anónima de direito moçambicano, devidamente autorizada e registada na Conservatória
do Registo das Entidades Legais de Maputo sob Número de Entidade Legal 100091143,
titular do Número Único de Identificação Tributária 400.232.555, com capital social
de MZN 1.700.000.010,00 (mil, setecentos milhões e dez meticais), no exercício das
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto da Sociedade e pelo Código Comercial,
convoca os Accionistas do BANCO LETSHEGO, SA, para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária, a ter lugar às 14.00 horas do dia 21 de Março de 2022, segundafeira, na sua sede social, sita no Edifício Okapi Plaza, na Av. Albert Lithuli, esquina com
Av. 25 de Setembro, entrada n.º 15, 6.º andar, na Cidade de Maputo, para deliberar e
decidir sobre a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto Um:
Ponto Dois:
Ponto Três:
Ponto Quatro:

Aprovação do Relatório, Balanço e Contas referentes ao
exercício findo a 31 Dezembro de 2021;
Deliberação sobre a proposta de aplicação dos resultados do
exercício;
Eleição dos membros dos Órgãos Sociais; e
Diversos.

Maputo, aos 21 de Fevereiro de 2021
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
(Ilegível)
Moçambique | Banco Letshego, Edifício Okapi Plaza, Avenida Albert Lithuli, n.º 15, 6.º andar | Maputo | Tel: (+258) 21 22 6000
Email: Mozambique@letshego.com | Call Center: 90899
A subsidiary of Letshego Holdings Limited. Letshego Financial Services Mozambique (Pty) Limited Registration No.
Letshego Holdings Limited is listed on the Botswana Stock Exchange ISIN BW 000 000 1247
Executive Directors: Carlos Nhamahango
Non-Executive Directors: T. Dai (Chairman) (Moz), J. Grob (Moz), D. Seie (Moz), Kathryn Larcombe (Moz)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DE ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA
INSTITUTO DE FORMAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AUTÁRQUICA DA MATOLA

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO
1. De acordo com o Despacho de Exma Senhora Directora do IFAPA-Matola, de 2 de Fevereiro de
2022 torna-se público que está aberto o concurso de contratação de Formadores/Docentes N1,
para cursos de curta duração ou de graduação, num prazo de 30 (trinta) dias, a contar a partir
da data de publicação deste aviso para 50 vagas, na carreira de Formador/ Docente N1 para o
pessoal fora do quadro nas seguintes áreas:
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Área de actuação
Ética e Deontologia Profissional
Conta de Gerência
Controlo Interno
TICs
Elaboração de Projectos
Auditoria Interna
Planificação, Programação e Execução Orçamental
Processamento, Pagamento de Salários e Remunerações
Desenho
Cartografia
Informática
Português
Inglês
Matemática/Estatística
Psicossociologia
Economia
Contabilidade
Direito
Ciências de Saúde/Nutrição
História/Geografia
Antropologia
Gestão de Recursos Humanos

Vagas
3
3
3
4
3
3
3
3
2
2
3
2
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1

2. Os candidatos devem ter o seguinte perfil:
• Licenciatura na área que pretende leccionar;
• Ter formação Psico-pedagógica;
• Cinco (5) anos de experiência profissional na área de actividade que pretende leccionar;
• Ser aprovado em avaliação curricular, seguida de entrevista profissional;
• Se for funcionário possuir nomeação definitiva e boas informações de desempenho nos
últimos 3 anos e autorização do dirigente da instituição para exercer a função de formador;
• Não sendo funcionário deve anexar 3 cartas de recomendação de individualidades de reconhecido mérito ou instituição que exerce a actividade de Formador.
3. Para a selecção deve-se submeter a candidatura acompanhada de um requerimento dirigido à
Exma Senhora Directora do IFAPA-Matola, devidamente reconhecido, observando os requisitos
acima e anexando documentos comprovativos abaixo:
a) Certidão de Registo de Nascimento ou Bilhete de Identidade;
b) Certidão de aptidão física e mental;
c) Declaração de compromisso de honra do candidato;
d) Certidão de Registo Criminal;
e) Certidão de habilitações literárias;
f) Certificado “B” de Formador de Ensino Técnico Profissional ou Certificado de Formador de
Subsistema de Formação em Administração Pública;
g) Curriculum vitae;
h) NUIT.
4. Na fase de admissão ao concurso é dispensada a entrega dos documentos indicados nas alíneas
b) e d).
5. O requerimento pedindo a admissão ao concurso deverá dar entrada na Secretaria do IFAPAMatola, na Avenida das Indústrias, nº 420, Machava e ou no Centro de Capacitação em Administração Pública, Governação Local e Autárquica (CEGOV) de Mutamba- Inhambane, até ao último
dia do prazo fixado, fim do qual não será considerado.
6. O concurso é válido por três (3) anos, contados a partir da data da publicação da lista de classificação final

Machava, Fevereiro de 2022
A Directora
Arlanza Eduardo Sabino Dias
(Téc. Sup de Ad/ção Pública N1)
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ANÚNCIO DE VAGA

ANÚNCIO DE VAGA

ESPECIALISTA SÉNIOR EM AUTORIZAÇÕES E LICENÇAS
(SENIOR SPECIALIST PERMIT LICENSING)

ADMINISTRADOR DE LICENÇAS E CONTROLO DE DOCUMENTOS
(ADMINISTRATOR LICENCING DOCUMENT CONTROL)

LOCALIZAÇÃO: MAPUTO

LOCALIZAÇÃO: MAPUTO

Breve Descrição / Objectivo do Trabalho

Experiência Mínima

Breve Descrição / Objectivo do Trabalho

Experiência Mínima

O Especialista Sénior em Autorizações e Licenças será
responsável pela gestão da aquisição de licenças de actividades
de extracção de Gás em Moçambique ao nível Central e garantir
a conformidade do projecto com os requisitos do país. As
responsabilidades incluem a aquisição de Autorizações e
Licenças que possibilitem uma gestão eficaz do processo
das mesmas. Além disso, o especialista será responsável
pelo envolvimento com o Instituto Nacional de Petróleo e
outras entidades governamentais importantes no âmbito de
Autorizações e Licenças.

• 5 anos de experiência trabalhando com equipas em projectos e
com o governo ao nível nacional e provincial. O candidato deve
estar bem familiarizado com projectos de Petróleo e Gás. Ele /
Ela deve ter uma base sólida e técnica de projectos.
• A experiência adquirida trabalhando em actividades de
desenvolvimento de grandes projectos é fundamental para o
cargo laboral.
• Será uma vantagem os candidatos serem fluentes em
português e inglês avançado.

O Administrador de Licenças e Controlo de Documentos
ajudará na gestão de toda a documentação para adquirir
licenças e dará suporte administrativo no processo
do pedido das mesmas. Além disso, o candidato será
responsável por manter um sistema de controlo de
documentos, a fim de permitir o rastreamento adequado
de toda a documentação da licença.

• 3 anos de experiência trabalhando com administração e
controlo de documentos.
• Será uma vantagem os candidatos serem fluentes em
português e inglês avançado.

Ele / Ela desempenhará um papel pro-activo e de solução de
problemas mantendo relacionamentos mutuamente benéficos
com todas as partes interessadas do projecto.

Descrição do Recrutamento / Principais
Responsabilidades
• Liderar a aquisição de Autorizações e Licenças para projectos
da Sasol em Moçambique;
• Coordenar a aquisição e regularização de Autorizações
e Licenças necessários para os projectos da Sasol em
Moçambique;
• Providenciar orientações bem definidas sobre licenças e apoiar
na totalidade a gestão e a equipa do projecto, garantindo
que todas as licenças necessárias sejam devidamente
identificadas, priorizadas e obtidas no prazo, de acordo com o
cronograma de implementação projecto;
• Desenvolver e actualizar a matriz de licenças, identificando
todas as autorizações, licenças, aprovações e consentimentos
necessários obtidos ao longo da implementação do projecto e
novos projectos;
• Ser responsável pelo apoio e pela supervisão de licenças e
assuntos regulatórios, relacionados com outros projectos de
aquisição de licenças em curso e futuros, conforme necessário;
• Propor e coordenar planos de acção relacionados com licenças,
no âmbito da empresa, e ignorar os planos de licenças em
curso no âmbito das responsabilidades dos gestores do
projecto;
• Garantir a existência de um plano sólido, a fim de permitir a
integração dos requisitos das autoridades governamentais no
projecto;
• Definir a preparação e apresentação atempada dos pedidos
para autorizações, bem como toda documentação técnica
necessária, para a obtenção das mesmas, garantindo a
conformidade com os requisitos do país, de acordo com o
cronograma do projecto;
• Acompanhar as aprovações das autorizações, licenças,
consentimentos e renovação das mesmas, quando necessário,
de acordo com as necessidades do projecto;
• Desenvolver um plano de aprimoramento no sistema de registo
de licenças, permitindo a conformidade interna e externa.

Habilitações Literárias
Licenciatura em engenharia, economia, direito ou outra relevante
equivalente às tarefas exigidas.

Competências
• Compreensão do Quadro Legal de Petróleo e Gás em
Moçambique.
• Capacidade de interagir de forma eficaz com indivíduos, grupos
e agências.
• Resolução de problemas, mediação, intervenção em momentos
de crises e competências de negociação
• Excelentes competências de comunicação.
Liderança Empresarial: Demonstrar perspicácia comercial, ter
uma mentalidade abrangente, exercendo o bom senso. Alcançar
resultados através de outros responsabilizando-os.
Liderança de Parceria: Persuadir e influenciar as partes
interessadas; manter bons relacionamentos e boas parcerias
com vista a obter resultados vantajosos. Criar equipas e sinergias
através do trabalho além fronteiras.
Liderança de Pessoas: Envolver pessoas de forma autêntica
e inclusiva; e orientar a transformação da cultura. Criar
capacidades e aproveitar a diversidade na obtenção de
vantagens competitivas.
Coordenação de Projectos: Ter conhecimento e experiência
com a Coordenação de Projectos, consistindo esta em planear,
organizar e gerir tarefas e recursos a fim de alcançar o objectivo
no âmbito da função administrativa de ligação e suporte,
apoiando um ou mais projectos. Normalmente usado durante
projectos de menor dimensão sem capital.
Auto-domínio: Assumir a responsabilidade de modo a
fomentar o próprio crescimento através do desenvolvimento da
autoconsciência, reflexão, busca de informação e autocorrecção.
Liderança Estratégica: Proporcionar orientação e alinhamento
com a One Sasol. Liderar a mudança organizacional, a inovação
e a sustentabilidade.
Conhecimento Tecnológico: Conhecimentos do sector da
tecnologia da informação, incluindo tendências, tecnologia
emergente, melhores práticas, concorrência, regulamentos e
legislação.
Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até ao
dia 2 de Março, no website da sasol, www.sasolcareers.com,
clique na opção Careers e seleccione Moçambique para ter
acesso às vagas disponíveis.

Ele / Ela desempenhará um papel pro-activo e de
resolução de problemas, para manter relacionamentos
mutuamente benéficos com todas as partes interessadas
do projecto.

Descrição do Recrutamento / Principais
Responsabilidades
• Controlar o registo da documentação de licenças e
autorização dos projectos da Sasol;
• Manter o banco de dados de licenças e autorizações,
garantindo que informações rigorosas sejam
partilhadas atempadamente, sempre que necessário.
Arquivar documentos em formato físico e também
digital;
• Preparar listas de verificação para o processo de pedido
da licença do projecto e executar a mesma;
• Preparar toda a documentação necessária para as
licenças e autorizações da Sasol; recolher e registar
todos os documentos técnicos necessários;
• Garantir que os envios de documentos estejam
de acordo e em conformidade com os formatos e
requisitos de documentos do projecto;
• Prestar apoio na auditoria periódica e de encerramento
do projecto, do ponto de vista da documentação dos
materiais;
• Manter um sistema de correspondência;
• Emitir cartas e recibos referentes aos documentos em
circulação;
• Elaborar actas de reunião e tarefas administrativas
conforme necessário para apoiar a equipa
• Desempenhar outras tarefas relacionadas, conforme
necessário

Habilitações Literárias
Certificado do Ensino Médio (12ª classe), certificado
de secretariado ou treinamentos de administração e
controlo de documentos relevantes para as tarefas
exigidas.

ANÚNCIO DE VAGA

ANÚNCIO DE VAGA

GESTOR SÉNIOR PARA O PROJECTO COMUNITÁRIO DE GÁS E ASSUNTOS DE LICENÇAS DO GOVERNO
(SENIOR MANAGER FOR THE COMMUNITY GAS PROJECT AND GOVERNMENT LICENCING AFFAIRS)

ASSISTENTE DE EQUIPA
(OFFICE TEAM ASSISTANT)

LOCALIZAÇÃO: TEMANE

LOCALIZAÇÃO: MAPUTO

Breve Descrição / Objectivo do Trabalho

Experiência Mínima

Breve Descrição / Objectivo do Trabalho

O Gestor Sénior para o Projecto Comunitário de Gás e
Assuntos de Licenças do Governo será responsável pela
implementação da Estratégia de Envolvimento das Comunidades
nos Projectos da Sasol. Além disso, as responsabilidades
incluem desenvolver e manter um bom relacionamento com o
governo local e as comunidades em torno dos nossos projectos
de desenvolvimento. O candidato liderará a comunicação e
contacto com as autoridades governamentais a nível provincial
e distrital nos assuntos relacionados com o projecto.

• 5-7 anos de experiência a trabalhar com o governo local
e comunidades em projectos; dando-se preferência à
experiência adquirida em actividades de desenvolvimento de
projectos de grande dimensão.
• Será uma vantagem os candidatos serem fluentes em
português e inglês avançado.

O Assistente de Equipa será responsável pela prestação de
assistência administrativa e serviços de apoio, com impacto
na eficácia e bom funcionamento da equipa de Gestão,
incluindo a reservas de viagens SAP, pagamentos, contactos
com fornecedores, correio electrónico e calendarização, apoio
operacional geral e coordenação eficaz das actividades.

Competências

Principais Responsabilidades

Ele / Ela desempenhará um papel pro-activo e de solução de
problemas para manter relacionamentos mutuamente benéficos
com todas as partes interessadas do projecto.

Descrição do Recrutamento / Principais
Responsabilidades
• Gerir as relações com a comunidade no âmbito do projecto,
no apoio à implementação dos planos de desenvolvimento da
empresa;
• Liderar a implementação da Estratégia de envolvimento da
Comunidade no Projecto;
• Liderar o envolvimento com o governo local e com as
comunidades a nível distrital nos assuntos relacionados com
o projecto, a fim de garantir que questões sejam abordadas,
e que esclarecimentos e actualizações do projecto sejam
disponibilizados atempadamente;
• Estabelecer uma plataforma que permita que informações
relativas aos riscos da comunidade sejam devidamente
geridas, encaminhadas para os gestores e equipas do projecto,
quando necessário;
• Gerir todos os assuntos relacionados com a indemnização de
danos causados ao projecto. Assegurar que os procedimentos
estão actualizados e alinhados com o Quadro Legal
Moçambicano;
• Preparar um Plano de Melhoria à Resposta, respeitante às
questões do projecto comunitário, a fim de assegurar que se
mantenha a licença social da Sasol em funcionamento;
• Providenciar orientação aos gestores do projecto e liderança,
garantindo que os requisitos legais sejam respeitados e
cumpridos, bem como os costumes locais;
• Gerir um painel de indicadores da comunidade, que permite
à Sasol acompanhar o progresso, visando a relação com as
comunidades locais;
• Comunicar com as partes interessadas do projecto no que
concerne as actividades operacionais da empresa e as
actividades sociais corporativas;
• Criar um plano de comunicação, que permita aos Contratados
aderir às normas de Relações Comunitárias da Empresa,
principalmente no recrutamento.

Habilitações Literárias
Licenciatura ou Mestrado (será uma vantagem) em Ciências
Sociais, Economia, Serviço Social e Administração Social,
Psicologia da Comunidade, direito ou equivalente às tarefas
exigidas.

1. Compreensão dos princípios e práticas de desenvolvimento
comunitário.
1. Capacidade de interagir de forma eficaz com indivíduos,
grupos e agências.
2. Resolução de problemas, mediação, intervenção em
momentos de crises e competências de negociação.
3. Competências de treinamento, mentoria e uma vasta
experiência em assuntos comunitários.
4. Excelentes competências de comunicação.
Liderança Empresarial: Demonstrar perspicácia comercial, com
uma mentalidade abrangente, exercendo o bom senso. Alcançar
resultados através de outros, responsabilizando-os.
Liderança de Parceria: Persuadir e influenciar as partes
interessadas; manter bons relacionamentos e boas parcerias,
com vista a obter resultados vantajosos. Criar equipas e sinergias
através do trabalho além fronteiras.
Liderança de Pessoas: Envolver pessoas de forma autêntica
e inclusiva; e orientar a transformação da cultura. Criar
capacidades e aproveitar a diversidade na obtenção de
vantagens competitivas.
Coordenação de Projectos: Ter conhecimento e experiência
com a Coordenação de Projectos, consistindo esta em planear,
organizar e gerir tarefas e recursos, a fim de alcançar o objectivo,
no âmbito da função administrativa de ligação e suporte,
apoiando um ou mais projectos. Normalmente usado durante
projectos de menor dimensão sem capital.
Auto-domínio: Assumir a responsabilidade de modo a
fomentar o próprio crescimento através do desenvolvimento da
autoconsciência, reflexão, busca de informação e autocorrecção.
Liderança Estratégica: Proporcionar orientação e alinhamento
com a One Sasol. Liderar a mudança organizacional, a inovação
e a sustentabilidade.
Conhecimento Tecnológico: Conhecimentos do sector da
Tecnologia da Informação, incluindo tendências, tecnologia
emergente, melhores práticas, concorrência, regulamentos e
legislação.
Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até ao
dia 2 de Março, no website da sasol, www.sasolcareers.com,
clique na opção Careers e seleccione Moçambique para ter
acesso às vagas disponíveis.

Apoio geral à administração
• Assegurando um nível de apoio administrativo extremamente
eficaz para as equipas/departamento;
• Ser responsável por uma variedade de actividades, desde
tarefas administrativas básicas, desde à resolução de
problemas e tratamento de diversas questões, até mesmo à
contribuição activa em projectos;
• Estabelecer, manter e desenvolver, conforme apropriado,
sistemas e processos eficientes de assistência a equipas, para
assegurar o apoio adequado e funcional.
Planeamento e coordenação de reuniões
• Fornecer apoio administrativo na organização de reuniões e
elaboração de actas das mesmas, apoiando a monitoria de
acções e implementação;
• Gerir a agenda e as reuniões do Director Geral e dos Gestores
Seniores, assegurando a utilização eficaz do tempo e a
preparação da informação com antecedência;
• Agir como o ponto focal para o Director Geral e para os
Gestores Seniores, avaliar as prioridades e trabalhar
proactivamente com as muitas exigências divergentes das
equipas de Gestão.
Gestão de clientes / fornecedores e orçamento
• Ser um ponto de referência em matéria de compras e
assuntos financeiros;
• Ser responsável pela compra de material de escritório e
artigos diversos pedidos pelas equipas, utilizando o SAP, e
pelo processamento de facturas/despesas;
• Gerir todos os requisitos de material de escritório e assegurar
que as equipas são adequadamente fornecidas;
• Apoiar as equipas na gestão de orçamentos, incluindo a
manutenção de registos actualizados, a conciliação da
folha de cálculo da gestão orçamental, a contribuição para
as previsões trimestrais e a organização do pagamento de
facturas utilizando sistemas financeiros adequados.
Travel Management
• Ser responsável pela organização e reserva de viagens, hotéis
e transportes;
• Organizar itinerários de viagem e agenda dos visitantes,
verificar a logística e assegurar que foram reservados locais
ou alojamento adequados, receber os visitantes no local, etc;
• Processar pagamentos de viagens e reembolsos de despesas;
• Tratar de passaportes, vistos, cartas de condução
internacionais, aluguer de automóveis, serviços de roaming,
subsídios em moeda estrangeira, se e quando necessário.

Competências
• Boas competências organizacionais e de comunicação
• Orientação ao Cliente
• Familiaridade com a gestão de projectos
• Competências Auditivas.
• Conhecimento da Língua Inglesa
• Capaz de realizar tarefas num computador
Liderança
Empresarial:
Demonstrar
perspicácia
comercial, com uma mentalidade abrangente, exercendo
o bom senso. Alcançar resultados através de outros
responsabilizando-os.
Liderança de Parceria: Persuadir e influenciar as partes
interessadas; manter bons relacionamentos e boas
parcerias com vista a obter resultados vantajosos. Criar
equipas e sinergias através do trabalho além fronteiras.
Liderança de Pessoas: Envolver pessoas de forma
autêntica e inclusiva; e orientar a transformação da
cultura. Criar capacidades e aproveitar a diversidade na
obtenção de vantagens competitivas.
Coordenação de Projectos: Ter conhecimento e
experiência com a Coordenação de Projectos, consistindo
esta em planear, organizar e gerir tarefas e recursos
a fim de alcançar o objectivo no âmbito da função
administrativa de ligação e suporte, apoiando um ou
mais projectos. Normalmente usado durante projectos
de menor dimensão sem capital.
Auto-domínio: Assumir a responsabilidade de
modo a fomentar o próprio crescimento através do
desenvolvimento da autoconsciência, reflexão, busca de
informação e autocorrecção.
Liderança Estratégica: Proporcionar orientação e
alinhamento com a One Sasol. Liderar a mudança
organizacional, a inovação e a sustentabilidade.
Conhecimento Tecnológico: Conhecimentos do sector
da Tecnologia da Informação, incluindo tendências,
tecnologia emergente, melhores práticas, concorrência,
regulamentos e legislação.
Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até ao
dia 2 de Março, no website da sasol, www.sasolcareers.com,
clique na opção Careers e seleccione Moçambique para ter
acesso às vagas disponíveis.

Gestão de eventos
• Ser responsável pela gestão do apoio à equipa na organização
de eventos e agendamentos internos/externos;
• Conectar-se com vendedores, expositores, e partes
interessadas durante o processo de planeamento do evento
de modo a garantir que tudo está em ordem;
• Gerir todos os processos de organização, montagem,
desmontagem e acompanhamento de eventos e assegurar
que tudo obedeça às normas da empresa.
Elaboração e apresentação
• Desenvolver e elaborar apresentações - principalmente
em PowerPoint - que apresentem os principais objectivos
da empresa, narrando a história através de slides simples,
concisos, e bem organizados;
• Utilizar a análise de dados, desenho gráfico e ferramentas
gráficas e tecnológicas apropriadas para apresentar
informação de forma rigorosa, acessível e apelativa,
identificando mensagens de forma clara enquanto incorpora
soluções visuais inteligentes que fazem a diferença em
reuniões de alto risco que afectam as principais decisões
empresariais.

Qualificações Mínimas e Experiência:
• 12ª classe com um mínimo de 6 anos de experiência em
funções pessoais ou de assistente de equipa;
• Conhecimentos sólidos na óptica do utilizador em Microsoft
PowerPoint, Outlook, Word e Excel (utilizamos o PowerPoint
para narrar as nossas histórias); Experiência com infográficos
(análise e visualização de dados);

Competências
• Boa capacidade de comunicação verbal, escrita e interpessoal
em Português e Inglês;
• Competências sólidas de organização e gestão do tempo;
capaz de gerir múltiplos projectos e agendas com prazos
exigentes;
• Boa capacidade de comunicar e interagir com todos os níveis
de chefia;
• Excelentes capacidades organizacionais, analíticas e de
resolução de problemas;
• Experiente e competente em lidar com informação
extremamente confidencial;
• Ter sentido de urgência. Deve ser capaz de trabalhar
respeitando os prazos e realizar o seu trabalho num ambiente
de ritmo acelerado;
• Deve ser capaz de gerir múltiplos projectos de elevado nível ao
mesmo tempo, e ser flexível para trabalhar mais horas.
Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até ao
dia 2 de Março, no website da sasol, www.sasolcareers.com,
clique na opção Careers e seleccione Moçambique para ter
acesso às vagas disponíveis.
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República de Moçambique
Tribunal Superior de Recurso de Maputo
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Concursos
1. O Tribunal Superior de Recurso de Maputo convida empresas interessadas a apresentarem propostas
em cartas fechadas, para os seguintes concursos:

Hora de
abertura

Valor da
Garantia
Provisória
(válida por 90
dias)

Tipo de Concurso

Objecto

Data de
Abertura

Hora
final para
entrega das
propostas

Concurso Limitado
nº1/TSR/UGEA/22

Manutenção e
reparação do
Tribunal

9/3/22

9.00h

09.30h

Não requerida

9/3/22

10.00h

10.30h

Não requerida

9/3/22

11.00h

11.30h

Não requerida

Concurso Limitado
nº 2/TSR/UGEA/22

Concurso Limitado
nº 3/TSR/UGEA/22

Aquisição de
produtos de
lanche e de
higiene
Aquisição de
consumíveis de
informática

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso
ou adquirí-los no Tribunal Superior de Recurso de Maputo, Av. 25 de Setembro, Edifício do Palácio da
Justiça da Cidade de Maputo, 8 º andar, pela importância não reembolsável de 1.500,00mts ( Mil e
quinhentos meticais), para concurso limitado, a ser depositado na conta nr. 55147120-BCI.
3. O Período de validade das Propostas será de 90 dias.
4. As Propostas deverão ser entregues no endereço acima, até 30 minutos antes da hora de abertura,
e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço no horário e data acima estabelecido, na
presença dos concorrentes que desejarem comparecer.
5. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de
Março.
Maputo, aos 23 de Fevereiro de 2022
A entidade contratante
1694
1695

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
DIRECÇÃO REGIONAL SUL
DELEGAÇÃO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
DIRECÇÃO REGIONAL SUL
DELEGAÇÃO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Anúncio de Adjudicação

Anúncio de Adjudicação

Nos termos do nº 3 do artigo 96 do Regulamento de Contratação de

Nos termos do nº 3 do artigo 96 do Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras
Públicas e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 08 de
Março, comunica-se a adjudicação, por Ajuste Directo, nos seguintes moldes:

Empreitadas de Obras Públicas e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado
pelo Decreto nº 05/2016, de 08 de Março, comunica-se a adjudicação, por
Ajuste Directo, nos seguintes moldes:
Objecto

Objecto
Empresa adjudicada

Prestação de Serviços de Limpeza e
Jardinagem, incluindo Recolha de Lixo nas
Clean África, Lda
instalações da AT - Província de Maputo

Valor adjudicado
c/ IVA

1.500.000,00MT

Prestação de Serviços de Manutenção e
Reparação de Imóveis na Província de Maputo
incluindo a Revisão do Sistema Eléctrico e
Canalização no Posto de Cobrança de Boane,
Reparação do Teto do Posto de Cobrança
1.237.400,00MT
da Machava, Reabilitação da Recebedoria
JBM Construções, Lda
na UGC – Matola e Reabilitação do Teto na
DAF Matola) - Apostila 1 ao Contrato nº
27K001141/CL/14/2021

Matola, Dezembro de 2021
Autoridade Competente
(Ilegível)
Autoridade Tributária de Moçambique
Praça do Município, 47, 2° andar, Matola, Tel. + 258 21 720132

Empresa adjudicada

Valor adjudicado
c/ IVA

Prestação de Serviços de Seguro de
Viaturas da AT – Província de Maputo - Companhia de Seguros
31.350,00MT
Apostila 1 ao Contrato nº 27K001141/ Índico, SA.
AD/21/2021
Prestação de Serviços de Manutenção e
Reparação de Imóveis na Província de
Maputo (incluindo a Revisão do Sistema
Eléctrico e Canalização no Posto de
Cobrança de Boane, Reparação do Teto
do Posto de Cobrança da Machava,
Reabilitação da Recebedoria na UGC – JBM Construções, Lda
Matola e Reabilitação do Teto na DAF
Matola) - Apostila 1 ao Contrato nº
27K001141/CL/14/2021

247.000,00MT

Fornecimento e Montagem de Pneus e Tyrecom,Lda
Baterias

N/A

Matola, Dezembro de 2021
Autoridade Competente
(Ilegível)
Autoridade Tributária de Moçambique
Praça do Município, 47, 2° andar, Matola, Tel. + 258 21 720132
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
4ª Secção

ANÚNCIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
correm éditos de trinta dias, citando os co-réus: EUGÉNIO
PACHO, com último domicílio desconhecido, nesta cidade
de Maputo, contacto: 82-7529820 e ARSÉNIO PAULINO,
com último domicílio no Bairro da Malhangalene, Av. Milagre
Mabote, Prédio em frente ao MICA, nesta cidade de Maputo,
actualmente em parte incerta, para, no prazo de 20 (vinte)
dias, que começa a contar depois de findo o dos éditos a

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

ANÚNCIO

partir da data da afixação deste Edital, contestar, querendo,
apresentando a sua defesa nos Autos de Acção Ordinária,
registados sob o número 33/21-X, que por esta Secção lhes
movem os autores: ILÍDIO JORGE ROBERTO DA SILVA,
ANNEGRET FELICIDADE PELEMBE DA SILVA e EDVALDO
MUSSA MUSSAGY, pelos fundamentos constantes da petição
inicial, cujo duplicado se encontra arquivado no Cartório
desta Secção à sua disposição, podendo levantá-lo dentro das

O Venerando Juiz Conselheiro do Tribunal Administrativo, faz saber que correm éditos de 30 (trinta) dias, contados
a partir da sua publicação, citando Gonçalves Francisco Lissave, gestor nos Autos de Auditoria de Regularidade nº
1670/2017-IIIª, IIª, do Fundo de Abastecimento e Património do Abastecimento de Água-Direcção Regional Sul,
respeitante ao exercício económico de 2016, ora em parte incerta, para comparecer no Cartório da Contadoria de Contas
e Auditorias, deste Tribunal, onde será citado de todo o conteúdo do Relatório Preliminar.
E para constar lavrou-se o presente anúncio e outros de igual teor, que vão ser publicados nos lugares designados por lei.

horas normais de expediente.
Maputo, aos 10 dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e
vinte e dois
P’la Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano
Verifiquei
A Juíza de Direito
Luísa Arone Samuel Matlaba
2034

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

Maputo, aos 9 de Fevereiro de 2022
A Escrivã de Direito Provincial
Sheila Carolina Pateguana
Verifiquei
Juiz Conselheiro Relator
Amílcar Mujovo Ubisse

ANÚNCIO PARA A VENDA JUDICIAL
1676

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de
VINTE (20) DIAS, contados da segunda e última publicação deste anúncio, citando os credores
desconhecidos dos executados: Costa e filhos, Lda, Florinda Maria Coelho de Paiva
Costa, Sandra Maria Paiva da Silva Costa e Carla Maria Paiva da Silva Costa, todos com
domicílio na Av. Armando Tivane, nº 65, nesta cidade de Maputo, para, no prazo de dez (10)
dias, posteriores ao dos éditos reclamarem, querendo, o pagamento do seu crédito pelo bem
penhorado de que tenham garantia real, sobre o seguinte: imóvel descrito na Conservatória
do Registo Predial de Maputo, sob o nº 49 228 a fls. 77, do livro B/133 e inscrito sob o número
69 228 a fls. 158 verso, do livro G 84, a favor de COSTA E FILHOS, LIMITADA, nos Autos de
Execução Ordinária nº 115/2020-N, movidos pelo exequente BIM - Banco Internacional
de Moçambique, SA, nos termos do disposto no artigo 864º, nº 1, do Código do Processo
Civil.

Faz-se saber que nesta Secção correm termos processuais, uns Autos de Carta Precatória, registada sob o nº
37/21/C, em que é exequente Moza Banco, SA move contra os executados Mozambique Mobile Solutions
- MMS, Limitada, Sérgio Manul Fernando e Gabriel Gonçalves Manuel Nhassengo, para o pagamento
da quantia exequenda no valor de 82 913 499,34MT (oitenta e dois milhões, novecentos e treze mil,
quatrocentos e noventa e nove meticais e trinta e quatro centavos), foi designado o dia 4 de Março de
dois mil e vinte e dois, pelas 13.30 horas, para abertura de propostas a serem apresentadas no Cartório
deste Tribunal em carta fechada, até trinta minutos antes da hora marcada para a venda em segunda praça
do bem abaixo indicado:
Verba Única
Um imóvel registado na Conservatória dos Registos e Notariado de Boane, sob o nº 1342 a fls. 93, do livro
B/4 e inscrito sob o número 3941 a fls. 19, do livro G/7, a favor do co-executado Gabriel Gonçalves Manuel
Nhassengo, divorciado, que constitui uma hipoteca a favor do exequente Moza Banco, SA, inscrita sob o
número 554 a fls. 2 verso e seguintes, do livro C/6, pelo valor mínimo de 12 800 000,00MT (doze milhões
e oitocentos mil meticais), considerando o valor da avaliação.
O imóvel pode ser examinado nos dias úteis, das sete horas e trinta minutos às quinze horas e trinta minutos,
ficando o fiel depositário obrigado a mostrar o imóvel que se pretende examinar, nos termos do artigo 891,
do C. P. Civil.
Mais faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda acima e da data e horas descritas.
Matola, aos onze dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte e dois
P’O Ajudante de Escrivão
Sarmento de Dias Jozine
Verifiquei
O Juiz de Direito
Salomão Paulo Manhiça
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Maputo, aos 3 de Janeiro de 2022

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

A Ajudante de Escrivão de Direito
(Felismina Jemisse Ubisse)

CONCURSO: 005/ADPP/2022

Verifiquei
O Juiz de Direito
(Dr. João de Almeida F. Guilherme)
1677

FORNECIMENTO DE UMA VIATURA 4*4 PARA O PROJECTO DE
MELHORIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A ADPP Moçambique é uma Associação Não-Governamental Moçambicana que trabalha
para promoção de Educação de Qualidade, Saúde e Bem-estar, Agricultura Sustentável, e
Meio Ambiente. Com sede em Maputo e tem presença em todo País através de escritórios
regionais (Sul, Centro e Norte), escolas de Formação de Professores, escolas vocacionais e
projectos, a ADPP é um líder reconhecido no sector de educação - desde 1982. As Escolas de
Professores do Futuro (EPF) da ADPP foram estabelecidas como uma contribuição para os
esforços governamentais no sentido de melhorar a oferta e a qualidade do ensino primário
no país.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
1ª SECÇÃO COMERCIAL

Recentemente, a ADPP, com o apoio da União Europeia, iniciou um novo projecto de 4
anos com enfoque na diminuição das desigualdades sociais em Moçambique através da
promoção da educação inclusiva.

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de 30 (trinta dias),
citando os executados: KAMBAS PRODUÇÕES, LDA, Sociedade por quotas de responsabilidade limitada,
com último endereço conhecido na Av. Eduardo Mondlane, nº 2616, 9º andar, flat 18, cidade de Maputo,
titular do NUIT: 400279330, na pessoa do seu representante legal, ora ausente em parte incerta, Orlando
Júlio Estevão Licussa, maior, natural de Maputo, titular do Bilhete de Identidade nº 110100187800, emitido
aos 18 de Abril de 2018, pela Direcção de Identificação Civil de Maputo, com último endereço conhecido
nesta cidade de Maputo, ora ausente em parte incerta e Yasser Faquir Ismael Pecado, maior, natural de
Maputo, titular do Bilhete de Identidade nº 11010033501F, emitido aos 29 de Março de 2016, pela Direcção
de Identificação Civil de Maputo, com último endereço conhecido nesta cidade de Maputo, contactável
através do nº 86-8940962, ora ausente em parte incerta, para, no prazo de 10 (dez) dias, que começa a
correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da data da segunda e última publicação deste anúncio no
jornal “Notícias”, pagar ao exequente Banco Internacional de Moçambique, SA (BIM), a quantia de 888
863,69MT (oitocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e sessenta e três meticais e sessenta e nove
centavos), em dívida nos Autos de Execução Ordinária para o Pagamento de Quantia Certa nº 15/21P, que pelo juízo deste Cartório lhes move o referido exequente, ou, no mesmo prazo, nomearem à penhora
bens suficientes para tal pagamento e do mais que acrescerem ou deduzirem a oposição que tiverem, nos
termos do artigo 811º, nº 1 do CPC, sob pena de, não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, nos
termos do art. 836/1 do CPC, conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial, que se encontra
arquivado no Cartório desta Secção à sua disposição, onde poderão levantar dentro das horas normais de
expediente.

1. Nestes termos, A ADPP convida empresas elegíveis para apresentarem as suas propostas
para o objecto do presente concurso:
FORNECIMENTO DE UMA VIATURA PICK UP BRANCA 4*4
DUPLA CABINA À DIESEL, 3.0-3.2, CAIXA MANUAL, 5 LUGARES COM LONA, MATA-BOI
E PNEUMÁTICOS 265 /65 R17
2. Os concorrentes interessados poderão solicitar esclarecimento e Caderno de Encargos
através do EMAIL procurement.geral@adpp-mozambique.org
3. Prazo de validação mínima das propostas deve ser de 60 (Sessenta) dias contados a partir
da data-limite de entrega das propostas.
4. As propostas deverão ser em envelope fechado e visivelmente escrito CONCURSO 005/
ADPP/2022 FORNECIMENTO DE UMA VIATURA 4*4
5. DATA-LIMITE: 10/3/22 às 14 horas na Sede da ADPP na Av. Massacre de Wiriamo,258 B
Machava em Maputo
6. O concurso será realizado de acordo com os regulamentos de licitação da ADPP Moçambique
e em Conformidade com as políticas do doador.
ADPP – Moçambique - Projecto de Melhoria de Educação Inclusiva-EU
Av. Massacre de Wiriamo,258 B Machava , Matola , Moçambique
Maputo, aos 23 de Fevereiro de 2022

Maputo, aos 17 de Fevereiro de 2022
O Ajudante de Escrivão de Direito
Constantino Rafael Tivane
Verifiquei
A Juíza de Direito
Drª Marquinha Pinto Basto
1690
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INSTRUMENTO DE REVOGAÇÃO
No dia vinte e três de Fevereiro de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Maputo e no
Quarto Cartório Notarial, perante mim, Gideão Nelson Jamela, Conservador e Notário
Técnico, do referido Cartório, compareceu como outorgante Francisco Paulo de Oliveira, casado, natural de Chinde e residente em Maputo, de nacionalidade moçambicana, portador do Bilhete de Identidade número 110102255336C, de vinte e dois de
Novembro de dois mil e dez, emitido pela Direcção de Identificação Civil de Maputo, que
outorga neste acto, na qualidade de sócio da ZIMPETROL, LIMITADA, localizada em
Cumbeza, posto administrativo-sede, distrito de Marracuene, com poderes suficientes
para o acto.
E por ele foi dito: - Que pelo presente instrumento revoga e considera nula e de nenhum efeito, a partir desta data, a procuração outorgada em onze de Março de dois mil
e vinte, no Balcão de Atendimento Único da Província de Maputo, perante Ermelinda
José Zero, Conservadora e Notária Técnica, no referido Balcão, a favor de MACOMIA
COMERCIAL - Sociedade Unipessoal, Limitada, localizada em Cumbeza, posto administrativo-sede, distrito de Marracuene, parcela número 4583, localidade de Michafutene,
na província de Maputo, NUEL 101298787, representada por Ismael Ussene Ali, casado, de nacionalidade moçambicana, natural de Montepuez e residente na Rua de Ce-

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE TETE
5ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

mitério, cidade de Pemba, portador do Bilhete de Identidade número 020101239794N,
emitido pela Direcção de Identificação Civil de Maputo.
Assim o disse e outorgou:
Este instrumento foi lido em voz alta e explicado o seu conteúdo ao outorgante que vai
assinar comigo Conservadora seguidamente.

2065

Pela Quinta Secção Comercial do Tribunal da Província de Tete correm seus termos
legais uns Autos de carta Precatória (Execução Ordinária) nº 25/2021, em que
é exequente Banco Comercial e de Investimentos, SA, move contra os executados
Moatize Investimentos, Lda, Abdula Majid Mahomed e Teresa Maria Rebelo
dos Santos, nos quais foi resolvida a venda judicial por meio de propostas em cartas
fechadas do seguinte bem:
Verba Única
Um imóvel edificado na parcela nº 72, no Bairro Bagamoyo, ao longo da Estrada Nacional
nº 7, Unidade 4, Vila de Moatize, registado na Conservatória do Registo e Notarido de
Tete, sob o nº 4593 a fls. 59Vº, do livro B/15, acha-se inscrito provisoriamente desde
seis de Julho de dois mil e vinte, sob número seis mil e trezentos e seis (6306) a
folhas setenta e oito verso, avaliado em 590 512 140,52MT (quinhentos e noventa
milhões, quinhentos e doze mil, cento e quarenta meticais e cinquenta e dois
centavos). Assim, são convidadas todas as pessoas com interesse na compra do
imóvel acima mencionado, a entregarem as suas propostas no Cartório da Quinta
Secção Comercial deste Tribunal, até dez (10) minutos antes do início da sessão de
venda em terceira praça, que está marcada para o próximo dia 2 do mês de Março
do ano de 2022, pelas 14.30 horas, numa das salas de sessões de julgamento do
Tribunal, para proceder-se à abertura das propostas por qualquer preço, cujo acto
podem os proponentes assistir.
Tete, aos 22 de Fevereiro de 2022
A Escrivã de Direito
Maria de Conceição Santos
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. Solano Rota Sitão
1710

2080

Leva-se ao conhecimento de todos os candidatos ao concurso de
ingresso, publicado no jornal “Notícias” de 30 de Julho de 2021,
que estão disponíveis na página da internet do Instituto
Nacional de Tecnologias de Comunicação e Informação,
IP, a lista dos candidatos admitidos e excluídos do concurso
para a selecção de 4 Directores de Divisão, designadamente:
Divisão de Governação Digital, Divisão de Regulação e
Fiscalização, Divisão de Segurança Cibernética e Protecção
de Dados, e Divisão de Licenciamento e Certificação.
A data para realização das entrevistas profissionais e
as respectivas matérias a serem abordadas poderão ser
consultadas na página do INTIC, IP., conforme o endereço
abaixo.
Mais se avisa que as reclamações relacionadas com estes
resultados poderão ser feitas no prazo máximo de 15 dias
utéis a contar da data da afixação das listas (21/2/2022).
Endereço:
Av. José Mateus a n. º 437
Tel.: 21 498786/7
Email: info@intic.gov.mz
www.intic.gov.mz

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos
1. O Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação (INTIC, IP.) convida pessoas colectivas ou
singulares, nacionais, interessadas a apresentarem propostas fechadas e lacradas para os concursos discriminados
na tabela abaixo:
Modalidade de
N/O
Contratação e
referida referência

Objecto do Concurso

Data e Hora
de entrega de
documentos de
qualificação e
propostas

Data e Hora de Validade
Garantia
abertura de
das
Provisória
propostas
propostas

01

Concurso Limitado
52A001641/CL/03/
INTIC/2022

Contratação de Serviços
de Agenciamento para
Emissão de Passagens
Aéreas

Horas: até 10:00h
Data: 14/03/2022

Horas: 10:15h
Data:
14/03/2022

90 dias

Não
requerida

02

Concurso Limitado
52A001641/CL/04/
INTIC/2022

Aquisição de Material de
Escritório e Consumíveis
Informáticos

Horas: até 11:00h
Data: 14/03/2022

Horas: 11:15h
Data:
14/03/2022

90 dias

Não
requerida

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los
pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (Mil Meticais) para cada conjunto, no INTIC, IP., Rua José Mateus
nº 437, 1º andar, Cidade de Maputo.

Maputo, aos 17 de Fevereiro de 2022
A Presidente do Júri

3. As Propostas deverão ser entregues no endereço referido no nº. 2.

(Ilegível)

1696

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

LEMBRETE

Já renovou a
Faça a sua subscrição e receba o seu
Jornal em casa!
www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

www.desaﬁo.co.mz

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

sua Subscrição
dos jornais?

Maputo, aos 24 de Fevereiro de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
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ActionAid Moçambique
Rua do Coronel Aurélio
Benete Manave, 208
P.O.Box 2608
Maputo

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_________
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
INSTITUTO NACIONAL DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, IP
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Phone:+258-21-314342, 314345, 314604/5,
PriCells:+258-82-309431, 82-325358,
Fax: +258-21-314346,
E-mail: admin.maputo@actionaid.org,
Website: www.actionaid.org.

ANÚNCIO
CONCURSO PÚBLICO PARA CONSTRUÇÃO DE ALPENDRES
PARA ESPAÇOS SEGUROS

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO DE CONCURSOS
O Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários, IP comunica a todos interessados
o cancelamento dos concursos abaixo discriminados, por motivos de força maior:

Nº de Concurso

Objecto

01/INATTER/UGEA
/CONSULT/2020

Contratação de serviços de consultoria para melhoramento
de processos e sistemas de prestação de serviços da
instituição

45A001341/CP/01/2021

Contratação de serviços para fornecimento de geradores de
corrente eléctrica

45A001341/CP/02/2021

Contratação de serviços para reprodução de 5.500 manuais
de segurança rodoviária

45A001341/CP/05/2021

Contratação de serviços de protecção e segurança das
instalações

45A001341/CP/06/2021

Contratação de serviços de limpeza e jardinagem

45A001341/CC/07/2021

Contratação de serviços para fornecimento de arranjos/
coroas de flores

A Associação Actionaid Moçambique (AAMoz) é uma Organização Não-Governamental
anti-pobreza, que trabalha em Moçambique desde 1988 no âmbito de implementação do
Projecto de Protecção e apoio às Pessoas Deslocadas na Província de Nampula, financiado
pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) convida empresas de construção com interesse em apresentar propostas fechadas para a contratação de
empreitada de Obras Públicas para a execução de trabalhos de Construção de 3 alpendres
para espaços seguros em três distritos da província de Nampula, nomeadamente: Nampula,
Meconta e Rapale.
As empresas interessadas deverão submeter:
•

A proposta técnica & financeira de construção, incluindo o cronograma
das actividades e a metodologia ser aplicada;

•

Demonstração de experiências/trabalhos anteriores na área, perfil do pessoal e contactos de referência.

O prazo para a apresentação de candidaturas é de 3 dias úteis, contados a partir da data da
publicação. Poderão solicitar os termos de referência através do endereço:
admin.maputo@actionaid.org e procurement.mozambique@actionaid.org e pelo link:
https://bit.ly/3LRxWuI ou na Associação ActionAid Moçambique, sita na Rua Coronel Aurélio Benete Manave, n.º 208, P.O. Box 2608, Maputo.
Por favor, todas as propostas deverão ser enviadas para o endereço:
procurement.mozambique@actionaid.org ou entregues fisicamente na Associação ActionAid Moçambique, sita na Rua Coronel Aurélio Benete Manave, n.º 208, P.O. Box 2608,
Maputo.

Maputo, aos 23 de Fevereiro de 2022
A Entidade Contratante
(Ilegível)
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•
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•
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DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO DE PÚBLICO
Concurso Público Nº CR52A002341CP0082022
A Universidade Eduardo Mondlane (UEM) convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para a
Prestação de Serviços de Jardinagem para a Universidade Eduardo Mondlane (Especificações Técnicas constantes
dos Documentos do Concurso).
Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquirílos mediante solicitação por escrito na UGEA Central a funcionar no edifício da Reitoria, Campus Universitário, Av.
Julius Nyerere, n.º 3453, Maputo, entre às 8.00 e 15.00 horas, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil
meticais) a ser depositada na conta 170475561 – UEM do Millennium BIM.
As propostas deverão ser entregues no endereço acima até às 10.00 horas locais do dia 18 de Março de 2022 e
serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.15 horas do mesmo dia, na presença dos concorrentes
que desejarem comparecer.
O posicionamento dos concorrentes será anunciado no dia 28 de Março de 2022 às 10.30 horas, na presença dos
concorrentes que desejarem comparecer.
1703

O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, aos 25 de Fevereiro de 2022
A Directora
(Ilegível)
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DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
Concurso Público Nº 52A002341/CP/005/22
A Universidade Eduardo Mondlane convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para o
Fornecimento de Máquina Fotocopiadora para uso na Direcção dos Recursos Humanos no Campus Principal,
(Especificações Técnicas constantes dos Documentos do Concurso);
Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquirí-los,
mediante solicitação por escrito na UGEA Central a funcionar no edifício do Reitoria, sita no Campus Universitário, Av.
Julius Nyerere, entre às 8.00 e 15.30 horas, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT, que deve ser depositada
na Conta 170475561 – UEM DLA do Millennium bim.
As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas locais do dia 18 de Março de 2022 e
serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço e dia, pelas 10.15 horas, na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer.
O posicionamento dos concorrentes será anunciado no dia 25 de Março de 2022, pelas 10.30 horas, na presença dos
concorrentes que desejarem comparecer.
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O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, aos 24 de Fevereiro de 2022
A Directora
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO SUPERIOR
DA
MAGISTRATURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO EXECUTIVO PROVICIAL DO NIASSA
DIRECÇÃO PROVINCIAL DO PLANO E FINANÇAS
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

AVISO
Na sequência do Aviso publicado no jornal “Notícias”, edição de 9 de Novembro de 2021, referente ao concurso de
promoção para o provimento de quinze (15) vagas na Categoria de Procurador da República de 1.ª, avisa-se aos
interessados que a lista definitiva dos candidatos admitidos e excluídos, encontra-se afixada no átrio do Conselho
Superior da Magistratura do Ministério Público, sito na Avenida Julius Nyerere, n.º 15, Cidade de Maputo, onde poderá
ser consultada.
Avisa-se, ainda, que os candidatos admitidos ao concurso serão submetidos à entrevistas profissionais e provas
escritas, nos seguintes termos:

Região
Sul

Dia

Local
Entrevista Profissional

28/2/2022
1/3/2022

CSMMP

CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONCURSO Nº 27B003461/CPCMI/02/UGEA/DPPFN/2022
A Direcção Provincial do Plano e Finanças do Niassa, de 2022 a 2024 disponibilizará fundos para a Contratação de Consultoria
para Prestação de Serviços de Fiscalização das Obras de Construção de um Edifício, para o efeito;
1.

São convidadas pessoas singulares ou colectivas registadas como consultor, nos termos do Regulamento de Licenciamento
da actividade de Consultoria de Construção Civil, aprovado pelo Decreto n.º 94/2013, de 31 de Dezembro, a apresentarem
Manifestação de Interesse.

2.

Para participar os concorrentes deverão apresentar, documentos de prova de posse de Qualificação Jurídica,
Económico-financeira, Regularidade Fiscal e Qualificação Técnica devidamente autenticados e outros que acharem
pertinentes.

3.

As propostas dos concorrentes deverão ser entregues em 3 (Três) exemplares, sendo (um original e duas cópias) no
endereço referido no no 5, as propostas serão abertas e Avaliadas pelo Júri em Sessão Restrita e elaboração da
Lista Curta.

4.

A data-final prevista para entrega das propostas é: dia 21/3/2022, Hora: 10.00 horas.

5.

Os interessados poderão obter mais informações e os Termos de Referência na Repartição das Aquisições da Direcção
Provincial do Plano e Finanças, sita na Av. Filipe Samuel Magaia, 1º Andar, Sala da UGEA, Telefone: (258)27120943,
Fax número: (258)27120355, sem custos.

Hora
9.00 horas

Provas Escritas
2/3/2022

PGR
Entrevista Profissional

Centro

7/3/2022

P.P.R.-Manica

9.00 horas

Provas Escritas
8/3/2022

P.P.R.-Manica
Entrevista Profissional

Norte

3/3/2022

P.P.R.-Nampula

9.00 horas

Provas Escritas
4/3/2022

Lichinga, aos 23 de Fevereiro de 2022

P.P.R.-Nampula

Maputo, aos 23 de Fevereiro de 2022
O Presidente do Júri
(Ilegível)

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.

O Director Provincial
Francisco Guerra
33
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BAIXE JÁ!

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

DIRECÇÃO DE CULTURA

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE GA CHIM
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de
dezoito de Fevereiro de dois mil e vinte e dois, lavrada
de folhas quarenta e quatro o 725-A, deste Primeiro
Cartório Notarial de Maputo, perante mim, Sara Mateus
Cossa, Conservadora e Notária Superior, em exercício
no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de
Habilitação de Herdeiros por óbito de Ga Chim, viúvo
que era, natural de Lourenço Marques, filho de Long Ping
e de Marta Helena dos Santos, falecido no dia vinte e um
de Novembro de dois mil e dezanove, na sua residência,

NOTIFICAÇÃO
Notifica-se o cidadão nacional Edson Fernando Chume para comparecer à
Direcção acima citada, sita na Avenida Karl Marx, nº 939, 1º e 2º andares, na
cidade de Maputo, a fim de tratar de assuntos do seu interesse, legalmente
protegidos.
Prazo: quinze dias, a partir da data da publicação, segundo a lei.

com última residência habitual no Bairro George
Dimitrov, na cidade de Maputo, não tendo deixado
testamento nem qualquer outra disposição da sua
última vontade, sucedem-lhe como únicos e universais
herdeiros de todos seus bens móveis e imóveis, seus
filhos: Rodrigo Chim, natural de Lourenço Marques,
casado com Razia Osman, Maria Elisa Chim, natural de
Lourenço Marques, solteira, Nuno Miguel Chim, natural
de Lourenço Marques, Maputo, solteiro, Kátia Vanece
Chim, natural de Maputo, solteira, todos residentes

nesta cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei
prefiram aos declarados herdeiros ou com eles possam
concorrer na sucessão à herança do referido Ga Chim.
Está Conforme
Maputo, aos 23 de Fevereiro de 2022
A Notária
(Ilegível)

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E APP STORE
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Maputo, aos 17 de Fevereiro de 2022
(Assinatura ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO
SECRETARIA DE ESTADO DO ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL
INSTITUTO AGRÁRIO DE BOANE - CR
Unidade Gestora Executora das Aquisições

1712

“Adenda do Anúncio de Concursos para Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços”
O Instituto Agrário de Boane-Centro de Referência convida para a sessão de abertura, pessoas colectivas ou singulares, nacionais, ou estrangeiras que submeteram
propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:
Nº de Concurso/ Modalidade

Objecto do concurso

Concorrentes elegíveis

Validade
das
propostas
9h 28/02/2022
90 dias
9h:30min 28/02/2022 90 dias
10h 28/02/2022
90 dias
10h:30min
90 dias
21/02/2022
Data/hora de abertura
das propostas

C. Limitado nº: 02/IAB-CR/2022/UGEA
Sistema Electrónico de Gestão Empresas inscritas no Cadastro Único
Concurso por Cotações nº: 01/IAB-CR/2022/UGEA
Fornecimento de Refeições
Empresas inscritas no Cadastro Único
Concurso por Cotações nº: 02/IAB-CR/2022/UGEA
Material de Ensino e formação Empresas inscritas no Cadastro Único
Manifestação de Interesse em Serviços de Consultoria nº:
Formação em Hidroponia
Empresas inscritas no Cadastro Único
01/IAB-CR/2022/UGEA
Manifestação de Interesse em Serviços de Consultoria nº:
Formação para Certificado B Empresas inscritas no Cadastro Único
11h - 28/02/2022
90 dias
02/IAB-CR/2022/UGEA
Os concorrentes interessados deverão ser titulares de documentos que lhes confere a qualificação jurídica, económico-financeira, técnica e regularidade fiscal ou certificado
de cadastro único, nos termos dos artigos 23, 24, 25, 26 e 42 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 05/ 2016 de 8 de Março.
Os concorrentes poderão obter mais informações no Instituto Agrário de Boane-IAB, sito na Av.de Namaacha PO. Box 21, Telefone nº: 21770006 ou +258 84 494 1301.
Esta contratação é regida pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
As propostas serão abertas no endereço seguinte: Instituto Agrário de Boane-IAB, sita na Av.de Namaacha, PO. Box 21, Telefone nº: 21770006
Fevereiro de 2022
A entidade contratante
Assinatura ilegível

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

DELEGAÇÃO DE MOCUBA

346

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água – Delegação de Mocuba (FIPAG-DM),
convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, elegíveis e interessadas a apresentarem
propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Concurso Limitado nº 47A000141/CL/02/2022

Referência do Concurso

PARA
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SEGURANÇA ÀS INSTALAÇÕES DA DIRECÇÃO NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA E SANEAMENTO

1. O Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (MOPHRH),
através da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento,
pretende contratar uma empresa para a prestação de serviços de seguras às
instalações.
2.Os concorrentes poderão obter mais informações, examinar os documentos do
concurso ou adquirí-los no endereço indicado no número 4 deste anúncio
mediante o pagamento, não reembolsável de 500,00Mt (Quinhentos meticais).
3.O período de validade das propostas é de 90 dias.
4.As propostas deverão ser entregues até às 11.00 horas do dia 8 de Março de
2022, data em que as mesmas serão abertas em sessão pública pelas 11.15
horas no endereço abaixo indicado, na presença dos concorrentes que
desejarem participar.
Departamento de Aquisições do MOPHRH
Edifício da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento
Rua da imprensa, 2º andar
Maputo – Moçambique
5.O anúncio de posicionamento será feito no dia 11 de Março de 2022, pelas
11.00h no endereço indicado no número 4 deste anúncio.
6.O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitadas de
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, aos 24 de Fevereiro de 2022
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BAIXE JÁ!

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

Termos e condições aplicavéis

Data e hora de
Data e hora de entrega de
abertura de
Data e hora de
documentos de qualifica- documentos de anúncio de posição e propostas
qualificação e
cionamento
propostas

Objecto do Concurso

Grarantia
Provisória

FIPAG-DM/
CC/01/2022

Fornecimento de equiConcurso Por
pamento audiovisual
Cotações
para sala de reuniões

2.000,00MT

11/3/2022 às
7.15 horas

11/3/2022 às
07.30 horas

16/3/2022 às
8.00 horas

FIPAG-DM/
CL/01/2022

Concurso Limi- Fornecimento de comtado
putadores desktops

3.500,00MT

11/3/2022 às
8.15 horas

11/3/2022 às
8.30 horas

16/3/2022 às
8.30 horas

FIPAG-DM/
CL/02/2022

Concurso Limi- Fornecimento de im2.500,00MT
tado
pressora multifuncional

11/3/2022 às
9.15 horas

11/3/2022 às
9.30 horas

16/3/2022 às
9.00 horas

FIPAG-DM/
CL/03/2022

Concurso Limi- Fornecimento de comtado
putadores laptops

2.500,00MT

11/3/2022 às
10.15 horas

11/3/2022 às
10.30 horas

16/3/2022 às
9.30 horas

FIPAG-DM/
CL/04/2022

Concurso Limi- UPS e Acessórios para
tado
servidores

3.000,00MT

11/3/2022 às
11.15 horas

11/3/2022 às
11.30 horas

16/3/2022 às
10.00 horas

FIPAG-DM/
CL/05/2022
FIPAG-DM/
CL/06/2022
FIPAG-DM/
CL/07/2022

Concurso Limitado
Concurso Limitado
Concurso Limitado

11/3/2022 às
12.15 horas
11/3/2022 às
14.00 horas
11/3/2022 às
14.45 horas

11/3/2022 às
12.30 horas
11/3/2022 às
14.15 horas
11/3/2022 às
15.00 horas

16/3/2022 às
10.30 horas
16/3/2022 às
11.00 horas
16/3/2022 às
11.30 horas

Fornecimento de eléctrico e ferramentas
Combustíveis e lubrificantes
Manutenção e Reparação de Viaturas

3.000,00MT
3.000,00MT
3.000,00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirílos nos escritórios do FIPAG-DM, sita na v. 25 de Setembro, Praça dos Heróis Moçambicanos – Cidade de Mocuba,
durante às horas normais de expediente, pela importância não restituível de 1.000,00MT para cada conjunto. O
valor deve ser depositado na conta bancária domiciliada no BIM, nº 476042245 em nome do FIPAG DELEGAÇÃO
DE MOCUBA.
3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e serão abertas, no mesmo endereço, na presença
dos concorrentes e público que desejarem comparecer.
4. O período de validade das propostas é de 21 dias, a contar da data de abertura das mesmas.

O Departamento de Aquisições

EM PRIMEIRA MÃO

Modalidade
de Contratação

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 nº 5/2016 de 08 de Março.
Mocuba, Fevereiro de 2022
Autoridade Competente

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E APP STORE

(Ilegível)
55

PUBLICIDADE

Quinta-feira, 24 de Fevereiro de 2022

ANÚNCIO DE VAGA

Consultoria

GESTOR/A DE PROGRAMA
A Aldeias das Crianças SOS Moçambique é membro da SOS Kinderdorf International, uma das maiores
Organizações não-governamentais dedicada a apoio de crianças sem cuidados parentais adequados
ou em risco de perdê-los. Em Moçambique, a Organização está estabelecida em seis Províncias,
designadamente Maputo, Inhambane, Sofala, Manica, Tete e Cabo Delgado. Assim sendo a Aldeia de
Crianças SOS Moçambique pretende admitir um Gestor/a de Programas a basear-se em Maputo.
Responsabilidades:
• Sob responsabilidade directa do Director Nacional, o Gestor/ de Programas tem a
responsabilidade de gerir uma abordagem coordenada e integrada de cuidados das crianças e
dos jovens, desenvolvimento das famílias e comunidades nas áreas de saúde e educação, bem
como na defesa dos direitos humanos a nível local;
• Gerir o desenvolvimento global do programa de cuidados conforme os padrões da organização;
• Gerir os recursos humanos sob a sua responsabilidade;
• Dentre outras responsabilidades, deverá ainda promover parcerias fortes e de longo prazo
com autoridades locais, organizações da sociedade civil e privadas, bem como contribuir para
o desenvolvimento de todas intervenções da organização ao nível local.
Requisitos:
•
•
•
•

21

Nacionalidade moçambicana;
Licenciatura nas seguintes áreas: Ciências Sociais, Estudos de Desenvolvimento, Administração
Pública Gestão ou áreas afins;
Ter um mínimo de 7 anos de experiência profisional em Gestão de Programas/ Projectos de
Desenvolvimento, dos quais 3 em posição de liderança;
Fluência na escrita e fala da língua inglesa.

SNV-Organização Holandesa para o desenvolvimento, é uma organização não-lucrativa
de desenvolvimento internacional. Fundada na Holanda há 50 anos, construímos uma
presença local, a longo prazo em 39 dos países mais pobres na Ásia, África e América Latina.
Acreditamos que ninguém deveria viver na pobreza. Dedicamo-nos a apoiar uma sociedade
na qual todas as pessoas, independentemente de raça, classe ou género, têm da liberdade de
procurar o seu desenvolvimento sustentável. O nosso foco é aumentar a renda das pessoas e
oportunidades de emprego em sectores produtivos, como a agricultura, bem como melhorar
o acesso a serviços básicos, como energia, água, saneamento e higiene com objectivo de
ajudar a cumprir a nossa missão.
Contexto
SNV e parceiros estão a implementar o Programa Cadeia de Valor e Oportunidade para
Emprego para Jovem (OYE EKN) nos distritos de Balama, Montepuez e Namuno na província
de Cabo Delgado. Pretende realizar a avaliação Intermédia das actividades do projecto, desde
2019 até ao presente.
É neste contexto que a SNV está a contratar um consultor para condução desta avaliação
e apresentação dos resultados, conforme o esperado (ver TdR). Os interessados, deverão
solicitar os Termos da Referência, pelo email: mzprocurement@snv.org, com o seguinte
título: “Solicitação de TDR _MTE_EKN OYE Program”
Envio de Propostas
As propostas deverão ser enviadas para o mesmo email mzprocurement@snv.org,
fazendo referência ao assunto, “Consultoria MTE_EKN OYE Program”; sendo que a datalimite para a submissão das propostas será o dia 7 de Março de 2022, até às 23.59 horas.
A melhor proposta será seleccionada com base nos procedimentos e políticas de licitação
em uso na SNV e somente os proponentes que preencham os requisitos, serão contactados.
1707

Os candidatos interessados poderão submeter os seus CV´s, em inglês, acompanhados pela
carta de Interesse e demais documentos que possam reforçar a sua candidatura: Fotocópia do
B.I., Certificado de habilitações, 3 Cartas “Oficiais” de referências, através do seguinte correio
electrónico: Recruitment.SOS@soscvs.org.mz, indicando no Assunto “ MAPUTO-GP-2022” até
ao dia 10/3/2022.
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE INHAMBANE
SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA

Encoraja-se a candidatura de mulheres e
serão apenas contactados os candidatos Pré-seleccionados!
2069

Aviso
Por Despacho de 27 de Janeiro de 2022, do Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito de Inhambane está
aberto o Concurso de Ingresso de Docentes na Carreira de Docente N1, nos termos do nº 1 do artigo 35 do Estatuto
Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com o nº 1 do artigo 3 do Diploma Ministerial nº 61/2000, de
5 de Julho.
1.

Candidatos.
São candidatos a este concurso os graduados nas Universidades Vocacionadas ao Ensino.

2.

Vagas disponíveis.
Estão disponíveis 14 vagas, sendo: 8 comunicadas pela DPEI e 6 por via de Substituição, distribuídas em; 2
Educação Visual, 2 História, 2 Química, 2 Matemática, 2 Biologia, 3 Física e 1 Geografia.

3.

São requisitos para o ingresso os seguintes:

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MOATIZE

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Anúncio da Cerimónia da 1ª Auscultação Pública
para Elaboração do Plano de Estrutura Urbana
e Plano de Pormenor da Maal de Moatize
O Conselho Municipal da Cidade de Moatize deliberou pelo
desencadeamento do processo de elaboração do Plano de Estrutura
Urbana e Plano de Pormenor do Maal de Moatize, com o propósito
de desenvolver zonas para estabelecimentos públicos, actividades
comerciais, serviços e lazer por forma a tornar Moatize uma Cidade
mais atraente e apetecível para os seus munícipes e visitantes.
Neste contexto base, o Presidente do Município, anuncia que terá
lugar no dia 28 de Fevereiro de 2022, no Centro Desportivo 25
de Setembro, na Cidade de Moatize, pelas 8.00 horas, a Cerimónia
da1ªAuscultação Pública para apresentação do Projecto, acto para
o qual, são convidados todos os interessados em tomar parte.

Moatize, aos 11 de Fevereiro de 2022

Nacionalidade moçambicana;
Registo de Identificação Tributária;
Idade igual ou superior a 18 anos;
Sanidade mental e capacidade física compatíveis com a actividade de docência;
Não ter sido aposentado ou reformado;
Situação militar regularizada;
Formação psico-pedagógica nas áreas pretendidas no presente concurso.

4. Candidatura:
No acto de candidatura deverão ser apresentados os seguintes documentos:
ü Certidão de Narrativa Completa de Registo de Nascimento ou fotocópia do BI, autenticado;
ü Cópia da Certidão de habilitações (autenticado pelo Notário e apresentar a original no momento da
submissão);
ü Um requerimento para o ingresso no Aparelho do Estado dirigido ao Excelentíssimo Senhor Administrador
do Distrito de Inhambane (autenticado pelo Notário); e
ü Declaração do candidato sob compromisso de honra (autenticado pelo Notário).
a) Os restantes documentos comprovativos dos requisitos descritos em 3 serão exigidos aos candidatos aprovados do
concurso.
5.

Validade do Concurso
O presente concurso é valido por 30 dias, contados a partir da data da publicação do presente aviso.

6.
Local de candidatura
As candidaturas deverão ser submetidas na Repartição de Recursos Humanos deste Serviço, de segunda a sexta-feira,
das 7.30 às 15.30 horas, mediante o preenchimento da ficha de candidatura.
7. Critérios de apuramento
O apuramento irá obedecer a dois (2) critérios, designadamente:
a) Precedência das médias de conclusão do curso (75%); e
b) Entrevista profissional (25%).
N.B. Os candidatos que por exiguidade orçamental não poderem ser admitidos de imediato, irão figurar nas pautas
como suplentes e por sua ordem de precedência, serão absorvidos à medida das possibilidades.
Inhambane, Janeiro de 2022
A Directora do Serviço

Rua de Administração, Bairro 25 de Setembro, Email- conselhomvm1@gmail.com
Contacto: +258 864651386, Moatize - Tete
116

Otília Luís
(Especialista de Educação)
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CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E
TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS E NOTARIADO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA
CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 14721º andar

CONVOCATÓRIA
Nos termos das alíneas a) e b) do artigo 12
dos Estatutos, convoca-se a Assembleia Geral
Extraordinária da Associação Internacional
de Táxis de Moçambique – Kindlimukane, a
realizar-se no dia 2 de Abril de 2022, pelas
10.00 horas, a ter lugar no Complexo Laushield,
sito no Bairro de Laulane, com a seguinte agenda
de trabalho:
AGENDA
Único: Admissão de membros efectivos
Maputo, aos 15 de Fevereiro de 2022

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR
ÓBITO DE TEÓFILO
MÁRIO COSSA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de
dezassete de Fevereiro de dois
mil e vinte e dois, exarada de
folhas sessenta e três a folhas
sessenta e cinco, do livro de
notas para escrituras diversas
número oitocentos e setenta
e cinco, traço “D”, no Terceiro
Cartório Notarial, perante AL�
DINA GUILHERMINA SAMUEL
RUTUTO MOMADE, licenciada
em Direito, Conservadora e
Notária Superior, foi lavrada
uma Escritura de Habilitação
de Herdeiros por óbito de
TEÓFILO MÁRIO COSSA, no
estado de solteiro, vivendo
maritalmente em comunhão
de mesa e habitação, natural
de Chibuto, residente nesta cidade, sendo filho de Mário Cossa e de Carolina Sanuel Bila.
Que, ainda pela mesma escritura pública, foram declarados
como únicos e universais herdeiros de todos os seus bens
e direitos, sua companheira
acima identificada e seus filhos: JOSÉ MÁRIO COSSA e ISA
DA ÂNGELA TEÓFILO COSSA,
solteiros, naturais de Maputo,
onde residem.
Está Conforme

O Vice – Presidente

Maputo, aos 22 de Fevereiro
de 2022

Américo Alberto Massango

A Notária
(Ilegível)
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EMPRESA NACIONAL DE HIDROCARBONETOS, E.P
UNIDADE DE APROVISIONAMENTO - UAPO

Anúncio de Concurso Público Nº002/UAPO/ENH/071.2/2022
Fornecimento de Consumíveis de Mercearia à ENH – Delegação de Vilanculos
1. A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, EP convida pessoas colectivas nacionais e
estrangeiras, interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem
propostas fechadas para Fornecimento de Consumíveis de Mercearia à ENH – Delegação de
Vilanculos.
Documentos de Elegibilidade a Apresentar: Certidão de Registo Comercial ou documento
equivalente; Alvará ou Licença para exercício da actividade; Certidão de Quitação das Finanças;
Declaração do INSS; Declaração do Tribunal Judicial; Certidão do Instituto Nacional de Estatística;
Proposta técnica e financeira; Cartas Abonatórias referentes aos últimos 3 (três) anos.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do
Concurso ou adquirí-los pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais),
no seguinte endereço: Rua dos Desportistas, nº 918, no aterro da Maxaquene, 14º andar,
Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, Maputo-Moçambique-UAPO.
3. Os documentos do Concurso poderão ser adquiridos, mediante o pagamento por depósito ou
transferência bancária para a conta Nº 1081202211023, NIB: 000301080120221102389,
Standard Bank, Beneficiário: Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, EP.
4. O prazo de validade das propostas será de 90 (noventa) dias.
5. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado até às 10.00 horas do
dia 22 de Março de 2022, que serão abertas em sessão pública (obedecendo os limites
definidos pelo Decreto Presidencial), no mesmo endereço, às 10.15 horas do mesmo dia, e
posteriormente será enviada por via electrónica, a acta de abertura das propostas para todos
os concorrentes que submeterem as propostas técnicas e financeiras.
6. É obrigatória a apresentação de documentos de qualificação jurídica, económico-financeira,
técnica e de regularidade fiscal.
7. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratações da ENH.
Maputo, aos 23 de Fevereiro de 2022
(Ilegível)
A ENTIDADE CONTRATANTE

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO ZAMBEZE
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FUNDO CATALÍTICO PARA INOVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(Empresas)
Data: 21/2/2022
Crédito Nº P164847
1.

O Governo de Moçambique, através do Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC) e da Administração
Nacional de Estradas (ANE) está a implementar o Projecto de Comércio e Conectividade da África Austral
(PCCAA), com financiamento do Banco Mundial, que visa aumentar a coordenação comercial regional, reforçar
cadeias de valor regionais e melhorar o acesso às infra-estruturas, incluindo investimentos ao longo dos
Corredores de Beira e de Nacala, que ligam Moçambique ao Malawi, e ao longo do Corredor de Maputo, que
liga Moçambique à África do Sul, através da Ponta do Ouro, e pretende aplicar parte dos fundos do Projecto
para a implementação do Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração (FCID).

2.

O Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração é parte integrante da Componente 3 do PCCAA, cuja
implementação está sob a coordenação técnica da Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze (Agência
do Zambeze).

3.

O Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração é um mecanismo de apoio aos Pequenos Produtores e
Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME´s) e tem como objectivo reforçar cadeias de valor com impacto no
comércio com o Malawi e exportação nos Corredores da Beira, de Nacala e de Maputo, através de investimentos
privados e investimentos públicos complementares em bens e serviços.

4.

Assim, a Agência do Zambeze, através da Unidade de Gestão do Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração
(UGF-FCID) convida Empresas para a manifestação de interesse na formulação de propostas de projectos de
investimento que visam o desenvolvimento de cadeias de valor com impacto no comércio com o Malawi e
exportação. As Empresas interessadas deverão fornecer informação, indicando que estão capacitadas para
implementar actividades comerciais com o Malawi, a região (SADC) e outros mercados. As Empresas podem
associar-se para reforçar as suas capacidades.

QUEM SE PODE CANDIDATAR: Empresas Privadas, Cooperativas e Associações dotadas de personalidade jurídica em
Moçambique.
ÁREA DE INTERVENÇÃO: Os projectos a propor, provenientes de entidades sediadas no território nacional deverão
ser realizados nos Corredores da Beira, de Nacala e de Maputo (Ponto de Ouro).
As entidades requerentes interessadas e elegíveis deverão manifestar o seu interesse, a partir do dia 21 de Fevereiro,
através da submissão de uma Nota Conceptual, que pode ser descarregada do Website do FCID: www.fundocatalitico.co.mz
(página Documentos).

ANÚNCIO
DE VAGAS
Estão abertas, até ao dia 25 Fevereiro de 2022, as
vagas abaixo indicadas, com base em Temane.
Estas vagas fazem parte do Projecto PSA:
· Engenheiro em treino (5 posições)
· Development Engineer (3 Posições)
Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis
no website da sasol, www.sasolcareers.com, clique
na opção Careers e seleccione Moçambique para ter
acesso às vagas disponíveis.

Endereço:
Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze
Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração
Avenida Eduardo Mondlane, n.º 161
Cidade de Tete-Moçambique
Email: apoio@fundocatalitico.co.mz
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
DIRECÇÃO DE JUSTIÇA DA CIDADE DE MAPUTO
DEPARTAMENTO DOS REGISTOS E NOTARIADO E ASSUNTOS RELIGIOSOS
1º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
5ª Secção

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE FILOMENA CRISTINA MADEBULA GOMES
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de quinze
de Fevereiro de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas dois verso
a três verso, do livro de notas para escrituras diversas número
165-D, deste Primeiro Cartório Notarial de Maputo, perante
mim, Sara Mateus Cossa, Conservadora e Notária Superior,
em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura
de Habilitação de Herdeiros por óbito de Filomena Cristina
Madebula Gomes, casada que era sob regime de comunhão
geral de bens com Titos Alberto Bila, natural de Maputo, falecida
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PUBLICIDADE

Quinta-feira, 24 de Fevereiro de 2022

no dia dezassete de Junho de dois mil e vinte e um, no Hospital
Central de Maputo, filha de Frederico Madebula Gomes e de
Ernestina Anane Nhantumbo, com a última residência habitual
no Bairro Luís Cabral, não tendo deixado testamento nem
qualquer outra disposição de sua última vontade, e sucedem-lhe
como únicos e universais herdeiros de todos seus bens móveis e
imóveis, seu esposo Titos Alberto Bila, ora viúvo e seus filhos:
Alson de Andrade Bila, Admilson Pedro Bila e Wilza Amélia
Titos Bila, solteiros, maiores, naturais de Maputo, residentes

nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos
declarados herdeiros ou com eles possam concorrer na sucessão
à herança da referida Filomena Cristina Madebula Gomes.
Está Conforme
Maputo, aos 17 de Fevereiro de 2022
A Notária
(Ilegível)
2063

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção deste Tribunal correm éditos de trinta dias, citando a ré GCC GLOBAL COLATERAL CONTROL
MOÇAMBIQUE, actualmente em parte incerta, para no prazo de vinte dias, que começa a correr depois de findo o dos
éditos, tudo a contar da segunda e última publicação do respectivo anúncio, contestar, querendo, apresentando a sua
defesa, nos Autos de Acção Ordinária nº 58/2021/U, que por esta Secção lhe move CROSSING MAPUTO, LDA, conforme
tudo melhor consta do duplicado da petição inicial que se encontra arquivado no Cartório desta Secção, podendo ser
levantado dentro das horas normais de expediente, sob a cominação de, não contestando, os autos prosseguirem seus
termos até final à sua revelia.
Maputo, aos cinco de Julho de dois mil e vinte e um
A Ajudante de Escrivã

MUNICÍPIO DE MASSINGA
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE MASSINGA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

Alda Mabote
Verifiquei
A Juíza de Direito
Drª Judite António Sindique Correia

Anúncio do Concurso nº 90084000/CP/01/2022

1662

1. O Conselho Municipal da Vila de Massinga, na Província de Inhambane, convida empresas
interessadas a apresentarem propostas em cartas fechadas para o seguinte concurso:
Nº do
Concurso

Objecto

Data
limite para
apresentação
das propostas

90084000/
CP/01/2022

Fornecimento
de combustível
e outros
lubrificantes

18/3/2022
Hora: 10.00h

Data e hora
de abertura
das
propostas

Garantia
provisória

18/3/2022
35.000,00Mt
Hora: 10.15h

Anúncio de
posicionamento

25/3/2022
10.00h

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DO CONCURSO

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os documentos
do concurso ou levantá-los pela importância não reembolsável de 2.000,00MT (Dois
mil meticais). O levantamento e entrega das propostas far-se-á no seguinte endereço:
Secretaria do Conselho Municipal da Vila de Massinga, Av. Eduardo Mondlane, Distrito
da Massinga.
3. O Período de validade das propostas é de 90 (noventa) dias contados a partir da datalimite para submissão das propostas.
4. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
nº05/2016, de 8 de Março.
Massinga, Fevereiro de 2022
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE INHAMBANE
SECRETARIADO TÉCNICO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
A Assembleia Provincial de Inhambane convida pessoas singulares, micro e pequenas
empresas interessadas e que reúnam os requisitos de qualificação a apresentarem propostas
fechadas de acordo com o concurso abaixo indicado:
Descrição

Modalidade de Concurso

Reabilitação e requalificação das
estruturas do Edifício-Sede da
051I000151/CP/nº 1/2022
Assembleia Provincial de Inhambane

Data e Hora de Abertura

16/3/2022

República de Moçambique
Tribunal Judicial da Província da Zambézia
Gabinete do Juiz-Presidente
GJP/2022

10H00”

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os Documentos
do Concurso ou adquirí-los na Sede da Assembleia Provincial, sita na Av. 3 de Fevereiro,
telefone fixo 293-21313 ou 874049999, pela importância não reembolsável de 1.000,00Mt.
O período de validade das propostas será de 120 dias, após a data de abertura das mesmas.
As propostas deverão ser entregues no endereço acima referenciado até as 9.30h do dia 16
de Março de 2022, e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço as 10.00h.
O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016,
de 8 de Março.

Nos termos do disposto na alínea d), nº3 do artigo 33 conjugado com o nº2 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 nº05/2016, de 08 de Março, comunica-se a adjudicação dos seguintes objectos do
concurso abaixo:
Nº do Concurso

Objecto de contratação

Valor da
Proposta com
IVA

Fornecimento de 1 (uma) Beca para o
01/UGEA/TJPZ/2021
Magistrado da 1ª Secção do Tribunal da
Concurso por Cotações
Judicial da Cidade de Quelimane

Concorrente
vencedor

Empresa Centro
9.462,00MT de Modas Alcino
(CEMA)

42/UGEA/TJPZ/2021 Fornecimento de 1.100 litros de gasóleo para
Concurso por Cotações o Tribunal Judicial do Distrito de Mocuba

73.876,00MT

Bombas
Casa China
Investimentos

43/UGEA/TJPZ/2021 Fornecimento de 600 litros de gasóleo para
Concurso por Cotações o Tribunal Judicial do Distrito de Pebane

45.624,00MT

Bombas Firdauss
Limitada

44/UGEA/TJPZ/2021 Fornecimento de 500 litros de gasóleo para
Concurso por Cotações o Tribunal Judicial do Distrito de Gilé

35.000,00MT

Bombas Casa
Rassul

45/UGEA/TJPZ/2021 Fornecimento de 1000 litros de gasóleo para
Concurso por Cotações o Tribunal Judicial do Distrito de Milange

70.950,00MT Bombas Olipetrol

46/UGEA/TJPZ/2021 Fornecimento de 600 litros de gasóleo para o
Concurso por Cotações Tribunal Judicial do Distrito de Alto Molócuè

41.388,00MT

Bombas Cassimo
Vasco

10/UGEA/TJPZ/2021 Manutenção da residência da Magistrada
Concurso por Cotações Judicial do Distrito de Inhassunge

87.340,50MT

Empresa
Anderson
Construções

01/UGEA/TJPZ/2022 Fornecimento de 1 (um) dístico em Banner
Concurso por Cotações para abertura do ano Judicial

6.500,00MT

Empresa Foto
Quelimane

02/UGEA/TJPZ/2022 Aluguer de sala de reuniões para realização
Concurso por Cotações da cerimónia da abertura do ano Judicial

40.000,00MT

Inn Paradise

03/UGEA/TJPZ/2022
Concurso por Cotações
01/UGEA/TJPZ/2022
Concurso por Ajuste
Direto
02/UGEA/TJPZ/2022
Concurso por Ajuste
Direto

Fornecimento do buffet

61.200,00MT

Inn Paradise

Fornecimento de Jornais Notícias e Domingo

42.549,00MT

Sociedade do
Notícias, S.A

Publicação de informações do Tribunal
Judicial da Província da Zambézia

57.242,25MT

Sociedade do
Notícias, S.A

37/UGEA/TJPZ/2021 Alojamento
incluindo
refeições
do
Concurso por Ajuste Magistrado nomeado para o Tribunal
Direto
Judicial do Distrito de Namarrói

4.020,00MT

Casa de Hóspedes
Januário &
Serviços

38/UGEA/TJPZ/2021 Alojamento
incluindo
refeições
do
Concurso por Ajuste Magistrado nomeado para o Tribunal
Direto
Judicial do Distrito de Pebane

14.720,00MT

Casa de Hóspedes
Januário &
Serviços

39/UGEA/TJPZ/2021
Alojamento do Magistrado nomeado para o
Concurso por Ajuste
Tribunal Judicial do Distrito de Chinde
Direto

2.800,00MT

Casa de Hóspedes
Januário &
Serviços

Fornecimento de géneros alimentícios para
40/UGEA/TJPZ/2021
o Tribunal Judicial da Província da Zambézia,
Concurso por Ajuste
Tribunal Judicial da Cidade de Quelimane e
Direto
Tribunais Distritais

449.901,00MT

41/UGEA/TJPZ/2021 Alojamento por 1 (uma) noite da Juíza
Concurso por Ajuste nomeada para o Tribunal Judicial do Distrito
Direto
de Gurué

2.435,00MT

Casa de Hóspedes
Januário &
Serviços

42/UGEA/TJPZ/2021 Manutenção da viatura de marca Mahindra
Concurso por Ajuste AKK-938-MC, pertencente ao Tribunal
Direto
Judicial da Província da Zambézia

5.647,87MT

Empresa MHL
Auto

Empresa
Alexandre
Parabudás
Narandás

N/B: No dia 2 de Março de 2022 pelas 10 horas será o dia da visita ao local de obras.
Assinatura
(Ilegível)
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Quelimane, aos 22 de Fevereiro de 2022.
Juiz-Presidente
(Assinatura Ilegível)
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TETE EM FOCO
Superfície 78 778 km²
População 1 606 568 (2007); 17 Distritos

Sociedade do Notícias
assume desafios do momento

Concluída transferência de famílias afectadas pela depressão tropical Ana

Vítimas de “Ana”
mais bem acomodadas
DALTON SITOE

E

STÁ praticamente concluída a transferência
das 369 famílias afectadas pela passagem da
depressão tropical Ana,
do centro de acomodação do
Instituto Industrial de Matundo para a zona de Chimbonde,
no bairro Matundo, na cidade
de Tete.
Cada família recebeu um
talhão com as dimensões de 20
por 30 metros, tendas habitacionais, onde moram, provisoriamente, enquanto se or-

ganizam para construirem as
suas casas, sendo que o abastecimento de água é assegurado por um furo e um tanque de
cinco metros cúbicos.
A delegada do Instituto
Nacional de Gestão e Redução
do Risco de Desastres (INGD)
em Tete, Teresa Jeque, explicou ao “Notícias” que, neste
momento, as famílias estão
a receber assistência em víveres, que vai durar por mais
dois meses.
“Acreditamos que depois
destes dois meses as famílias estarão minimamente em

condições de encontrar formas para melhorarem as suas
vidas, como antes do desastre,
desta feita num local seguro”,
esclareceu.
Revelou que os víveres
estão a ser garantidos pelo
Programa Mundial de Alimentação (PMA) e pelo Conselho Cristão de Moçambique,
consistindo na distribuição de
produtos de primeira necessidade como arroz, óleo alimentar, açúcar, sal, farinha e
outros.
Entretanto, as famílias carenciadas, como as chefiadas

por idosos e crianças, poderão
ser assistidas pelos serviços
sociais. Considerando que há
jovens com diversas habilidades, a nossa fonte encorajou
a criação de projectos de sustentabilidade para acelerar a
recomposição financeira dos
afectados.
Refira-se que, o reassentamento, que esta semana
chegou ao fim, arrancou a 5
de Fevereiro, menos de 12 dias
após a passagem da depressão,
que causou a morte de nove
pessoas e destruiu inúmeras
infra-estruturas.

Escolas terão
mais 3500 carteiras
O SECTOR da Educação e Desenvolvimento Humano, em
Tete, prevê adquirir, no presente ano lectivo, cerca de
3500 carteiras duplas, para o
apetrechamento de algumas
salas de aula em vários estabelecimentos espalhados da província.
Segundo o director provincial, João Barroso, que falava
em entrevista recentemente
concedida ao nosso Jornal, sobre o arranque do presente ano
lectivo, a prioridade vai para o
ensino primário e a acção visa
o melhoramento da qualidade
de ensino e aprendizagem dos
alunos.
Referiu que, em parceria
com algumas instituições governamentais e não-governamentais, o organismo está

a impulsionar o programa de
apetrechamento das salas de
aula, laboratórios e bibliotecas
para garantir a qualidade de
ensino em todos os subsistemas de educação ao nível desta
província.
Igualmente, João Barroso
apontou o trabalho em curso
nas comunidades rurais, que
consiste na sensibilização dos
líderes comunitários, pais e
encarregados de educação,
para a dinâmica do acesso da
rapariga à escola, sua retenção e conclusão de níveis de
ensino e formação científica e
técnico-profissional.
“Estamos a trabalhar em
várias esferas na mobilização
da rapariga para o acesso à
escola, num processo em que
contamos com a contribuição

dos pais e encarregados de
educação, líderes comunitários, religiosos, entre outras
personalidades com maior influência nas comunidades rurais”, precisou Barroso.
Em relação ao processo de
matrícula de ingresso para a
primeira classe, a província de
Tete já alcançou acima dos 90
por cento do planificado, estipulada em 135.535 crianças,
com maior destaque para os
distritos ao longo do planalto de Angónia-Marávia, que
engloba o norte de Moatize,
Tsangano, Angónia, Macanga,
Chiúta, Chifunde, Marávia e
Zumbu, que ultrapassaram as
metas projectadas.
Segundo o director, para o
sucesso, na afluência dos país
e encarregados de educação

no processo de matrículas
para a 1.ª classe, mercê o trabalho realizado pelas brigadas
daquela instituição, na sensibilização da população, explicando que as respectivas matrículas são gratuitas.
“O Governo promove a
educação básica obrigatória,
gratuita e a equidade no ensino, bem como a educação
inclusiva em todos os níveis de
ensino”, concluiu João Barroso.
De salientar que, para o
presente ano lectivo, a província de Tete vai funcionar com
mais 25 novas escolas, perfazendo uma rede constituída
por 1365 estabelecimentos de
ensino, contra 1340 que funcionaram ao longo do ano passado.

O CONSELHO de Administração da Sociedade do Notícias
está a promover e implementar políticas para o restabelecimento e gestão de recursos
materiais e humanos com vista ao melhoramento do nível
de negócios e manutenção das
suas capacidades económicas e financeiras, garantindo
a estabilidade desta empresa de comunicação social. O
facto foi revelado há dias, na
cidade de Tete, pelo administrador Financeiro da empresa,
Cezerilo Matuce, durante os
encontros de cortesia com os
órgãos do governo provincial
para a apresentação de César Langa, novo delegado da
Sociedade do Notícias, nesta
parcela do país, em substituição de Bernardo Carlos, que
vai à reforma.
Na ocasião, Matuce explicou que estão em curso várias iniciativas, destacando a
movimentação dos recursos
humanos em vários sectores,
acompanhada por algumas
transformações tendentes ao
alcance de resultados financeiros e progressão à altura,
para corresponder às ansiedades da empresa de comunicação a caminho dos 100 anos da
sua existência.

de rurais das localidades de Chicula, em
Dôa, Calere, em Macanga e Chiandame,
em Tsangano”, enumerou, revelando que,
com o financiamento do Fundo de Apoio
ao Sector da Educação (FASE), serão construídas, ainda neste ano, 73 salas de aula,
sendo 33 para o ensino primário e 40 para
o secundário.
Afirmou que estão também por ser
concluídos, três sistemas de abastecimento
de água, para além do início da construção
de outros nove, dos quais quatro funcionarão na base da energia solar, facto que vai
aumentar o número de famílias que usam
fontes de água segura, que actualmente se
situa nos 7,1 por cento.
Prevê-se ainda a implantação de um

projecto privado de provisão de energia
solar às comunidades, onde a rede nacional de distribuição eléctrica ainda não tenha chegado, tendo em conta que 10 dos
37 postos administrativos ainda não têm
acesso a estes serviços.
Do balanço feito das actividades do ano
passado, o CEPT destaca, por um lado, a
redução do índice do analfabetismo em
cerca de 13,1 por cento, em comparação
com dados do último inquérito.
Por outro lado, frisa-se que, em 2021, o
rendimento médio para Tete, por agregado familiar, foi estimado em cerca de 11 mil
meticais e está acima da média nacional, a
par de Niassa, Sofala, província e cidade de
Maputo.

“Temos uma das melhores
gráficas do país e estamos a introduzir vários itens para irmos
ao encontro dos nossos clientes, assim como para a melhoria da prestação de serviços de
tipografia no país”, referiu o
administrador.
Acrescentou que na área
editorial, principal vocação da
Sociedade do Notícias estão em
curso, para além da produção
do jornal físico, outras acções
para o melhoramento da plataforma, com a introdução do

jornal digital, que permite a
divulgação de acontecimentos em tempo real, mantendo
a comunidade moçambicana
informada sobre os acontecimentos do país e do mundo.
Por sua vez, os titulares
dos órgãos do governo na província, concretamente Elisa
Zacarias e Domingos Viola, secretária do Estado e chefe de do
Conselho Executivo provincial,
respectivamente, afirmaram
a prontidão em abraçar as iniciativas do Conselho de Ad-

ministração da Sociedade do
Notícias.
“Reconhecemos o papel
que a Sociedade do Notícias
tem prestado aos órgãos do
Estado, particularmente na
divulgação das nossas realizações junto às comunidades
moçambicanas no país e no exterior e vamos, dentro das nossas capacidades, manter esta
parceria, para contribuirmos
no alavancamento do negócio
desta instituição”, disse Elisa
Zacarias.

PUBLICIDADE

INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

O ISUTC encontra-se a recrutar DIRECTOR DE PROGRAMAS DE PESQUISA E EXTENSÃO a tempo integral.
Requisitos Essenciais:
-

Habilitações Académicas ao nível de Doutoramento na área de Engenharia;

-

5 anos de experiência na implementação de programas de pesquisa e extensão;

-

Habilidades para conceber e elaborar “concept notes” para projectos de investigação em diferentes áreas;

-

Capacidade de mobilização de fundos para acções de pesquisa e extensão;

-

Habilidade em trabalhar com equipas multidisciplinares;

-

Domínio das principais fontes de publicação de produção científica; e

-

Proficiência na utilização das tecnologias de informação e comunicação.

Envio de candidaturas para servicoscentrais.recrutamento@gmail.com até ao dia 4/3/2022.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE BOANE
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
1.

Expande-se rede
sanitária às zonas rurais
OS distritos de Dôa, Macanga e Tsangano,
na província de Tete, esperam receber,
neste ano, três centros de saúde rurais tipo
II, estando em curso as respectivas construções.
A empreitada, liderada pelo Conselho
Executivo Provincial de Tete (CEPT), vai
minimizar o sofrimento das populações
destes distritos que, muitas vezes, têm de
percorrer uma média de 20 quilómetros
para encontrar uma unidade sanitária.
O porta-voz da primeira sessão ordinária do CEPT, Óscar Zalimba, assegurou que
a conclusão das obras faz parte dos desafios
estabelecidos, em alinhamento com o orçamento de 2022, deste órgão governativo.
“Referimo-nos dos centros de saú-

Elisa Zacarias, secretária do Estado, durante a audiência que concedeu à Sociedade do Notícias

O Serviço Distrital de Planeamento e Infra-estruturas de Boane convida a todos fornecedores e prestadores de serviços, interessados e
elegíveis a apresentarem propostas, em cartas fechadas para o fornecimento e ou prestação de serviços, como ilustra a tabela abaixo:

N.º Do
Concurso

Modalidade

Objecto

Data/HoraLimite da
Entrega das
Propostas

Data/Hora da
Abertura das
Propostas

Validade das
Propostas

Anúncio de
Posicionamento

04K020051/
CL/02/2022

Concurso
Limitado

Aquisição de
viatura dupla
cabina

11/3/2021
8.45 horas

11/3/2022
9.00 horas

90 dias

18/3/2022
9.00 horas
(local: Item 3)

2.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los no SDPI de Boane, pela
importância não reembolsável de 1,000.00MT, a ser depositada na conta Bim nº 185146229 pertencente ao Serviço Distrital de Planeamento
e Infra-Estruturas.

3.

Endereço de Entrega e Abertura das Propostas: Serviço Distrital de Planeamento e Infra-Estruturas de Boane, Rua 1o de Maio, Município da
Vila de Boane, telf: +258 879555500.

4.

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

Boane, aos 24 de Fevereiro de 2022
A Entidade Competente
(Assinatura ilegível)

OPINIÃO & ANÁLISE

Quinta-feira, 24 de Fevereiro de 2022

“Zimbora” (com)partilhar
experiências
VAN DILSON GUEZE
ESTAMOS num mundo em que “competir” está
em primeiro lugar em detrimento de (com)partilhar,onde para “vencer/ganhar” o outro indivíduo tem que “perder”. Encontramos esta situação em várias áreas. Pode-se utilizar o exemplo
de campeonatos de futebol, onde temos para
além do vencedor (que obviamente festeja e
assiste a um derrotado “frustrado”, porque não
almejava ficar em segundo lugar) do torneio,
a disputa do terceiro e quarto lugar, em que o
vencedor também festeja efusivamente como
se tivesse sido o campeão do torneio. E a questão que me surge é, “ por qual motivo o terceiro
posicionado termina o torneio mais feliz que o
segundo classificado?”
Tive a oportunidade de assistir a um debate
num dos canais televisivos moçambicanos, e um
académico brasileiro que fazia parte do painel
(de forma virtual), chamado José Haddad disse
que “aprendemos cedo a competir e isso é um
erro estratégico, onde achamos que para sermos
melhores temos que ser superiores aos outros. E
um dos grandes problemas que agudiza a crise
perpetuada pela pandemia é exactamente o espírito de competitividade”.
Na minha opinião, se as empresas (com)
partilhassem soluções provavelmente o impacto
da Covid-19 não teria afectado grande parte de
empresas, que teve de fechar as portas enquanto
podia ser suportada por outras instituições mais
resilientes, que até enchem o peito, no sentido
figurado, para dizer que tem como lema “Trazer

Soluções para o Desenvolvimento do País”.
Mas como será possível um país desenvolver enquanto algumas empresas ascendem e outras encerram as suas actividades? E como será
que vai se manter a tal competitividade que tanto
adoram, se não há outra em actividade para ser
seu pário? Penso também que, se os laboratórios
responsáveis pela criação de vacinas contra à
Covid-19 se unissem por uma só causa, criando
sinergias de modo a resolver este grande problema que assola toda a humanidade, ao invés de
serem criadas tantas vacinas que até desconheço o número, e que com certeza não eliminam
por completo a possibilidade de um indivíduo
contrair a doença, pois apenas fortalecem a imunidade, podiam partilhar suas experiências, e
criarem uma vacina certeira, aquela que pudesse
eliminar sem deixar qualquer rasto desse vírus.
Se fugirmos um pouco desta área triste que
são as doenças, indo um pouco mais para a área
financeira, também se pode utilizar como exemplo a “Vodacom/Vodafone” com os seus serviços de “M-Pesa”, que podiam ser vistos como
uma ameaça às instituições financeiras tradicionais, sendo que veio colmatar um problema que
abrange grande parte da população africana que
é constituída maioritariamente por indivíduos de
baixa renda, e que por várias questões, dentre
elas burocráticas, não são abrangidos por serviços financeiros convencionais. Mas hoje, esses
serviços denominados por “carteira móvel” estão associados às entidades bancárias, e juntos
estão a contribuir para automatizar o processo de
transições financeiras no continente.

Sem fronteiras
CASAL NUNO E MARIA HELENA
OSÓRIO GONÇALVES
POR vezes ouvimos repetir, nos círculos sociais
por onde passamos: «ninguém é insubstituível».
Discordamos de tal afirmação. Cada vida humana é
única, irrepetível e tem o seu toque próprio.
No entanto, há pessoas que trilham os caminhos
deste mundo de uma forma mais elevada semeando
a beleza e a fraternidade. Fazem silêncio de si próprios, na humildade de quem não está à espera de
aplausos. A sua meta é amar e servir, esvaziando-se
de si para ter espaço aberto, no coração e acolher
todos, sejam eles de perto ou de longe. Era assim
o Senhor Padre José Moreira Martinho – coração
e braços abertos, sempre, para quem dele se abeirava ou para quem ele suspeitasse que precisava de
ajuda.
Mas porquê?
Porque, para ele, todos eram irmãos, não se
importando com diferenças sociais ou religiosas. A
entrega aos outros era a ordem do dia.
Todo o seu percurso teve uma marca profunda
em que a dimensão humana foi sempre relevante,
não só ao nível pastoral mas também no âmbito da
promoção social e cultural, das famílias e das comunidades. Era aquele que no “aqui e agora”, ao
longo de muitos anos, estava presente junto das
pessoas, nas paróquias e nas freguesias onde trabalhou, nas obras que desenvolveu.
Podemos afirmar, sem exagero, que para ele era
sempre “dia santo” porque era dia de amar os ou-

tros e construir um mundo mais justo e mais belo.
Nasceu a 27 de Outubro de 1925, em Lisboa,
foi depois para Parada do Côa, do Concelho de Almeida.
Em 1937, entrou no Seminário do Fundão percorrendo com muito êxito os anos de formação,
até ser ordenado em 15 de Agosto de 1945. Nunca mais parou de construir, de promover a Paz e o
Bem, por onde foi passando.
Particularmente em S. Romão, onde esteve
como pároco de 1950 a 2018, tivemos oportunidade de o conhecer melhor, de muito aprender com
ele e de crescermos nos valores humanos e cristãos.
Fomos ouvindo testemunhos de muitas pessoas que
falavam de quantas vezes ele lhes acudia em situações de privação, de crianças e jovens que para ele
corriam para sentirem o seu carinho paternal, acolher um conselho oportuno, ou um apoio para a sua
vida familiar e profissional.
Quando completou 90 anos, registámos uma
afirmação que nos deixou cheios de alegria:
– “Sou um padre muito feliz e o dedo de Deus
esteve presente no momento em que optei por ir ao
Seminário”.
Partiu agora, a 18 de Janeiro de 2022, com os
seus 96 anos, para a tal viagem que, no infinito,
se desenha o eterno. Fica-nos muita saudade, mas
muita gratidão, por termos conhecido e vivido momentos tão ricos, ao lado de um HOMEM, com letra maiúscula, inteiro, recto e generoso sem limite,
que soube gastar a vida e, por isso, viveu e partiu
feliz!
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Fazer melhor aproveitamento
de infra-estruturas
ROGÉRIO JOÃO
FAZ parte da nossa história: Moçambique
foi colonizado por Portugal. Trata-se de
uma verdade que os moçambicanos não
têm como contornar. Durante o período
colonial boas e más coisas aconteceram e
estão gravadas na memória e nos arquivos
deste belo Moçambique.
Uma das coisas de que os cidadãos
ainda têm memória é a implantação de
inúmeras infra-estruturas que por algum
período constituíram referência pela possibilidade de empregar muitos moçambicanos e poder garantir o sustento de suas
famílias com o dinheiro que auferiam.
Era quase que impossível chegar à capital do país e não ouvir falar, por exemplo, da Mabor, Texlom, Loumar, Vidreira,
etc, sendo esta última já em processo de

restauração.
Acontece que a dado momento estas
empresas deixaram de operar, colocando
muitas pessoas no desemprego, gerando
desgraça para suas famílias e não só. As
infra-estruturas ficaram abandonadas e até
existem casos de empresas com a situação
salarial irregular com os antigos trabalhadores.
É verdade que, com o tempo foi se ensaiando uma e outra iniciativa de modo a
revitalizar as empresas mas ainda há um
longo caminho por percorrer.
É com muita dor e tristeza que diariamente contemplo aquela que foi uma
referência no fabrico de pneus no país, a
empresa Mabor, a se degradar. Pessoas
com algum conhecimento sobre edifícios
dizem que quando determinada infra-estrutura não é usada, o risco de se tornar

ruína é maior.
De tempos em tempos chegam-nos
informações através dos órgãos de comunicação social, dando conta da existência
de contactos empresariais para a recuperação da empresa Mabor. Estas informações
alimentam a esperança de um dia esta e
outras voltarem a laborar ou seus edifícios
serem úteis para a sociedade.
Enquanto as intenções não se materializam, os transeuntes e a população
circunvizinha reclamam pela insegurança que se vive nas proximidades. Pois,
por conta do seu abandono, os marginais
aproveitam-se desta situação para fazerem
as suas incursões maléficas. Despojam as
pessoas de seus pertences, violam, torturam, enfim, tornam aquela zona insegura.
Vezes há que as autoridades policiais
fazem patrulhamento, mas na maior parte

das vezes os transeuntes caminham inseguros. Tudo por conta desta infra-estrutura que se tornou covil de marginais.
Sou de opinião que é preciso rentabilizar aquele e outros edifícios que outrora
foram fonte de renda para muitas famílias. Quero acreditar que existem pessoas
interessadas no mesmo ou outro projecto
similar. Vale a pena acarinhar os investidores desde que sejam acordos para benefício do povo.
Entretanto, uma chamada de atenção
vai para as autoridades municipais no sentido de melhorarem uma das estradas que
circunda a Mabor. Pois por conta da chuva, a erosão está a tomar conta da estrada.
Há necessidade urgente de se intervir, pois
sempre que chove a areia é arrastada até a
Avenida de Moçambique e consequentemente influencia no trânsito.

A pedra que cai no lago
SANDRA ABREU
HOJE, o sol brilhou durante a maior parte do dia como se quisesse celebrar uma
festa! Daquelas que não vemos a “olho
nu”, mas que é celebrada dentro do nosso
coração. Tive a ocasião de combinar uma
caminhada com uma amiga. Tudo estava planeado para percorrermos a passo
ligeiro os limites do aeroporto. Tudo se
conjugava, pois teríamos a oportunidade de conversar sobre as coisas boas, as
menos boas, aspectos circunstanciais,
do presente e do futuro apelando e forjando a esperança nos nossos caminhos
de vida. O teatro que assistira, no dia anterior, foi motivo de gracejos e risadas,
pois a descrição que eu fazia a propósito
dos actores intervenientes foi também
acompanhada por gestos de interpretação das cenas escolhidas. A peça, uma
comédia, foi encenada, produzida e representada pelos alunos do 12.º ano.
Como dizia no panfleto entregue à entrada, “Este espetáculo surge da vontade de
cada um ir mais longe e de alegria que
encontram quando, em grupo, procuram
fazer algo verdadeiro e que espelha as
amizades que foram construindo ao longo de vários anos juntos” (…) e no meio
de todas as tribulações, acontecimentos e
muito estudo, surge algo que transcende
o individual, que aponta para o alto e que

deseja o bem de todos, sempre com sentido de missão que é inerente à inquietação
do Homem”.
A certo momento, a nossa conversa
foi interrompida! Um casal e dois filhos
aproximavam-se! Um dos menores, meu
aluno! “Esta é a minha stora de FQ”! O
olhar espantado e ao mesmo tempo um
ar recolhido por nos encontrarmos fora
do contexto habitual. “Viemos ver os
aviões”! disse o pai demonstrando, ao
mesmo tempo, alguma vontade de ouvir
comentários sobre o Diogo. Felicitei os
pais pelo filho que têm: “muitas interrogações durante a aula, raciocínios bem
elaborados, boas conclusões e sempre
com a pressa de ser o primeiro a dizer
qualquer coisa, sobre as questões propostas.” “De vez em quando é preciso
apertá-lo porque não faz o que deve”
retorquiram. É adolescente! Respondi.
A conversa continuou, chegámos até
ao ponto de questionar porque é que os
aviões sobem tão alto, sabendo que pelo
porte são tão pesados!
Essa não foi a questão mais importante para mim, naquele instante! Sem
especular sobre o assunto, vi o Diogo
feliz, por se sentir acompanhado pelos
pais e o irmão. A trivialidade de passar
ali um momento em família, ver o mesmo, sentir o mesmo vento que soprava,
assim como, ouvir o grande volume de
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som dos motores dos aviões, criava uma
cumplicidade deveras familiar, à moda
do “um por todos”! Obsessão em ser felizes? Creio que não! Mas com felicidade, que é o sentido que damos às nossas
vidas. Oportunidade de educar é garantir
a segurança do que o outro não sabe e garantir a liberdade no que o outro é capaz
de fazer.
Veio à minha memória um ponto
do livro que me ajudou, em tempos, a
descobrir o valor divino das inúmeras
realidades humanas: «És, entre os teus,
alma de apóstolo, a pedra caída no lago.
- Provoca, com o teu exemplo e com a
tua palavra, um primeiro círculo...; e este,
outro... e outro, e outro... Cada vez mais
largo. Compreendes agora a grandeza da
tua missão?» Caminho, 831.
Este é o ponto que graficamente associo ao “efeito dominó” para descrever
como é que o som chega a outro canto
de uma sala. Este acontece quando é provocada uma perturbação, somente na primeira peça dominó. Ao que é transportado da primeira à última peça dominó,
chamamos energia. Da mesma forma
existe o efeito causado por uma pedra
que cai nas águas calmas de um lago!
Quando a pedra cai, há “transferência”
de energia da pedra para a água. A energia do impacto da pedra na água obriga
a que se propague em todas as direções,
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formando a primeira onda, depois a segunda e assim sucessivamente.
A primeira peça passa uma “informação carregada de conteúdo”: de informações e de emoções, de felicidade e de
espanto, de cultura e de conhecimento,
de virtudes e de beleza, de opções e de
projectos de vida, a construção dos ideais
… A primeira peça, os pais que ensinam
a conviver, cultivar o bom humor, saber
ouvir com o coração, compreender, saber
exigir, impor limites, estar atentos, ensinar a fazer e não fazer por eles.
Na adolescência, a “perturbação”
surge acompanhada de uma mudança
hormonal, física, psicológica, até mesmo
repleta de crises à procura de uma identidade. Está estampado nos seus rostos, o
acompanhamento que os seus pais lhes
dão! Nos meus alunos! Poderei ser eu
uma boa perturbação? Creio que sim,
mas de forma diferente, isto é, de forma
mais distante que a dos seus pais/família, os verdadeiros educadores. Os mais
responsáveis! Aqueles que podem gerir
melhor essa carga de energia, que muitas
vezes aparece com o sofrimento, com as
dificuldades, as incertezas e cujo antídoto mais adequado é o amor. Sentir-se
querido, amado e crescendo em autoestima com toda a liberdade e em idade, os
nossos adolescentes poderão pedir: “Por
favor, (Mãe, Pai) fala-me de amor!”
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Moçambique e Itália unem-se
na protecção da biodiversidade

Tuaha Mote e Ryan Goodnight, momentos após assinarem o memorando de entendimento

Prevêem-se dias melhores
nos serviços de internet

O

ACESSO à internet e
a expansão da banda
larga vai melhorar no
país com a entrada
em funcionamento da nova operadora Starlink,
especializada na prestação de
serviços via satélite.
Para o efeito, o Instituto
Nacional das Comunicações de
Moçambique (INCM) atribuiu
ontem, na cidade de Maputo,
a licença à Starlink, representante da empresa americana
SPACEX.
Segundo Tuaha Mote, Presidente do Conselho da Administração (PCA) do INCM,
os serviços oferecidos pela

empresa vão melhorar a conectividade dos cidadãos às
Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) .
Acrescentou que a parceria permitirá o acesso à
internet com alta capacidade de baixar e/ou de enviar
arquivos(download e upload),
com melhor qualidade e diversas opções.
“A instituição tem vindo
a trabalhar para garantir a expansão, modernização e diversificação dos serviços de telecomunicações. É perseguindo
estes objectivos e cientes dos
desafios que o país tem para
conectar mais cidadãos às tec-

nologias digitais, que estamos
a buscar parcerias, a atrair investimentos, ao nível nacional
ou internacional e a SPACEX
entra no leque deste esforço”,
sublinhou.
Mote avançou que os serviços de satélite vão garantir comunicação de emergência em
caso de isolamento de distritos,
uma vez que Moçambique é
propenso a catástrofes naturais.
Ryan Goodnight, director
da Starlink para África, agradeceu ao INCM pela rapidez,
transparência e eficiência em
responder ao pedido formulado
pela sua empresa.
O tempo relativamente re-

duzido do processo de atribuição de licenças no sector das
Comunicações em Moçambique, disponível na carta de serviços do INCM, torna Moçambique no primeiro país africano
a operar os serviços fornecidos
por esta entidade, como resultado da sua flexibilidade regulatória.
Uma das grandes apostas da
Starlink é fornecer uma banda
larga ultra rápida para o continente africano até ao final de
2022, o que permitirá a expansão para um maior número de
pessoas e locais, com destaque
para as zonas rurais e outras não
servidas.

A PRESERVAÇÃO do meio ambiente e a protecção da biodiversidade são duas áreas fundamentais para o desenvolvimento
de Moçambique.
O país tem um enorme potencial em termos de recursos
naturais e a maioria da população
depende directamente da biodiversidade e serviços dos ecossistemas para a sua sobrevivência.
Apesar da sua elevada diversidade, a flora moçambicana
tem recebido uma cobertura de
investigação limitada permanecendo pouco conhecida. A
prolongada instabilidade do país
causada pela guerra de independência (1964-1975) e subsequente conflito armado (1977
-1992) resultou num longo período em que a investigação da
biodiversidade foi negligenciada.
Nas últimas duas décadas,
felizmente, tem havido um notável aumento de expedições
botânicas, marcando Moçambique entre os países com maior

taxa de descoberta de novas
espécies em África. O mais recente estudo, uma lista actualizada das plantas vasculares de
Moçambique (Délcio Odorico
et al., Phytokeys, janeiro 2022),
contém classificação taxonómica, atributos biológicos e morfológicos, distribuição geográfica,
endemismo, risco de extinção, e
informação etnobotânica.
A pesquisa feita no âmbito do
Projecto SECOSUD II “Conservação e utilização equitativa da
diversidade biológica na região
da SADC: do sistema de informação geográfica (GIS) ao Sistema de Apoio à Decisão Sistémica
Espacial”, financiado pela Agência Italiana de Cooperação para o
Desenvolvimento (AICS).
Pesquisadores da Universidade Eduardo Mondlane (UEM),
juntamente com colegas de diversas instituições, como a Università La Sapienza de Roma,
entre outras, produziram a lista
actualizada das plantas vascula-

res de Moçambique, resumindo
dados de fontes bibliográficas
relevantes, colecções de herbários e bases de dados botânicas
autorizadas.
O estudo resulta ser fiável
para futuros estudos botânicos
em Moçambique, para orientar mais investigação botânica
e para apoiar o planeamento da
conservação da biodiversidade.
Das análises dos dados recolhidos, as conclusões evidenciam
a falta geral de informação sobre
o estado de conservação das
plantas vasculares de Moçambique, mostrando a necessidade
urgente de mais estudos para
identificar espécies ameaçadas e
desenvolver estratégias de conservação adequadas. Cerca de
75,1% das espécies ameaçadas
no País (Vulneráveis, Ameaçadas e Criticamente Ameaçadas)
são endémicas de Moçambique,
destacando a responsabilidade
central do país para a conservação destas espécies.

Os principais factores de
ameaça para as plantas vasculares no país são a perda e degradação do habitat, impulsionada
pelo recente crescimento populacional e o consequente aumento da pressão sobre os ecossistemas naturais. Os dados mostram
também como a crescente comercialização e a sobre-exploração de plantas medicinais estão a
tornar-se uma ameaça crescente.
Um dos exemplos citados no
estudo é da Warburgia salutaris (Xibaha em ronga), uma das
plantas medicinais mais utilizadas na África Austral. Como
consequência da crescente procura comercial nos últimos anos
tem sido sujeita a uma colheita
descontrolada, resultando numa
generalizada mortalidade arbórea e mesmo na extinção de populações locais em muitas áreas,
mudando o seu estatuto de conservação sendo considerada globalmente em perigo.

Quelimane alarga primeira ciclovia
A PRIMEIRA ciclovia em Moçambique vai
avançar mais alguns quilómetros no caminho
da transformação da cidade de Quelimane
em “capital verde de África”, com o financiamento português, conforme protocolo recentemente assinado.
A cerimónia de assinatura do protocolo
de colaboração técnica e financeira entre o
Fundo Ambiental de Portugal e o Conselho
Municipal da Cidade de Quelimane contou
com a presença do Ministro Português do
Ambiente e Acção Climática, João Pedro Matos Fernandes e do autarca da capital da Zambézia, Manuel de Araújo.
O protocolo assinado vai prolongar em
dois mil metros a ciclovia que tem actualmente 3,6 quilómetros e que foi construída
com o apoio financeiro do Estado português
avaliado em 21 mil euros (1,5 milhão de meticais ) na primeira fase e 20 mil euros( cerca
de 1,4 milhão de meticais) nesta que agora
arranca. O ministro português sublinhou o
empenho do município de Quelimane que,

não obstante as necessidades prementes, não
deixou de estar atento ao combate às alterações climáticas, que têm atingido Moçambique. “Num país onde há tantas necessidades
primárias, o município de Quelimane não
deixando de cuidar dessas necessidades teve
essa visão de futuro e de compromisso com
o combate às alterações climáticas”, afirmou
João Pedro Matos Fernandes.
Quelimane e Maputo foram as duas primeiras cidades africanas a aderirem à Aliança
do Transporte Descarbonizado, que foi presidida por Portugal quando foi criada, em 2017.
Para o presidente do município de Quelimane, Manuel Araújo, esta ciclovia representa a concretização de um sonho o preocupava
desde que foi eleito, mas para o qual não tinha
meios.
Recordou que muito tem sido feito para
melhorar o trânsito em Quelimane: “imagine
uma cidade com 600 mil habitantes, cerca de
5000 ciclistas, e que não tinha semáforo, nenhum sinal vertical nem horizontal de trânsi-

to. Era o caos”.
O município tomou medidas para “melhorar a segurança dos utentes”, colocando
semáforos para regular o trânsito e construindo esta ciclovia.
“Quanto mais seguras as pessoas se sentirem mais irão andar de bicicleta, o que melhora a saúde e ajuda na prevenção das mudanças climáticas”, sublinhou.
Referiu que, “esta vai ser a primeira ciclovia de Moçambique e lançará um sinal. É
um exemplo para que outras cidades, outros
distritos, aglomerados populacionais possam
ter ou ver Quelimane como um exemplo a seguir”.
O município está empenhado em se
transformar na “cidade capital verde de África” e com o protocolo agora assinado, espera
fazer a segunda parte do projecto.
“Os primeiros quilómetros ligam a zona
periférica ao centro da cidade. Agora, vamos
escoar o tráfego da cidade para a periferia”,
disse.-(Lusa)

PUBLICIDADE

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Pedido de Manifestação de Interesse

Leia Notícias

No âmbito da implementação do Plano Económico e Social-2022, o ISPS pretende aplicar parte destes fundos para Contratação de Serviços de Consultoria para fiscalização
de obras de conclusão dos Edifícios do Bloco Administrativo e Lar de Estudantes do Instituto Superior Politécnico de Songo, Distrito de Cahora Bassa, Província de Tete,
de acordo com o seguinte
N o de Concurso

EM PRIMEIRA MÃO

52A003141/CL/0002/2022

BAIXE JÁ!

Financiador

Hora e Data-limite de
entrega

Fiscalização de obras de conclusão dos edifícios do Bloco Administrativo
e Lar de Estudantes do Instituto Superior Politécnico de Songo
Fase 1

Orcamento do Estado
e Receitas Próprias

10.00 horas do dia 21 de
Março de 2022

2.

Para o efeito, são convidados todos os interessados elegíveis a manifestar o seu interesse em prestar o ISPS, serviços de consultoria supracitados. São elegíveis os
que demonstrarem possuir qualificações jurídicas, técnica e regularidade fiscal, através da apresentação da respectiva documentação comprovativa. Potenciais
concorrentes poderão associar-se de forma a melhorarem a sua capacidade técnica.

3.

O concurso será regido de acordo com os procedimentos constantes 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 e está aberto a todos concorrentes, conforme definido no referido regulamento.

4.

A manifestação de interesse para a fiscalização deverá ser acompanhada pela seguinte informação:
-

Termos e condições aplicavéis

Objecto do concurso

-

Carta de manifestação de interesse;
Alvará da 3ª classe para o exercício da actividade de consultoria de construção civil nas obras públicas ao abrigo do Diploma
Ministerial nº 76/2015, de 22 de Maio;
Curriculum da empresa
Certidão emitida pelo INE (Instituto Nacional de Estatística) actualizada; e
Certificado de Quitação das Finanças Públicas actualizado;
Certidão de Segurança Social actualizada e
Cadastro Único actualizado,
Informação relevante, relativa ao quadro técnico e experiência na execução de serviços similares.

5. Os interessados poderão obter mais informações no endereço abaixo indicado, das 8.30 às 15.00 horas, até uma semana antes da data-limite.
6. A manifestação de interesse deverá ser apresentada em língua portuguesa e entregue em triplicado num envelope fechado, no endereço abaixo indicado, o mais tardar
até às 10.00 horas do dia 21 de Março de 2022. Propostas enviadas por correio electrónico (E-mail) e por Fax não serão consideradas.
Instituto Superior Politécnico de Songo, Cahora Bassa-Tete
Bairro Julius Nyerere, Av. Agostinho Neto, Recinto da Escola Secundária de Songo
Telefone: 25282336/8 ou 875253322 Fax: 25282338
Songo, aos 21 de Fevereiro de 2022.
O Director-Geral
A Autoridade Competente
(Ilegível)
118

27

RECREIO & DIVULGAÇÃO

Quinta-feira, 24 de Fevereiro de 2022

“(DES)CONSTRUÇÕES E SOMBRAS”

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

Fotógrafos colocam luz
e tempo em diálogo

PREVISÃO DE TEMPO
24 de Fevereiro de 2022

PEMBA

30/23

LICHINGA

24 /14

TETE

C

ASAR a luz e o tempo
através da fotografia
é a proposta de Idelfonso Colaço e Silasse
Salomone na exposição “(Des)construções e
Sombras”, a ser inaugurada esta noite na galeria da
Associação Kulungwana,
cidade de Maputo.
A mostra, que conta
com a curadoria de João
Costa, traz consigo duas
abordagens distintas, pois
Colaço captou imagens de
ruínas para trazer a sua
parte mais encantada e
Salomone, por seu turno,
concentrou-se nos movimentos das pessoas.
Ambos têm em comum
o facto de fazerem das ruas
a sua fonte de inspiração
e, deste modo, quebrarem

uma parte da tradição do
foto-jornalismo moçambicano, ao trazerem propostas estéticas elaboradas sobre conceitos por si
criados, conforme descreveu o académico António
Sopa.
“Os dois jovens fotógrafos trazem-nos propostas inovadoras, abrindo novos caminhos para a
fotografia moçambicana”,
comentou.
Para Sopa, Ildefonso
Colaço ilustra os muros
da capital moçambicana, corroídos pelo tempo,
salitre e mãos humanas,
destacando as diferentes
camadas de tonalidades
diversas que se renovam
a cada olhar, abrindo um
amplo campo de interpre-

“Açúcar Castanho” une
tradicional ao moderno
PARA muitos, o projecto Açúcar Castanho Experiment
faz jazz, mas para o seu líder,
Samito Tembe, a banda faz
“tradmodern”, isto é, uma fusão entre ritmos tradicionais
moçambicanos e modernos.
Este é o prato forte desta
noite no Centro Cultural Moçambicano-Alemão (CCMA),
na cidade de Maputo, onde o
agrupamento realiza o primeiro concerto do ano do espaço.
O conjunto irá apresentar
ao público um som influenciado por ritmos tradicionais
como o niketche, da Zambézia, chioda, do Niassa, e muthimba e xigubo, do sul do
país, que cruzarão o mesmo
caminho com o jazz.
“Normalmente tocamos
os ritmos tradicionais com
instrumentos como batuques,
por exemplo, mas aqui fazemos uma fusão com a guitarra
do rock e o saxofone”, explicou Samito.
O grupo irá tocar músicas

tações.
“Na verdade, num primeiro momento julgamos
estar na presença de algumas cidades da antiguidade, escavadas na dura rocha das montanhas, mas
estamos apenas na presença da realidade difícil
da nossa cidade e das suas
gentes”, explicou.
Entretanto, o académico vê em Silasse Salomene
alguém focado na luz e nos
efeitos que a mesma produz. “E se as suas imagens
partem da figura humana,
o resultado são composições quase abstractas elaboradas pelos contrastes
de luz e sombra”, referiu.
A exposição estará patente na Associacão Kulungwana até 18 de Março.

Autor Ngoka Maluvana
solta “Eco do Pedestre”
O AUTOR moçambicano Ngoka Maluvana lança amanhã, pelas 18.00 horas, na
cidade de Maputo, o seu livro de estreia
“Eco do Pedestre Oco”.
A colecção de poesia, chancelada pela
editora Cavalo do Mar, será apresentada
pelo escritor e professor de Literatura
Lucílio Manjate, na biblioteca do Camões
– Centro Cultural Português.
A sessão será abrilhantada pelo poeta
Sangare Okapi, que irá declamar alguns
excertos do “Eco do Pedestre Oco”.
Ngoka Maluvana, pseudónimo de Be-

como consequência de várias experiências de Samito
na música, que antes partilhara no palco com vários
músicos e bandas como,
entre outros, Chico António, Isabel Novela, Neyma,
Ghorwane e Kakana.
“A um dado momento
decidi começar a escrever a
minha própria história”, explicou o artista radicado na
França há dois anos.
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PREIA-MAR - Às 7.21 horas e às 19.30,
com 3.20 e 3.00 metros, respectivamente

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

PENSAMENTO DO DIA

lisário Tinga, é, segundo o “Camões”,
uma das mais promissoras vozes da poesia moçambicana, pela forma cuidada
como trabalha a linguagem.
Os seus versos, acrescentou a casa,
dialogam com a poesia epigramática do
falecido poeta moçambicano Amin Nordine.
Nascido em 1987, publicou alguns
poemas no extinto jornal electrónico
“Dumbanengue”, sendo que já teve alguns textos expostos na mediateca do
BCI, na capital do país.

“Não julgue um livro pela capa”

- Ditado popular
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DIRECTO

17:00

08:00

DESENHOS ANIMADOS: CÓDIGO DO PUZZLE - O SONHO DA
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DIRECTO
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REPETIÇÃO
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DIRECTO
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HINO NACIONAL

Pela Quarta Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm
éditos de trinta dias, citando o executado JORGE TOMO, com último
domicílio no Bairro de Mavalane “B”, quarteirão nº 1, casa nº 88,
actualmente em parte incerta, para, no prazo de 10 (dez) dias, que
começa a contar depois da segunda e última publicação do anúncio no
jornal “Notícias” para contestar, querendo, apresentando a sua defesa
nos Autos de Execução Sumária, registados sob o nº 49/2021-Z,
que pelo Cartório da Quarta Secção lhe move o exequente TINHICO
JOEL GOMANE MABUNDA, pelos fundamentos constantes da petição
inicial, cujo duplicado se encontra arquivado no Cartório desta Secção,

onde pode solicitar em qualquer dia útil dentro das horas normais
de expediente, advertindo-se-lhe de que a falta de oposição importa
a confissão dos factos articulados pelo exequente, para todos efeitos.
Maputo, a 1 de Setembro de 2021
A Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano
Verifiquei
A Juíza de Direito
Sofia Abdul Carimo Sulemane Manjate
1997

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO

02.00- FLASH CULTURAL

Torna-se público que o anúncio publicado no jornal “Notícias”
do dia 14 de Fevereiro do ano corrente, para venda de
aparelhos de ar-condicionado e material informático, no
dia 24 de Fevereiro, pelas 10.00 horas, na AMASP-Associação
Moçambicana de Amizade e Solidariedade com os Povos, sita
na Av. Paulo Samuel Kankhomba, número 2311, Bairro do Alto
Maé, Cidade de Maputo, fica adiada.
Fica sem efeito o anúncio publicado no jornal “NOTÍCIAS”
do dia 14/2/2022.

Maputo, aos nove dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte e dois
A Ajudante de Escrivão
Sara Clotilde Artur Manhique

Maputo, aos 23 de Fevereiro de 2022

Verifiquei
A Juíza de Direito
Drª Judite António Sindique Correia

A Direcção da DAF
(Ilegível)
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DOCUMENTÁRIO: HÓSPEDE
DA CHINA
EPISÓDIO 01

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
4ª SECÇÃO

____

Pela Quinta Secção deste Tribunal correm éditos de trinta dias, citando
o executado MIGUEL EUSÉBIO ZANDAMELA, com último endereço
conhecido no Bairro de Inhagóia “A”, quarteirão 34, casa nº 20, célula
11, nesta cidade, 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 deste anúncio, pagar ao exequente BIM - BANCO
INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA, a quantia de 359 958,59MT,
em dívida nos Autos de Execução Ordinária nº 41/2021/V, que por
esta Secção lhe move o referido exequente, ou no mesmo prazo nomear
à penhora bens suficientes para tal pagamento e do mais que acrescer ou
deduzir a oposição que tiver, nos termos do artigo 812º e seguintes do
C.P.C, sob pena de, não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente,
prosseguindo a execução seus termos, conforme tudo melhor consta do
duplicado da petição inicial que se encontra à disposição do executado no
Cartório desta Secção, podendo ser levantado dentro das horas normais
de expediente.

BAIXA-MAR - À 01.09 horas e às
13.35, com 0.90 e 1.00 metros, respectivamente

QUARTO MINGUANTE - É hoje, às 00.32 horas

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

ANÚNCIO
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
5ª SECÇÃO

31/22
QUELIMANE

Samito Tembe

que exploram diversas temáticas que marcam a actualidade moçambicana e não só,
como corrupção, guerra e paz.
“Como estamos com a situação de Cabo Delgado, queremos que os que têm poder e
armas se unam, porque quando os mais velhos se batem, os
que sofrem mais são as crianças”, justificou.
O “Açúcar Castanho Experiment” surge há sete anos

NAMPULA

34 /24

1682

01.30- SOLIDARIEDADE MOÇAMBIQUE

16.30- JULGAMENTO DAS DÍVIDAS
NÃO DECLARADAS

02.00- IZI JAZZ (REPETIÇÃO)

17.10- ECONOMIA PARA TODOS

04.57- HINO NACIONAL

18.10- UMA DATA NA HISTÓRIA

05:.10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO

18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.30- INDÚSTRIA EXTRACTIVA

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06.00- JORNAL DA MANHÃ
08.10- ECONOMIA PARA TODOS
08.15- INSS
09.10- PARABÉNS A VOCÊ
12.00-SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS
DO JORNAL DA TARDE
12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

18.55- UMA HISTÓRIA PARA TI
19.00- TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE
19.02- MAGAZINE DESPORTIVO
19.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

12.30- JORNAL DA TARDE

20.00- BALANÇO DO GOVERNADOR

13.00- BALANÇO DO GOVERNADOR
DE NAMPULA

DE MANICA

14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

21:10- ÚLTIMO TEMPO

14:30- RÁDIO-NOVELA “OURO
NEGRO”

22.10- GENTE DA NOSSA TERRA

16.10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

23.15- INSS

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 21,
22.00 E 23.00 HORAS.
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NECROLOGIA

AKI L DE JESUS M USSACAZE

CARLOS HENRI QUE

XÉNI A JUNOT
M AHUM ANE

( Papy)
2 anos de eterna saudade

BORGES DE FREI TAS
FURTADO
FALECEU
A Administração da Home Center e todos colaboradores comunicam com
profunda tristeza o falecimento do Sr. CARLOS
HENRIQUE BORGES DE FREITAS FURTADO, pai
da sua administradora Rita Furtado, ocorrido
no dia 22/2/2022, na cidade do Porto, Portugal.
À família enlutada apresentam sentidas condolências.

FALECEU

Seus pais Lelena e Sérgio Mussacaze e irmão Zayn comunicam com
profunda dor a passagem do 2° ano de eterna saudade do seu filho.
São dois anos de muita tristeza por não ter aqui o filho que despertou em nos tanto amor e alegria. Iremos chorar eternamente, pois a
marca que deixou em nossos corações será o nosso consolo até chegar o dia do nosso
reencontro. Continuaremos orando e homenageando a pessoa carinhosa e especial que
foi. Acreditamos que seu novo mundo é um lugar de amor e serenidade, que estás bem e
em paz. Que o seu descanso seja eterno e em paz filho. Te amamos

É com profunda dor e consternação que
as famílias Junot, Lucas e Mahumane comunicam o falecimento da sua filha e nora XÉNIA JUNOT
MAHUMANE, ocorrido em Nacala. Mais informam que o
velório será na capela do HCM, às 9.00 horas, seguido
de funeral às 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene,
amanhã, sexta-feira, dia 25/2/2022.
1715

JOSÉ M AGAI A
FALECEU
A Ministra, Vice-Ministro, Secretário Permanente e funcionários do Ministério do Género, Criança e Acção Social comunicam o falecimento de JOSÉ
MAGAIA, pai da Srª Angélica José Magaia, Directora Nacional da Criança,
ocorrido no dia 19/2/2022, cujo funeral se realizou no dia 22/2/2022, no Cemitério de Chale, na Katembe, pelas 10.00 horas, antecedido de velório na sua
residência, pelas 8.30 horas. Paz à sua alma.
2043
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Publicidade

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1.

O Instituto Superior Politécnico de Songo, convida a todas as Empresas interessadas para apresentarem propostas, Fechadas, para
o fornecimento dos seguintes bens/serviços:
Concurso

Concurso Publico
Nº52A003141/CP/02/2022
Concurso Limitado
Nº52A003141/CL/01/2022
Concurso Limitado
Nº52A003141/CL/02/2022
Concurso Limitado
Nº52A003141/CL/03/2022
Concurso Limitado
Nº52A003141/CL/04/2022
Concurso Limitado
Nº52A003141/CL/05/2022
Concurso Limitado
Nº52A003141/CL/06/2022
Concurso Limitado
Nº52A003141/CL/07/2022
Concurso Limitado
Nº52A003141/CL/08/2022
Concurso Limitado
Nº52A003141/CL/09/2022

Data e hora final Data e hora da
Garantia da Entrega das abertura
das
propostas
propostas
21.03.2022
21.03.2022
Aquisição de Gêneros Alimentícios
70.056,00
9:00 Horas
09:30 Horas
Manutenção e Reparação de Viaturas
10.03.2022
10.03.2022
N/A
09:00 Horas
09:30 Horas
Multimarcas
10.03.2022
10.03.2022
Aquisição de Pneus para Viaturas
N/A
09:30 Horas
10:00 Horas
10.03.2022
10.03.2022
Aquisição de Kit para Prevenção do Ccvid 19
N/A
10:00 Horas
10:30 Horas
Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para
10.03.2022
10.03.2022
N/A
10:30 Horas
11:00 Horas
o Lar de Estudantes e Serviços Administrativos
10.03.2022
10.03.2022
Aquisição de Material para Brindes e Homenagens
N/A
11:00 Horas
11:30 Horas
10.03.2022
10.03.2022
Passagens Aéreas Dentro e Fora do Pais
N/A
11:30 Horas
12:00 Horas
Manutenção e Reparação de Equipamento
10.03.2022
10.03.2022
N/A
12:00 Horas
12:30 Horas
Informático e Fotocopiadoras
10.03.2022
10.03.2022
Fornecimento de Serviços Gráficos
N/A
12:30 Horas
13:00 Horas
10.03.2022
10.03.2022
Serviços de Comunicação
N/A
13:00 Horas
13:30 Horas
Objecto

Concurso Limitado
Fornecimento de Combustíveis e lubrificantes
Nº52A003141/CL/11/2022
Concurso Limitado
Consumíveis para Equipamento Informático
Nº52A003141/CL/12/2022
Concurso Limitado
Fornecimento de Carvão Vegetal
Nº52A003141/CL/13/2022
2.

N/A
N/A
N/A

10.03.2022
13:30 Horas
10.03.2022
14:00 Horas
10.03.2022
14:30 Horas

10.03.2022
14:00 Horas
10.03.2022
14:30 Horas
10.03.2022
15:00 Horas

Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações examinando os Documentos do Concurso ou adquiri-los no Instituto
Superior Politécnico de Songo, sito no Bairro Julius Nyerere (recinto da Escola Secundaria de Songo), pela importância não restituível
de 1.500,00Mt (Mil e Quinhentos Meticais) depositar na conta 18415257101-ISPS-Receitas Próprias.

3. O período de validade das Propostas será de 90 (noventa) dias, a contar da data final da sua entrega.
4. As Propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até dias indicados na Tabela acima e não será vedada a presença dos
Concorrentes que desejarem assistir ao acto de abertura das mesmas.
Instituto Superior Politécnico de Songo
Unidade Gestora Executora das Aquisições
Bairro Julius Nyerere (recinto da Escola Secundária de Songo)
Telefone: 875253322, Fax: 252-82338, Vila de Songo – Província de Tete
5. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016, de 8 de Março.
Songo, aos 21 de Fevereiro de 2022.
O Director-Geral
(Assinatura Ilegível)
Autoridade Competente
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
No âmbito da implementação do Plano Económico e Social-2022, o ISPS pretende aplicar parte destes fundos
para as obras de conclusão dos edifícios do Bloco Administrativo e Lar de estudantes do Instituto Superior Politécnico de Songo, Distrito de Cahora Bassa, Província de Tete, de acordo com o seguinte:
Nº de Concurso

Objecto do concurso

Conclusão dos edifícios
52A003141/
co Administrativo e Lar
CP/0001/2022
tudantes do Instituto
Politécnico de Songo-

do Blode esSuperior
Fase 1

Alvará
5ª Classe, Categoria I,
Subcategoria 1ª á 14ª

emitidas a favor do Instituto Superior Politécnico de Songo-Tete, e obrigatoriamente com os seguintes
documentos:
a. Alvará actualizado igual ou superior a 5ª Classe, Categoria I-Subcategoria 1ª a 14ª;

Garantia
provisória

Hora e Data
limite de entrega

b. Certidão de Quitação das Finanças Públicas actualizada;

250.000,00MT

Até às 11.00 horas
do dia 22 de
Março de 2022

d. Declaração emitida pelo Instituto Nacional de Estatística que comprove a prestação regular da informação
da empresa;

1- Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter mais informações e adquirir os documentos de concurso no Instituto Superior Politécnico de Songo, Unidade Gestora Executora de Aquisições (UGEA), no
Bairro Julius Nyerere, Av. Agostinho neto, Recinto da Escola Secundária de Songo, em Cahora Bassa-Tete, durante as horas normais de expediente, e/ou adquiri-los, a partir do dia 25 de Fevereiro de 2022 pela importância não reembolsável de 2.500,00 MT (Dois Mil e Quinhentos Meticais) mediante a apresentação
do recibo do depósito, do valor indicado acima, no Banco Comercial de Investimento (BCI) com número de
conta 18415257101 e NIB 0008000 01841525710180; titular da conta Instituto Superior Politécnico
de Songo.
2- Desencoraja-se os concorrentes com mau desempenho nos contratos anteriores com Entidades Públicas e
Privadas;
3- Não será aceite a garantia em numerário, devendo ser apresentada em Comprovativo de depósito ou
transferência bancária, de acordo com alínea b), número 1, do artigo 105; do Decreto n.º 5/2016, de 08
de Março que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, no Banco Comercial de Investimento (BCI) com número de conta
18415257101 e NIB 0008000 01841525710180; titular da conta Instituto Superior Politécnico de
Songo
Os concorrentes podem apresentar a declaração de garantia, reconhecida pelo Cartório Notarial, no modelo
aprovado pela Unidade Funcional de Supervisão das Aquisições, de acordo com o número 2, do artigo 1; do
Decreto n.º 89/2021, de 29 de Outubro.
4- As garantias deverão ser válidas pelo período de 120 dias, contados a partir da data de abertura das mesmas,

c. Certidão de Segurança Social actualizada;

e Cadastro Único actualizado.
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 08 de Março de 2016.
6- A visita ao local da obra é de carácter obrigatório e os custos da deslocação estarão a cargo dos concorrentes.
A visita será feita de cordo com o seguinte:
Distrito

Data da visita

Hora da concentração

Local da Concentração

Cahora Bassa- Songo

07 de Março de 2022

10:00 horas

Instituto Superior Politécnico de Songo

7- As propostas deverão estar devidamente seladas e entregues na Secretaria do Instituto Superior
Politécnico de Songo - Tete, até as 11:00 horas do dia 22 de Março de 2022. A abertura das mesmas, será
no mesmo dia 22 de Março de 2022, pelas 11:15 horas na presença dos concorrentes ou seus legítimos
representantes que queiram assistir a este acto.
8- O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito no dia 06 de Abril de 2022, pelas 11 Horas na
Sala de reuniões do Instituto Superior Politécnico de Songo.
Songo, aos 21 de Fevereiro de 2022,
O Director-Geral
---------------------------------------------A Autoridade Competente
(Ilegível)
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N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

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

AVISO

Vértice

Latitude

Longitude

1

- 16 31 30,00

34 21 30,00

2

- 16 31 30,00

34 31 30,00

3

- 16 34 40,00

34 31 30,00

4

- 16 34 40,00

5

- 16 37 0,00

6

- 16 37 0,00

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

Latitude

Longitude

34 29 40,00

1

- 18 55 50,00

33 08 20,00

34 29 40,00

2

- 18 55 50,00

33 08 30,00

34 21 30,00

3

- 18 57 30,00

33 08 30,00

4

- 18 57 30,00

33 08 20,00

Maputo, aos 18/2/2022
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

2007

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

ANÚNCIO
O DOUTOR DAVID WILSON MACUHA, JUIZ DE DIREITO DA DÉCIMA
PRIMEIRA SECÇÃO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE
MAPUTO-MATOLA
Faz saber que pela 11ª Secção deste Tribunal, correm éditos de 30 (trinta)
dias, a contar da 2ª e última publicação deste anúncio, citando os executados
JOÃO PAULO QUECO e ANA PAULA ANTÓNIO MUCAVEL, ambos com última
residência no Bairro de Tsalala, Qº 133, Matola “E”, cidade da Matola, agora
em parte incerta, para, no prazo legal de 10 (dez) dias, findos os éditos,
pagar a quantia exequenda no valor de 52 531,00MT (cinquenta e dois
mil, quinhentos e trinta e um meticais), acrescidos de mais 3 236,55MT
(três mil, duzentos e trinta e seis meticais e cinquenta e cinco centavos),
de custas prováveis, totalizando 55 767,55MT (cinquenta e cinco mil,
setecentos e sessenta e sete meticais e cinquenta e cinco centavos),
embargar ou nomear bens à penhora susceptíveis de pagar o valor em dívida,
nos termos da al. a), nº 1, artigo 811º do CPC, nos autos de Acção Executiva
para Pagamento de Quantia Certa com Processo Ordinário, em que é
exequente BANCO PROCREDIT, SA, pelos fundamentos constantes da petição
inicial, cujo duplicado da mesma se encontra à disposição neste Cartório,
onde poderá ser solicitado em qualquer dia útil dentro das horas normais de
expediente. Advertindo-se-lhe que a falta de pagamento ou nomeação de bens
à penhora será logo devolvido o direito ao exequente e o prosseguimento dos
autos até final à sua revelia.

PROPRIEDADE de 9,5 hectares, na
berma da estrada EN4, no Tchumene,
vende-se por 1 000 000USD; propriedade de 50/150, na berma da estrada
EN1, em Bobole por 3 000 000,00MT;
propriedade de 3 hectares, na berma
da estrada, na vila de Marracuene por
450 000USD; propriedade de 50x50,
com muro, no Bairro da Facim por 1 500
000,00MT. Contacto: 86/84-5926921.
1937

MORADIA super luxuosa, tipo 3, sala
espaçosa, área de serviço, cozinha
moderna, copa, 2wc, cobertura de placa,
garagem, dependência fora, jardim e
electricfence, no Bairro de Tchumene,
próximo à estrada, vende-se por 4 200
000,00MT, negociáveis. Contacto: 842075176.
2061

QUINTA no bairro Chinonanquila,
Matola-Rio, Km-16, a 300m da Av. da
Namaacha, espaço vedado com muro,
vende-se por 10 000 000,00MT. Contacto:
84-0427438/87-0227439.
1084

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
11ª SECÇÃO CÍVEL

VENDE-SE

FÁBRICA de produção de água mineral, em funcionamento, com maquinaria completa, localizada no distrito
de Namaacha, província de Maputo,
vende-se por 650 000USD. Contacto:
84-0427438/87-0227439.
1084

Maputo, aos 31/1/2022

2000

VENDE-SE

Na Execução Ordinária nº 03/19-G, em que o exequente ECOBANK
MOÇAMBIQUE, SA move contra o executado AURÉLIO MARQUES FRANCISCO,
foi designado o dia 31 de Março de 2022, pelas 9.00 horas, na Sala de Audiências
desta Secção, para venda por meio de propostas em carta fechada, em 2ª praça,
entregues até esse momento, pelas pessoas interessadas na compra do seguinte
imóvel.
Imóvel a Vender
Imóvel sito na Rua do Bagamoyo, nº 505-G, descrito na Conservatória do Registo
Predial da Beira, sob o número 3 642 a folhas 37, do livro B-11 e inscrito sob
o número 1273 a folhas 26 verso do livro G-21, a favor de Aurélio Marques
Francisco e com hipoteca a favor do exequente, registada sob o número 6057 a
folhas 85 verso, do livro C-11.
As propostas devem mencionar preço superior a USD 28 500,00 (vinte e oito
mil e quinhentos dólares norte-americanos), ao câmbio do dia, correspondente
ao valor total da avaliação, já oferecido pelo exequente para os mesmos serem
adjudicados como princípio de pagamento da dívida e das custas judiciais.
São convidadas todas as pessoas com interesse na compra do imóvel, a entregarem
as suas propostas no Cartório desta Segunda Secção, sito na Av. 25 de Setembro,
Palácio da Justiça, 4º andar, cidade de Maputo, durante as horas normais de
expediente.

CASA tipo 3, bem conservada, num
quintal de 12x24m, com WC dentro e
fora, jardim, bem situada, na Matola “C”,
vende-se por preço a combinar com o
interessado. Contacto: 84-5632412.
1862
VIVENDA tipo 3, na Av. E. Mondlane,
vende-se por 45 000 000,00MT; geminada
tipo 4, num R/C e 1º andar, na Av. Mao
Tsé-Tung por 27 000 000,00MT; geminada
tipo 3, num R/C e 1º andar, com 2wc, na
Polana por 19 000 000,00MT; geminada
tipo 3, num 1º andar, no Bairro Central
por 16 000 000,00MT; vivenda tipo 4, na
Av. Agostinho Neto por 48 000 000,00MT;
pensão num R/C, com restaurante e 9
quartos, no Alto Maé por 16 500 000,00MT;
vivenda tipo 4, num R/C e 1º andar, com
4 suites, no Triunfo por 19 000 000,00MT;
geminada tipo 2, na Malhangalene por 10
000 000,00MT. Contacto: 84-4532199 ou
82-4825750.
2001
PROPRIEDADE de 100x120m², no
Bairro de Tchumene, à beira da EN4,
vende-se por 100 000,00USD. Contacto:
84-2075176.
2061
TIPO 2, no Bairro da Coop, vende-se
por 6 000 000,00MT; tipo 3, wc, no B.
Coop por 8 600 000,00MT; tipo 2, wc, no
B. Coop por 6 450 000,00MT; tipo 3, wc,
num 3º andar por 7 000 000,00MT; duplex,
no B. Triunfo por 450 000,00USD; triplex
tipo 5, no B. Coop por 24 000 000,00MT;
ruína com 1000m², na baixa da cidade por
25 000 000,00MT, negociáveis. Contacto:
84-2075176.
2061

DUAS (2) dependências interligadas tipo 3 + 1, com água, instalação
eléctrica, num terreno de 30x15m,
muro e DUAT, no Bairro Kumbeza, a
800m da EN1-Acipol, vende-se por 1
300 000,00MT, negociáveis. Contacto:
87-0040993.
25

ARRENDA-SE
LOJA e sobre-loja, na Av. da Malhangalene, nº 753, arrenda-se. contacto:
1864
84-4833650, local.
TIPO 2, mobilada, climatizada e mobilada, arrenda-se por 3 000,00MT, dia e
55 000,00MT, mensal; geminada tipo 2,
climatizada, com empregada doméstica,
guarda 24.00 horas e parque para 2 viaturas por 2 000,00MT dia e 45 000,00MT
mensal; tipo 1, mobilada por 1 600,00MT
dia e 35 000,00MT, mensal. Contacto e
detalhes: 84-2181444 ou 87-2181444.
2050
APARTAMENTOS tipo 1, 2, 3 e 4, nas
zonas da Polana, Coop, Sommerschield,
Triunfo, B. Central, Malhangalene, Alto
Maé e nas mesmas zonas geminadas,
vivendas e duplexes, tipos 2, 3, 4, 5, 6 e
7; escritórios, lojas e armazéns, arrenda-se; tem à venda nas zonas acima mencionadas, flats, geminadas e vivendas
de vários tipos, quintas, espaços e casas
inacabadas em todas zonas de Maputo.
Contacto: 84-8673170.
2064

9879

PRECISA-SE
MORADIA tipo 2 ou 3, com tudo dentro,
gradeada, independente, com compartimentos espaçosos, próximo da paragem,
nas zonas da CMC, Albazine, Cumbeza,
Mahotas e Laulane, precisa-se com urgência para arrendar por 10 000,00MT,
mensal. Contacto: 87-0066720.
2054

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

O imóvel pode ser apreciado na Av. Pero de Anaia, Bairro de Maquinino, cidade da
Beira, na posse do fiel depositário, Sr. Aurélio Marques Francisco, ora executado
nos autos, durante as horas normais de expediente.

Matola, aos dezasseis dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte e dois

Maputo, aos 14 de Fevereiro de 2022
O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

A Escrivã de Direito
(Ilegível)
Verifiquei
O Juiz de Direito
(Ilegível)

Leia Notícias

Verifiquei
A Juíza de Direito
Nilza Neemias Covane

1650
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EM PRIMEIRA MÃO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA
INSPECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

BAIXE JÁ!

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do disposto no 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 das contratações
abaixo:
Modalidade

Objecto do Concurso

Empresa adjudicada

Valor de Adjudicação
MT (incluindo IVA)

Concurso por Cotações
n.º 1/OE/IGAP/2022

Consumíveis de escritório

RESUMOS SERVICE, LDA

205,360.00

Concurso por Cotações
nº 02/IGAP/2022/OE

Fornecimento de combustível

BGNJ-COMÉRCIO SERVIÇOS, LDA

160,000.00

Concurso por Cotações
n.º 03/IGAP/OE/2022

Fornecimento de bens alimentares

COGEF TRADING,LDA

14.635,00

Termos e condições aplicavéis

SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

Maputo, Fevereiro de 2022
A Entidade Competente
(Ilegível)

O NOTÍCIAS DEDICA DIARIAMENTE
UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE
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LIGA EUROPA

Porto e Barcelona decidem
apuramento com italianos

O

PORTO defronta hoje
a Lázio, em Roma, e
o Nápoles é anfitrião
do Barcelona na noite
de decisões do “play-off” da fase a eliminar da Liga
Europa. Os portugueses estão
em vantagem depois do 2-1 no
Estádio do Dragão, enquanto
os “catalães” empataram a um
golo em Camp Nou.
É a hora de tudo ou nada
no “play-off” com os jogos da

segunda “mão” e, com a abolição da regra dos golos fora,
o mesmo é dizer que todas as
eliminatórias podem cair para
qualquer dos lados. Em caso de
igualdade nos golos marcados,
a decisão será por dois períodos
de 15 minutos de prolongamento e, se necessário, pontapés de grandes penalidades.
O Porto precisa apenas
de não perder para seguir em
frente depois duma exibição

suficiente no primeiro desafio,
no qual até esteve a perder por
alguns minutos, conseguindo
reagir com um protagonista
imprevisto: o espanhol Martínez.
Noutra partida também a
decorrer hoje em Itália, vale
lembrar que não foram poucos os rostos preocupados em
Camp Nou quando Zieliński
colocou o Nápoles em vantagem no jogo da primeira

“mão”. A equipa de Xavi Hernández acalmou os receios
com uma excelente exibição na
segunda parte, só que, apesar
de ter feito 21 remates, apenas
conseguiu marcar num deles –
e de grande penalidade.
“Os golos virão”, prometeu Xavi. E que melhor lugar
para isso acontecer do que a
outra casa de Diego Maradona?
A forma instável do Nápoles dá
mais esperança ao Barça, mas a

equipa italiana não está em alta
na Série A sem razão.
Há ainda a registar a grande
escalada que deve fazer o Dortmund para eliminar o Rangers,
depois da derrota na Alemanha.
“É uma grande noite, mas apenas uma grande noite”, alertou
Giovanni van Bronckhorst após
o triunfo do Rangers por 4-2
em Dortmund.
O treinador neerlandês
pode até ter olhado de soslaio
para o carrancudo Erling Haaland, presente nas bancadas no
jogo da primeira “mão” quando o “Muro Amarelo” desmoronou. A recuperar de uma
lesão, o goleador norueguês
falhou o encontro na Alemanha, mas deverá ter agora um
papel importante na tentativa
de reviravolta da sua equipa em
Glasgow. O Dortmund precisa
de golos e o jogador de 21 anos
é muito bom nisso, pelo que os
alemães apenas precisam de
travar as investidas do outro
lado do campo.
JOGOS DE HOJE
19.45 horas
Dínamo Zagreb - Sevilha (1ª
mão: 1-3)
Olympiacos - Atalanta (1-2)
Real Sociedad - Leipzig (2-2)
Lázio - Porto (1-2) 22.00 horas
Nápoles - Barcelona (1-1)
Bétis - Zenit (3-2)
Rangers - Dortmund (4-2)
Braga - Sheriff (0-2)

Avançada sérvio entrou para a história da Liga dos Campeões

Vlahovic entra para
história da “Champions”
O AVANÇADO sérvio da Juventus Dusan Vlahovic apontou,
terça-feira, o segundo golo
mais rápido de um estreante
na “Champions League”. Na
primeira vez que tocou na bola,
o mais cotado reforço da Juve
para esta época atirou a contar
aos 32 segundos no jogo contra
o Villarreal, referente aos oitavos-de-final.
Vlahovic só perde, nesse
quesito, para o ucraniano Yevgen Konoplyanka, que detém
a melhor marca. Vestindo a ca-

misola do Sevilha, o avançado
foi lançado em campo contra o
Borrusia de Monchengladbach
e com 19 segundos em campo
assinou o seu tento.
Reagindo a este feito, o
Vlahovic fez uma declaração
invulgar. “Foi um grande feito
marcar na minha estreia. Ainda assim, não posso estar 100
por cento satisfeito porque não
ganhámos. Temos de continuar a trabalhar duro. Fizemos
um bom jogo e podíamos ter
vencido. Há alguns arrepen-

dimentos, mas temos de nos
focar já no próximo jogo”, começou por dizer, citado pelo
site da UEFA.
“Tentámos jogar bem também na segunda parte, mas às
vezes o adversário não deixou.
Parabéns ao Villarreal pelo empate. Pessoalmente, já esqueci
este jogo e estou a pensar no
próximo”, acrescentou.
RESULTADOS DE ONTEM
Benfica-Ajax ( 2 - 2)
Atlético-Man.United ( 1-1)

ATLETISMO

Etíope alcança segunda
melhor marca de sempre

QUALIFICAÇÃO AO MUNDIAL-2022

Polónia preocupada com jogo em Moscovo
O ESCALAR do conflito armado entre a Rússia e Ucrânia
começa a ter consequências
também no mundo do futebol.
Na terça-feira, a Federação Polaca de Futebol (PZPN) tornou

público um pedido de esclarecimento à FIFA relativo ao apuramento para o Mundial-2022.
Os polacos, recorde-se,
visitam Moscovo (Rússia) a
24 de Março na meia-final do

“play-off” da zona europeia
de apuramento para o campeonato do mundo. E perante
esta situação, a PZPN abordou
a FIFA para organizar a logística relativa a este jogo, tentan-

do perceber se a partida irá ser
alterada, ou não, para terreno
neutro.
“Devido à situação política tensa que se vive entre a
Ucrânia e a Federação Russa,

que poderá originar uma nova
escalada do conflito armado, a
PZPN pediu à FIFA para esclarecer com urgência a organização do jogo contra a Rússia, em
Moscovo”.

Mais de
15 milhões
de bilhetes
pedidos

A tensão entre Rússia e Ucrânia está a despertar uma onda de preocupação na selecção polaca que tem jogo em Moscovo

Lewandowski
firme no trono
ROBERT Lewandowski continua firme na liderança da
Bota de Ouro, troféu organizado pela European Sports
Media (ESM).
O avançado, de 33 anos, do Bayern de Munique,
voltou a bisar na Bundesliga, no fim-de-semana, desta vez na vitória dos bávaros por 4-1 sobre o Greuther
Furth. Caso não haja surpresas até ao final da época, o
internacional polaco conquistará o prémio pela segunda vez consecutiva.
O polaco do “gigante” alemão conta com 28 golos,
seguido por Omoijuanfo, do Molde da Suécia, com 27
e em terceiro lugar está Shick, do Bayern Leverkusen,
com 20 golos apontados.

O MUNDIAL do Qatar, que vai decorrer entre 21 de Novembro e 18 de Dezembro de 2022, promete ser um sucesso de
bilheteira.
Na primeira fase de venda de ingressos houve 17 milhões
de pedidos, revelou a FIFA.
A final foi o jogo mais procurado, com 1,8 milhões, e a
maior parte das solicitações veio do país organizador, embora com bastante procura, igualmente, da Arábia Saudita,
Argentina, Brasil, Emirados Árabes Unidos, EUA, França,
Índia, Inglaterra e México.
Para os jogos com mais pedidos que bilhetes disponíveis
vai agora haver um sorteio.
Os adeptos serão informados se foram ou não contemplados até 8 de Março.

Gudaf Tsegay esteve em grande no Torun

A ETÍOPE Gudaf Tsegay foi a
grande figura do meeting de
atletismo de pista coberta de
Torun, ao vencer a prova dos
1.500 metros com a marca
de 3.54,77 minutos, segundo
registo mundial de sempre.
A marca conseguida só
fica atrás dos 3.53,09 com
que Tsegay ganhou em Liévin há um ano e que é o actual recorde mundial “indoor”.
A medalhada de bronze
em Tóquio-2020 nos 5.000
metros desiludiu na semana
passada quando caiu numa
tentativa para recorde do
mundo da milha, igualmente
em Liévin, mas esteve fran-

camente bem, numa prova lançada por excelentes
“lebres” e em que deixou a
segunda, a sua compatriota
Lemlen Hailu, a quase oito
segundos.
Nota ainda, em Torun,
para o triunfo da polaca Ewa
Swoboda nos 60 metros, a
impor-se na recta à jamaicana Elaine Thompson-Herah,
tripla medalhada de ouro em
Tóquio, no ano passado.
Por um centésimo apenas, a polaca ganhou em 7,03
segundos, confirmando a liderança mundial na distância esta época (7,00).
Em Torun, a neerlandesa
Femke Bol demonstrou ex-

celentes progressos nos 400
metros e chegou a liderança
mundial com 50,64.
Nos masculinos, o etíope
Selemon Barega, vice-campeão olímpico dos 10.000
metros, desiludiu, ao ficar
bastante distante do recorde
mundial dos 3.000 metros.
Barega foi mesmo batido na recta da meta pelo seu
compatriota Lamecha Girma, claramente mais forte no
“sprint”.
O croata Filip Mihaljevic
atirou o peso a 21,84 metros
e assim passou para frente do
“ranking” de 2022, superando por 13 centímetros o brasileiro Darian Romani.

Pelé continua hospitalizado
CONSIDERADO um dos maiores jogadores
da história, o brasileiro Pelé (Edson Arantes
do Nascimento), hospitalizado há mais de
uma semana para efectuar sessões de quimioterapia, deverá prolongar o período de
internamento devido a uma infecção urinária, informou o Hospital Albert Einstein, em
São Paulo.
“As condições clínicas são estáveis e
Pelé deverá sair nos próximos dias”, informou, em comunicado, a unidade hospitalar
na qual foi operado a 4 de Setembro de 2021,
para extrair um tumor no cólon.
O antigo avançado, de 81 anos, nome
incontornável na história do Santos (representou o clube de São Paulo entre 1956
e 1974, tendo antes de terminar a carreira

jogado nos norte-americanos do New York
Cosmos, em 1977), já tinha estado internado para efectuar tratamentos entre 8 e 23 de
Dezembro do ano passado e deveria deixar
o hospital, todavia, a detecção de uma infecção urinária em exames de rotina adiou
a alta. A fragilizada saúde do tricampeão
mundial (1958, 1962 e 1970) e antigo ministro do Desporto do Brasil, durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso, tem
sido motivo de enorme preocupação no país
nos últimos anos, na sequência de várias
hospitalizações.
Em 2019, Pelé foi internado em Paris e
depois transferido para São Paulo, devido a
cálculos renais, mais conhecidos por “pedras” no aparelho urinário.

O estado de saúde Pelé continua a carecer de cuidados redobrados
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FIFA bloqueia licença
do Maxaquene por dívidas

“Tricolores” só podem competir em provas amadoras

D

ÍVIDAS acumuladas
ao longo dos anos
forçaram a FIFA a
bloquear a licença profissional do
Maxaquene este ano, pelo
que enquanto prevalecer a
situação o colosso da capital
do país só poderá competir
em divisões amadoras e nos
escalões de formação.

A informação foi revelada ontem ao “Notícias” pelo
presidente da Comissão de
Gestão do “tricolor”, Domingos Langa, que adiantou
que o bloqueio foi automático no sistema connect da
FIFA pelo excesso do passivo.
Trata-se de dívidas com
os jogadores e treinadores,
para além das inerentes aos

salários dos trabalhadores
(há quase três anos sem ver a
“cor do dinheiro”).
“Não preenchemos alguns requisitos preconizados
pela FIFA, por isso este ano
não podemos competir a nível profissional, apenas como
amadores e nas camadas de
formação. A FIFA cativou a
nossa licença e só poderemos

nos livrar desta situação mediante a liquidação da dívida,
infelizmente, insustentável
para o Maxaquene neste momento”, lamentou.
De acordo com Langa, o
passivo dos “tricolores” ascende a dois milhões de dólares (cerca de 130 milhões
de meticais), isto se se incluir
a contraída junto a empresas

fornecedoras de serviços, hotéis e por falta de canalização
ao sistema de segurança social.
“Não estamos bem e as
nossas empresas integradoras
(LAM e Aeroportos de Moçambique) não estão em condições de saldar essas dívidas.
Não sei como é que sairemos
desta situação, mas estamos
a trabalhar para revertê-la.
Posso dizer que a nossa preocupação, como Comissão de
Gestão, é reerguer o clube e
apostar seriamente na formação. Temos de analisar o que
terá falhado e o que pode alavancar o Maxaquene nos próximos tempos, esquecendo o
passado”, desabafou.
Para Domingos Langa, o
passivo do Maxaquene aumentou de forma galopante
durante o elenco de Arlindo
Mapande (2018-2019), pois
este não teve apoio das empresas integradoras depois
de eleito, tendo recorrido ao
serviço de dívida sempre que
se visse à nora, numa altura
em que o clube disputava o
Moçambola.
Refira-se que mesmo que
o Maxaquene suba de divisão, enquanto não regularizar a situação da dívida fica
impedido de disputar o Moçambola.

Miquissone “bisou” e foi a figura do Al Alhy no jogo com o Misr Le Makasa

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Miquissone deslumbra
em noite tranquila
COM dois golos de belo efeito, o internacional moçambicano Luís Miquissone contribuiu para a goleada do Al
Alhy sobre o Misr Lel Makasa
por 4-0, na décima jornada
da I Liga do Egipto de futebol.
Durante a partida, Luís
Miquissone, que entrou de
início, jogando descaído
pelo flanco esquerdo, foi
bastante móvel no ataque,
surgindo em várias circunstâncias pelo meio. Foi numa
dessas movimentações, que
visavam baralhar a defesa
do Misr Lel Makasa, que o
craque de Angónia colocou

o Al Alhy na frente do marcador através de um remate
de fora da área de pé direito (seu pior pé), desferindo
um “tiro” que surpreendeu
o guarda-redes contrário,
quando estavam decorridos
12 minutos.
Bastaram apenas mais
cinco minutos para que o esquerdino voltasse a colocar
a bola de novo no fundo da
baliza adversária, assinando
um grande golo. De ângulo
apertado, Miquissone picou
a bola por cima do “keeper”
elevando a contagem no
marcador para 2-0.

O terceiro golo surgiu
ainda na primeira parte,
desta vez de autoria de Hussein El Shahat, aos 43 minutos. Com a vitória praticamente assegurada, o Al Alhy
abrandou o ritmo na segunda parte, mais ainda assim
deu para avolumar o “score”
para 4-0, com golo de autoria de Zeyad Tarek, aos 87
minutos.
Este triunfo mantém o
gigante de Cairo na primeira
posição com 22 pontos, mais
dois que o Pyramids e três
que o Zamalek (com mais
um jogo).

Barracudas conquista Sprint Hoquistas já têm recinto para jogos

O CLUBE de Natação Barracudas de Maputo conquistou
o Torneio Sprint, evento realizado no último fim-de-semana, na Piscina Raimundo
Franisse, na capital do país,
e reservado a curtas e médias
distâncias, nomeadamente
50, 100 e 200 metros, nas diversas especialidades e ambos os sexos.
Os “cudas” foram vencedores absolutos, com 58
medalhas de ouro, contra 44
do Clube Tubarões, seu mais
directo perseguidor e rival.
O Golfinhos fechou o pódio, seguido do Ferroviário e

a equipa do Zimpeto, “lanterna vermelha”.
Apesar da classificação
por pontos, o regulamento
estipula que o vencedor é determinado por medalhas de
ouro. De qualquer das formas
o Barracudas é o campeão
absoluto do torneio, pois obteve 1728.5 pontos, contra
1478 do Tubarões e 545 do
Golfinhos. O Ferroviário segue com 353.5 e o Zimpeto
com 56.
Apesar da superioridade
dos “cudas” de modo geral,
o Tubarões evidenciou-se ao
dominar mais uma vez a série

masculina, onde foi sempre
mais forte, com 854 pontos,
contra 788 do seu rival.
Barracudas destacou-se
em femininos, onde também
é mais forte, ao amealhar
940,5 pontos, contra 624 do
rival.
Contudo, os “cudas” tiveram maior número de medalhas e pontuação suficiente para tornar-se vencedor
absoluto.
BATIDOS SETE
RECORDES QUATRO
DOS QUAIS NACIONAIS
Sete recordes é o balan-

ço do Torneio Sprint, evento
que serviu para conferir ritmo aos nadadores da cidade de Maputo, realizado no
fim-de-semana na Associação de Natação da capital do
país.
Cinco dos recordes são
individuais, dois dos quais
nacionais batidos por Hugo
Barradas, nadador juvenil
do Barracudas, nos 100 metros livres, e Mason Cohen,
atleta infantil do Tubarões,
nos 100 bruços, respectivamente com os tempos de
56.80 segundos e 1.17,15 minuto.
Os restantes recordes
individuais são da cidade de
Maputo, dois de Matthew
Lawrence, nadador sénior do
Barracudas, que fixou 26.37
segundos nos 50 mariposa e
53.38 nos 100 livres, respectivamente.
Por último, Kelsey Xavier,
também nadador sénior do
Barracudas, fez 25.59 segundos nos 50 metros livres.
Mais dois recordes nacionais foram batidos já em estafetas. Um é do Barracudas,
que fez o tempo de 1.41.82
minuto nos 200 livres seniores masculinos. O outro pertence a Tubarões, em infantis
masculinos, com a marca de
2.11.45 minutos, também em
200 livres.

Cepeda “namorado”
para treinar Vilankulo
O TREINADOR português, Alexandre Cepeda, é um dos nomes apontados para a
Associação Desportiva de Vilankulo (ADV),
emblema neste momento comandado por
Eurico da Conceição, bastante contestado
pela massa associativa, sobretudo depois
da pálida exibição na primeira jornada do
“Provincial” de Inhambane.
Cepeda, que já trabalhou em alguns
clubes no nosso país, já foi abordado pela
direcção da AD Vilankulo, mas sem qualquer dado conclusivo, sendo que em contacto com o “Notícias” assumiu que estava entusiasmado com a possibilidade de
ingressar no representante de Inhambane
no Moçambola pela localização numa zona
tranquila onde facilmente poder lapidar

novos talentos.
“Já fui abordado pela AD Vilankulo, mas
de algum tempo a esta parte não há grandes
desenvolvimentos. Espero que tudo dê certo. Considero aquele clube e a zona ideais
para um treinador como eu, que gosta de
jovens e formação”, vincou.
Cepeda avança ainda que para além do
Vilankulo, há mais dois clubes moçambicanos que têm estado em conversações com
ele, sendo um do Moçambola e outro da II
Divisão.
Contudo, o técnico português diz sentir-se entusiasmado pela AD Vilankulo, pelas razões acima mencionadas.
Contactado pelo “Notícias”, o director
desportivo da AD Vilankulo, Baltazar Cossa,

não confirmou negociações com Alexandre
Cepeda, mas assumiu que o clube já abordou vários treinadores, entre nacionais e
estrangeiros.
Acrescenta que neste momento o clube sente-se bem com Eurico da Conceição,
sendo prematuro que se pense nalguma
mudança até porque as competições estão
a iniciar.
Alexandre Cepeda já treinou o Clube de
Chibuto, Liga MG da Matola (já extinto) e o
Sporting da Beira.
“Sinto imensas saudades de Moçambique, país que me viu nascer. É minha expectativa regressar e poder ajudar na lapidação de talentos que não são poucos pelo
país adentro”, realçou.

O PAVILHÃO anexo do Estrela Vermelha, que em tempos acolheu espectaculares e
emotivas partidas, será palco
dos jogos nos mais variados
escalões nos próximos tem-

pos. É desta forma que os
hoquistas têm motivos para
sorrir, ultrapassado que está
o problema da falta de um
campo, facto que impedia a
retoma das actividades.

O anúncio da retoma das
actividades foi feito pelo presidente da Federação Moçambicana de Patinagem
(FMP), Nicolau Manjate, que
não escondeu a sua satisfação

por voltar a ver a modalidade
a ganhar vida, depois de uma
longa paragem, primeiro, devido à pandemia, e nos últimos três meses, pela falta de
campos.
Reagindo a cedência do
campo dos “alaranjados”,
Nicolau Manjate apelou à
Associação de Patinagem da
Cidade de Maputo (APCM)
a organizar-se, com os respectivos clubes filiados, para
o início dos trabalhos e competições.
O Torneio de Abertura,
como tem sido habitual, será
a primeira prova a realizar-se, lembrando que terá a
participação do Desportivo,
Ferroviário de Maputo, Estrela Vermelha e Académica,
clubes que tem dado vida à
modalidade.
Face à comunicação pelo
órgão máximo do hóquei em
patins, espera-se que, nos
próximos dias, os clubes iniciem os trabalhos de preparação para enfrentar a temporada, que se antevê renhida.
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Ferroviário lidera torneio de abertura
O FERROVIÁRIO entrou forte no Torneio de Abertura de
Atletismo da Cidade de Maputo praticamente em todas
especialidades,
nomeadamente de corrida e técnicas,
assumindo a liderança da
prova após a disputa da primeira jornada.
Na combinação de resultados dos diferentes escalões, em masculinos, os “locomotivas” já acumularam
127 pontos, contra apenas 39
pontos da Associação Portuguesa. Matchedje é terceiro
classificado, com 16 pontos,
seguido pelo Ferroviário das
Mahotas, com 13 pontos. Em
femininos, o Ferroviário da
capital já acumulou 75 pontos, contra nove da Associação Portuguesa. Ferroviário
das Mahotas é terceiro classificado, com cinco pontos.
Individualmente, Edson
Deve, do Matchedje, foi o
mais rápido na prova de 100
metros, com a marca de 11 se-

gundos e seis centésimos. José
Maximiano, do mesmo clube,
fez a distância em 11 segundos
e 24 centésimos, enquanto
Milton Chisseve, do Ferroviário, cortou a meta em terceiro
com o tempo de 11 segundos e
25 centésimos.
Em masculinos, também
nos 100 metros, as primeiras
três posições foram ocupadas por atletas do Ferroviário, respectivamente Astrid
Van (12´´18), Maria Massinga
(14´´21) e Anacleta Monteiro
(14´´50).
Na prova de 300 metros
masculinos, o Ferroviário
voltou a imperar. Alia André cumpriu a distância em
36’68, Nhacuane Guambe
(37’ 69), Isaías Mahanzule
(38’ 66). Nos 500 metros,
Milton Sitoe venceu com o
tempo de 1´07´´07, Bardonilo
Come (1´07´´65), Nelson Vitorino (1´08´31), enquanto nos
500 metros femininos Teresa
Gabriel foi primeira (1´16´26),

seguida por Isabel Muneme (1´25´´86) e Marta Gove
(1´39´´91), a terceira. Nos 600
metros masculinos, Rogério
Manhique, do Ferroviário, fez
o tempo de 1´29´´98, seguido por atletas da Associação
Portuguesa, nomeadamente
Castigo Rafael (1´35´´33) e Luciano Quissico (1´41´´35).
Nos 3000 metros, Donaldo Paiva, individual, foi primeiro com o tempo de oito
minutos, 48 segundos e oito
centésimos, seguido por atletas da Associação Portuguesa,
Zacarias Sitoe, com nove minutos e oito centésimos e Alex
Macuacua com a marca de
nove minutos, onze segundos
e 88 centésimos. Em femininos apenas pontuou Veróni-

ca José, atleta da Associação
Portuguesa, com o tempo de
nove minutos, 55 segundos e
72 centésimos.
Na prova de lançamento de peso, em ambos sexos, os lugares de pódio foram partilhados por atletas
do Ferroviário, José Mangue
(10.10 metros), Benedito
Ndlate (9.77 metros) e Isaías
Muhazule (8.56), em masculinos. Em femininos, as melhores foram Salomé Mugabe
(13.08 metros), Esmeralda
Namatocue (8.00) e Milénia
Matsinhe (7.22) e no salto em
cumprimento, Maria Massinga e Anacleta Monteiro são as
únicas que pontuaram, após
lançarem 4.64 e 3.95 metros,
respectivamente.

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 gorduras
que prejudicam o organismo. e álcool a 70% e mantenha uma
distância de pelo menos 2 metros das outras pessoas
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

APÓS CASO DETECTADO NA SEMANA PASSADA

Malawi avança com plano
contra poliomielite

O

GOVERNO do Malawi anunciou ontem
um plano de resposta
de emergência com
várias agências internacionais, após na semana
passada ter sido detectado no
país um caso de poliomielite, o
primeiro em mais de cinco anos
no continente africano.
O vice-ministro da Saúde
do Malawi, Enock Phale, disse

que a decisão foi tomada após
investigações terem revelado
que a criança infectada não tinha sido vacinada devido à recusa dos seus pais.
“Criaremos um sistema
robusto para assegurar a contenção da sua propagação. Faremos tudo o que pudermos
para quebrarmos o ciclo da infecção”, disse o Enock Phale,
citado pelo Nyasa Times.

O governante afirmou que
aposta em campanhas de sensibilização social, revelando, ao
mesmo tempo, que os comités
de emergência trabalharão para
eliminar as lacunas que poderão levar a uma maior propagação da doença.
“É devastador ter um caso
após 30 anos sem poliomielite. Estamos a pôr em prática
uma estratégia de comunica-

MADAGÁSCAR

ção, porque o público precisa
de estar consciente, bem como
programas de mobilização de
recursos”, acrescentou.
Neste sentido, a representante da Organização Mundial
de Saúde (OMS) no Malawi,
Janet Kayita, recomendou que
as autoridades intensificassem
a vigilância e reforçassem o sistema de imunização.
A OMS disse semana pas-

sada que o paciente infectada é
uma criança residente na capital
Lilongwe, acrescentando que
os testes laboratoriais mostram
que a estirpe está ligada à que
circula na província paquistanesa de Sindh, pelo que tratando-se de um caso importado
não altera o estatuto de livre
de poliomielite do continente,
concedido em Agosto de 2020.
O último caso de pólio em

África foi identificado no norte
da Nigéria em 2016 e, globalmente, houve apenas cinco
casos em 2021, revelou Modjirom Ndoutabe, coordenador
da poliomielite da OMS em
África.
“Cada caso de pólio é um
acontecimento significativo e
mobilizaremos todos os recursos para apoiar a resposta do
país”, disse. - (Lusa)

PARA ENCERRAR CRISE

Ciclone Emnati atinge Kiev quer “garantias de
segurança” de Moscovo
250 mil pessoas

Madagáscar foi atingido por quatro grandes tempestades tropicais desde Janeiro

MAIS de 250 mil pessoas foram afectadas pelo ciclone
Emnati, que atingiu ontem a
costa sudeste de Madagáscar,
um país ainda a recuperar da
destruição de outra tempestade tropical que ocorreu há
algumas semanas.
Antes da chegada do ciclone Emnati, mais de 30 mil
pessoas foram transferidas
para loocais seguros, mas
ainda assim o Gabinete Nacional de Gestão de Riscos e
Catástrofes malgaxe estima
que mais de 250 mil pessoas
possam ter sido atingidas.
Não havia relatos de mortes ou ferimentos de Emnati,
mas funcionários e testemunhas locais relataram danos
avultados em casas e outros
edifícios, em pelo menos uma
cidade do sudeste.
Madagáscar foi atingido
por quatro grandes tempestades tropicais desde Janei-

ro, que causaram a morte de
quase 200 pessoas e agravou a
insegurança alimentar.
Os ciclones voltaram a
sublinhar o impacto das alterações climáticas nos padrões
climáticos e a colocar vidas
em risco em locais vulneráveis, como Madagáscar.
A agência meteorológica
das Nações Unidas advertira, anteriormente, para mais
“ciclones tropicais de alto
impacto” que estão ligados
às alterações climáticas que
atingem a região.
Agências de ajuda humanitária diz que Emnati é um
golpe duplo para as regiões
orientais e sudeste que foram
atingidas pelo ciclone Batsirai
no início deste mês.
O “Batsirai” acabou por
deixar mais de 120 pessoas
mortas e deslocou 143 mil.
Mais de 20 mil casas foram
destruídas ou danificadas por

esta tempestade, afirmou o
Gabinete de Coordenação dos
Assuntos Humanitários da
ONU, adiantando que mais
de 21 mil pessoas continuam
deslocadas.
O Emnati manifestou-se
à 00.00 hora local de ontem (23.00 de terça-feira em
Maputo) no distrito de Manakara Atsimo, no sudeste do
país, com ventos na ordem
dos 135 quilómetros por hora
e rajadas de 190 quilómetros
por hora, segundo o Departamento de Meteorologia de
Madagáscar.
Seis regiões do sudeste
estavam em alerta vermelho,
a maioria delas já duramente
tingidas pelo Batsirai.
Os meteorologistas também previram mais oito a 12
ciclones na região de Madagáscar antes do fim da época
dos ciclones, normalmente
em Maio. - (Lusa)

CONFLITOS NA RD CONGO

ONU elogia melhorias
alcançadas pela MONUSCO
O
SUBSECRETÁRIO-GERAL
das Nações Unidas para as operações de paz elogiou ontem as
melhorias na segurança da República Democrática do Congo
(RD Congo) alcançadas pelas
operações da missão dos capacetes azuis no país (Monusco) e
pelo exército congolês.
“Aqui, na província de Kivu
Norte, está a realizar-se um trabalho muito activo neste momento, sobretudo no sector da
segurança, com uma boa coordenação com o Exército”, disse
Jean-Pierre Lacroix na cidade
de Goma, no nordeste da RD
Congo.
“Creio que esta determina-

ção comum está a dar os seus
frutos”, acrescentou.
Lacroix defendeu a presença na RD Congo da Monusco, a
missão mais cara da história da
ONU, com mais de 14.000 efectivos.
“Estamos conscientes de
que restabelecer a paz leva
tempo. Reafirmamos o nosso
compromisso e a nossa determinação, ao mesmo tempo que
sabemos que estes problemas
não podem resolver-se em semanas ou meses”, disse o diplomata francês, que começou na
terça-feira uma visita oficial de
três dias à RD Congo.
Desde 1998 o leste da RD-

Congo está envolvido num conflito alimentado por milícias rebeldes e ataques de soldados do
Exército, apesar da presença da
Monusco.
As províncias de Kivu Norte
e Ituri registaram um aumento
de ataques por parte de grupos
armados, o que levou o Governo
a declarar o estado de sítio no final de Abril de 2021.
Pelo menos 5,6 milhões de
pessoas tiveram de abandonar
os seus lares na RDCongo devido à violência e cerca de 2,94
milhões de congoleses fugiram
para outros países da região
como refugiados, segundo dados da ONU. - (Lusa)

O PRESIDENTE da Ucrânia,
Volodymyr Zelensky, exigiu
ontem “garantias de segurança” para o seu país, por parte
da Rússia como um passo para
acabar com o impasse entre os
dois países.
“A Ucrânia precisa de garantias de segurança claras e
concretas, imediatamente”,
disse Zelensky durante uma
conferência de imprensa, em
Kiev, com os seus homólogos
da Polónia, Andrzej Duda, e da
Lituânia, Gitanas Nauseda.
“Creio que a Rússia deve
estar entre os países que devem dar essas garantias claras
de segurança”, acrescentou
Zelensky, lembrando que se
ofereceu repetidas vezes para
se encontrar com o Presidente
russo, Vladimir Putin, na tentativa de encontrar uma solução para a crise.
INTERESSES “NÃO
NEGOCIÁVEIS”
Entretanto, falando antes, o Presidente da Rússia
insistiu ontem que os inte-

resses e a segurança do país
“não são negociáveis”, mas
disse estar pronto para encontrar “soluções diplomáticas” para a crise da Ucrânia.
“O nosso país está sempre aberto ao diálogo directo
e honesto para encontrar soluções diplomáticas para os
problemas mais complexos”,
disse Vladimir Putin, num
discurso televisivo transmitido por ocasião do Dia do
Defensor da Pátria.
“No entanto, os interesses e a segurança de nossos
cidadãos não são para nós
negociáveis”, acrescentou
Putin, que elogiou as capacidades militares russas.
A Rússia tem exigido aos
países ocidentais garantias
de que a Ucrânia nunca se
tornará membro da NATO.
Ao citar como ameaças
à Rússia “o afrouxamento
do sistema de controle de
armas” e as actividades militares da NATO, Putin defendeu, mais uma vez, que as

preocupações russas permanecem sem resposta.
EVITAR NOVOS
CONFLITOS COM
MOSCOVO
Na terça-feira, o secretário de Defesa dos Estados
Unidos, Lloyd Austin, defendeu que deve ser “evitado um conflito maior” com a
Rússia.
encontro
em
Num
Washington com o ministro
dos Negócios Estrangeiros
ucraniano, Dmytro Kuleba,
Lloyd Austin elogiou a “resposta ponderada da Ucrânia”
e os apelos por “uma solução
diplomática para o conflito
face à agressão, provocação e
acusações falsas da Rússia”.
“Vamos continuar a trabalhar de perto convosco
(Ucrânia) e vamos permanecer em uníssono com os nossos aliados e parceiros para
tentar encontrar uma forma
de evitar mais conflitos”,
disse o líder do Pentágono. (Lusa/CNN)

TRANSIÇÃO POLÍTICA NO MALI

Opositores à
junta projectam
“Governo civil”
UMA coligação de oito partidos do Mali
que se opõem à junta militar no poder anunciou terça-feira, em Abidjan,
pretender formar um Governo civil de
transição em 27 de Fevereiro, para organizar eleições num “período de seis
meses”.
“Vamos formar a partir de 27 de Fevereiro à meia-noite um Governo civil
de transição que levará o país às eleições
gerais dentro de seis meses”, declarou
Ainea Ibrahim Camara, presidente da
coligação do Movimento Faso Dambe
(MFD, “a honra da pátria”, em bambara), em Abidjan, na Costa do Marfim.
O movimento convocou comícios
para domingo “em todas as grandes cidades do país”, porque “a maioria dos
malianos não concorda com a junta”,
segundo disse Ibrahim Camara, citado
pela agência France-Presse.
A data de 27 de Fevereiro corresponde à inicialmente fixada pelos militares
que tomaram o poder em Agosto de
2020 para o regresso à ordem constitu-

cional, mas que não respeitaram.
Na segunda-feira, o órgão legislativo do Mali, controlado pelos militares
desde o golpe de 2020, endossou um
período de transição de até cinco anos
para as eleições e o retorno à governação civil do país.
Um atraso “totalmente inaceitável”
para a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO),
que impôs sanções ao Mali em 9 de Janeiro, com um embargo comercial e financeiro e o fecho de fronteiras.
O líder do MFD disse querer reconstituir “as relações cordiais” que o país
sempre teve com os “vizinhos da CEDEAO” e com todos os seus parceiros.
A mesma fonte considerou ainda
“lamentável” a anunciada retirada da
força francesa Barkhane do Mali por
causa das tensões com a junta militar.
A França e os seus parceiros europeus anunciaram semana passada a retirada dos seus soldados envolvidos na
luta contra o “jihadismo”. - (Lusa)

Congo-Brazzaville
é “um deserto médico”
UMA organização congolesa de defesa dos direitos humanos publicou ontem os resultados de um inquérito que descreve a República do Congo como um “deserto médico”, onde os cuidados
de saúde são considerados “pobres” devido à falta infra-estruturas. As conclusões do Centro de Acção para o Desenvolvimento
(CAD) baseiam-se no trabalho realizado ao longo de quase um
ano junto das estruturas sanitárias do país. “O Congo é um deserto médico que cobre 342.000 quilómetros quadrados (área
de superfície do país). Os serviços de saúde são tão pobres que
as nossas autoridades vão para o estrangeiro para receber tratamento. Eles têm consciência de que os nossos hospitais são pobres”, afirma Trésor Nzila, director executivo do CAD, citado no
relatório. “As nossas autoridades não estão a fazer nada para melhorar a situação sanitária. No Congo, não se pode estar doente se
não se tem dinheiro, porque morre-se”, afirma ainda.

Agendada retoma do debate
sobre Constituição
O GRUPO de redacção do Comité Constitucional Sírio vai reunir-se em 21 de Março, em Genebra (Suíça), cinco meses depois da
última ronda de negociações, anunciou ontem o enviado especial
da ONU para a Síria. “Concordámos em realizar uma nova ronda
da comissão de redacção da Constituição do Comité Constitucional
em 21 de Março, em Genebra”, disse Geir Pederson em Moscovo,
onde se reuniu com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo,
Sergei Lavrov. Pederson disse tratar-se de “notícias positivas relativamente ao processo sírio” e que a próxima ronda de negociações
foi marcada após consultas em várias capitais. O Comité Constitucional Sírio é composto por 150 pessoas (50 do Governo do Presidente Bashar al-Assad, 50 da oposição e 50 da sociedade civil).

EI reivindica
ataques na Nigéria
DEZENAS de soldados nigerianos foram mortos e feridos em ataques
recentes no nordeste da Nigéria, de acordo com um comunicado do
grupo terrorista Estado Islâmico (EI), que reivindicou as acções. Os
ataques com explosivos atingiram soldados em patrulha em vários
postos de controlo no Estado de Borno, matando e ferindo mais de
30 soldados, segundo o comunicado sobre os ataques divulgado na
terça-feira à noite. O grupo Estado Islâmico da Província da África
Ocidental (ISWAP, na sigla em inglês) é uma facção dissidente do
movimento extremista Boko Haram, que há mais de 10 anos lançou
uma insurgência rebelde contra o Governo nigeriano.

Negociações sobre acordo
nuclear numa fase crítica
AS negociações em Viena para relançar o acordo nuclear com o
Irão estão numa fase “crítica” e faltam regular algumas questões
“importantes”, disse ontem o chefe da diplomacia iraniana. Hossein Amir-Abdollahian que falava depois de um encontro com
o seu homólogo de Omã, Badr al-Busaidi, em visita a Teerão, de
acordo com a agência France-Presse (AFP). Segundo o chefe da
diplomacia iraniana, é esperado que “algumas questões sensíveis e
importantes sejam resolvidas nos próximos dias, com realismo da
parte ocidental”. Manifestando-se optimista, Amir-Abdollahian
insistiu no facto de que o Irão não iria abandonar as suas “linhas
vermelhas” nas negociações, apesar de não dar mais detalhes.

PAIGC acusa MP
de “incompetência”
O PARTIDO Africano para a Independência da Guiné e Cabo
Verde (PAIGC) acusou ontem, em comunicado, o Ministério
Público (MP) guineense de “incompetência e irresponsabilidade” ao aplicar uma medida de coação ao líder do partido, Domingos Simões Pereira. “No cumprimento da agenda política
do regime, o Ministério Público pôs, desta vez, anuiu toda a sua
incompetência e irresponsabilidade, interpretando de forma
errónea e invertida o Código de Processo Penal em matéria dos
requisitos para aplicação de medida de coacção”, refere, em
comunicado, o PAIGC, liderado por Domingos Simões Pereira. O MP enviou na segunda-feira um despacho à Assembleia
Nacional Popular no qual determina a imposição de medida de
coação de permanência no território a Domingos Simões Pereira, por o parlamento guineense estar a demorar a responder ao
pedido de levantamento de imunidade ao deputado.

Coreia do Sul testa míssil
de longo alcance
A COREIA DO SUL testou ontem o míssil terra-ar de longo
alcance L-SAM, um sistema em desenvolvimento para interceptar projécteis inimigos, disseram fontes militares sul-coreanas à agência Yonhap. O ensaio coordenado pela Agência
para o Desenvolvimento da Defesa da Coreia do Sul decorreu
em Taean, 150 quilómetros a sudeste de Seul. Apesar de se desconhecerem os detalhes do ensaio, o teste tinha supostamente
como objectivo determinar se o L-SAM pode voar em trajectória fixa e atingir um ponto previamente designado. A produção
deste sistema, concebido para interceptar projécteis a altitudes
entre os 50 e os 60 quilómetros foi aprovada para reforçar os
sistemas de defesa anti-míssil face ao contínuo desenvolvimento de projécteis pela Coreia do Norte.

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.
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