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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 
INSTITUTO Nacio-
nal de Meteorologia 
(INAM) prevê, para 
os próximos anos, 
aumento da ocorrên-

cia de eventos naturais extre-
mos como ciclones, cheias, 
inundações e seca devido às 
mudanças climáticas.  

O alerta foi feito ontem 
no lançamento do Relató-
rio Anual do Estado do Clima 
em Moçambique-2021, por 
ocasião do Dia Mundial da 
Meteorologia, celebrado em 
reconhecimento do papel da 
informação meteorológica 
para o desenvolvimento sus-

tentável e resiliente.  
Falando na ocasião, o mi-

nistro dos Transportes e Co-
municações, Janfar Abdulai, 
referiu que este é o primeiro 
de um conjunto de relatórios 
que passarão a ser publicados 
anualmente contendo análi-
ses sobre a tendência do com-

portamento da temperatura e 
precipitação. 

Defendeu a necessidade 
de acções adequadas nos sec-
tores que lidam com a com-
ponente hidro-meteorológica 
e climática, visando reduzir o 
impacto e gestão de fenóme-
nos naturais e fortalecer a re-

POUCO mais de 4.2 milhões de 
crianças menores de cinco anos de 
idade serão abrangidas na primei-
ra ronda da campanha de vacinação 
contra a pólio que arranca hoje em 
sete províncias do país, nomeada-
mente Sofala, Manica, Tete, Zambé-
zia, Nampula, Niassa e Cabo Delgado. 

Segundo o ministro da Saúde, Ar-
mindo Tiago, a campanha segue-se à 
notificação de dois casos de polioví-
rus não selvagem nas províncias de 
Cabo Delgado e Nampula, nos meses 
de Abril e Dezembro do ano passado, 
respectivamente. 

A 17 de Fevereiro, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) descobriu 
um caso em Lilongwe, a capital po-

lítica do vizinho Malawi.
De acordo com o ministro da Saú-

de, a identificação da forma selvagem 
da poliovírus constitui preocupação 
e é uma emergência de saúde pública 
que exige resposta coordenada entre 
os países.

Explicou que a vacinação rápida 
de todas as crianças menores de cin-
co anos de idade nestas circunstân-
cias é a medida de saúde pública mais 
eficaz, pois visa cortar a possibilidade 
de transmissão do vírus.

O dirigente frisou que a campa-
nha prevê a vacinação porta-a-por-
ta, como estratégia primária, e em 
postos fixos, locais de maior aglome-
ração e zonas fronteiriças.

Para evitar a duplicação ou falhas 
neste processo e permitir avaliação 
pós-campanha, as crianças que fo-
rem imunizadas serão marcadas na 
unha do dedo mínimo da mão es-
querda com tinta indelével.

O Ministério da Saúde está a tra-
balhar com 46 mil actores, entre 
mobilizadores, vacinadores, regista-
dores, supervisores, coordenadores, 
digitadores de dados logísticos, mo-
nitores independentes, entre outros.

Para o sucesso da campanha, que 
deverá prolongar-se por quatro dias, 
o titular da pasta da Saúde pediu a
colaboração de todos os actores na
recepção das equipas nas suas resi-
dências, estabelecimentos de ensino

e unidades sanitárias.
Presente no acto, o governador 

da província de Sofala, Lourenço 
Bulha, reiterou o seu compromisso 
de tudo fazer, sobretudo no que diz 
respeito à mobilização das crianças 
menores de cinco anos de idade, para 
tomarem vacina. 

Severin Xylander lembrou que, 
no âmbito da estratégia global para 
a erradicação da doença, a OMS, em 
colaboração com o UNICEF, USAID e 
outros parceiros, tem ajudado o Mi-
nistério da Saúde a melhorar a vigi-
lância da paralisia flácida aguda para 
detectar a transmissão da poliomie-
lite. O último caso da doença fora 
reportado em Moçambique em 1993.

NOS PRÓXIMOS ANOS

CONTRA POLIOMIELITE

INAM alerta para
aumento de desastres
naturais no país  

Cheias cíclicas, uma das consequências das mudanças climáticas
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O PRESIDENTE da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, encontra-se 
desde a tarde de ontem no 
Reino Hashemita da Jordânia 
para uma visita de trabalho 
de três dias a este país do Mé-
dio Oriente. À sua chegada, o 
Chefe do Estado manteve um 
encontro com o Rei da Jordâ-
nia, Abdullah II, no qual abor-
daram assuntos de interesse 

comum relativos à consolida-
ção das relações de amizade e 
cooperação existentes entre os 
dois países. Na conversa, Filipe 
Nyusi e Abdullah II passaram 
em revista aspectos de coope-
ração bilateral, com destaque 
para as áreas da agricultura, 
turismo, energia, indústria, 
recursos minerais e identifi-
caram outros sectores por ex-

plorar, com trocas de visitas de 
alto nível.

Nesta deslocação, o Pre-
sidente da República faz-se 
acompanhar pela ministra do 
Interior, Arsénia Massingue; 
vice-ministro dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, 
Manuel Gonçalves; quadros da 
Presidência da República e de 
outras instituições do Estado. 

Moçambique e Jordânia
consolidam cooperação

PR recebido pelo Rei da Jordânia

A LIGAÇÃO rodoviária entre 
o cento e norte do país, inter-
rompida no sábado devido a
um corte na Estrada Nacional
(EN1), em Nicoadala, na Zam-
bézia, está restabelecida des-
de as 12 horas de ontem para
viaturas ligeiras, o que aliviou
o sofrimento de condutores e
passageiros que estavam reti-
dos.

Até às 15 horas de ontem, já 
tinham transitado pela ponte 
sobre o rio Ilidje mais de cem 
viaturas, num movimento or-

denado e controlado pela Ad-
ministração Nacional de Estra-
das. 

Condutores e passageiros 
abordados pela Reportagem 
do “Notícias” falavam de um 
sentimento de alívio depois de 
quatro dias retidos em Nicoa-
dala ou Namacurra, à espera da 
reposição da vida.

O delegado provincial da 
Administração Nacional de Es-
tradas da Zambézia, Jorge Go-
vanhica, reiterou ontem o apelo 
aos condutores para a neces-

sidade de condução pruden-
te, uma vez que a vontade de 
querer chegar cedo ao destino 
pode estimular alta velocidade, 
numa altura em que chove em 
toda a província da Zambézia. 

Segundo ele, tanto na re-
gião norte como no centro as 
estradas podem ficar submer-
sas e com buracos que podem 
levar a acidentes de viação. 

As obras de emergência 
para a reposição da ligação ro-
doviária começaram no do-
mingo e terminaram ontem.

Restabelecida ligação
entre centro e norte

PM dirige cerimónias
do Dia da Tuberculose

AT assegura justiça fiscal

Beira desactiva 
centros de acomodação

Tribunal ouve hoje
réu José Monjane

DNA instala sistema
de dessalinização de água

O PRIMEIRO-MINISTRO, Adriano Maleia-
ne, dirige hoje as cerimónias centrais do Dia 
Mundial da Tuberculose, que terão lugar no 
Hospital Geral da Machava, no município da 
Matola. As celebrações da data serão marca-
das ainda pela inauguração da enfermaria de 
tuberculose resistente e visita guiada ao Cen-
tro de Excelência desta doença. 

A JUÍZA da 10.ª Secção do Tribunal Judicial da Cida-
de de Maputo, Evandra Uamusse, agendou para hoje 
a audição do réu José Monjane no julgamento do caso 
de desvio de 113 milhões de meticais na Direcção do 
Trabalho Migratório (DTM), de 2014 a 2017. O réu, que 
na altura dos factos era chefe da Repartição Central das 
Finanças na DTM, deverá apresentar a sua versão sobre 
o seu envolvimento neste crime que tem como princi-
pais rés a antiga ministra do Trabalho Helena Taipo e a 
então directora do Trabalho Migratório Anastácia Zita. 

A DIRECÇÃO Nacional de Águas (DNA) vai instalar um sistema 
que transforma água salobre em potável no distrito de Luabo, 
província da Zambézia. Este projecto, que arranca em Maio, 
em regime experimental, vai custar cerca de 16 milhões de 
meticais. O valor será usado na aquisição do equipamento e 
montagem do sistema no povoado de Chimbaso. A informa-
ção foi avançada por Lemos Amburete, chefe do Departamen-
to de Água e Saneamento na Direcção Provincial das Obras 
Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, no quadro das cele-
brações do 22 de Março, Dia Mundial de Água.

siliência em Moçambique.
Segundo o INAM, o relató-

rio constitui mais um esforço 
da instituição de garantir um 
serviço climático que respon-
da às necessidades do utiliza-
dor final e descreve as princi-
pais características do clima, 
além de fazer análise compa-
rativa em relação ao normal 
climatológico dos indicadores 
e, por via disso, aferir o im-
pacto das mudanças climáti-
cas no país. 

Sobre a monitoria feita em 
2021, o documento aponta 
para a tendência de aumen-
to da temperatura do ar em 
Moçambique, sobretudo na 
região sul, e constata que cho-
veu menos que o normal nas 
regiões centro e norte durante 
o ano de 2021. 

Adérito Aramuge, direc-
tor-geral do INAM, recomen-
dou, face a esta situação, a 
tomada de acções visando à 
adaptação dos diferentes sec-
tores de actividades de modo 
a tornarem-se resilientes, pois 
estes eventos poderão afectar 
a segurança alimentar.   

“Teremos, no futuro, uma 
atmosfera alterada se o com-
portamento da população não 
mudar de maneira a não ul-
trapassar do limite de 1,5 grau 
Celsius de temperatura defen-
dido por cientistas para evitar 
os piores impactos das mu-
danças climáticas”, apontou.

Vacinação abrange 4.2 milhões de crianças
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Superfície 122, 176 Km2
População 1 865 976 (2017); 16 Distritos

INSTA JUDITE MASSENGELE

Consumidores devem
contribuir para manutenção 
das fontes de água

A 
GOVERNADORA do 
Niassa, Judite Massen-
gele, insta à população 
a assumir, sem  hesi-
tação, a minimização 

dos custos de manutenção e 
operacionalização das infra-
-estruturas de abastecimento
de água abertas com fundos
disponibilizados pelo governo
e parceiros no contexto da me-
lhoria do nível de prestação de
serviços sociais básicos.

“O pagamento regular das 
taxas mensais por parte dos 
consumidores vai aliviar, de 
certo modo algumas despesas 
do governo no que diz respeito 
à manutenção e operacionali-
zação das fontes de abasteci-
mento. Deste modo, passará a 
concentrar as suas atenções na 
mobilização de recursos finan-
ceiros para garantir a expansão 
da rede de abastecimento às 
zonas mais carenciadas para 
assegurar a inclusão social”, 
disse Judite Massengele.

Intervindo na cerimónia 
de inauguração do sistema de 
abastecimento de água no pos-
to administrativo de Etatara, 
distrito de Cuamba, no contex-
to da celebração do 22 de Mar-
ço, Dia Mundial da Água, disse 
que o seu executivo assume 
que tem outros compromissos 
de usar os recursos hídricos 
para aumentar a disponibi-
lidade daquele líquido para 
consumo industrial, irrigação 
agrícola e geração de energia 
eléctrica através da exploração 

do potencial hidrográfico que a 
província detém.

A concretização destas ini-
ciativas, de acordo com a fonte, 
exigem mobilização de recur-
sos financeiros junto de par-
ceiros, deixando claro que só 
desta forma a província poderá 
contar com água suficiente e 
de qualidade para responder a 
demanda de consumo ao nível 
doméstico, comercial, indus-

trial e irrigação agrícola.
A entrega do sistema de 

abastecimento de água à po-
pulação de Etatara eleva para 
2203 o número de fontes deste 
recurso ao nível da província. 
Conta igualmente com outros 
2076 furos de água, o que con-
tribuiu para o aumento da taxa 
de acesso para cerca de 48 por 
cento da população do Niassa, 
estimada em dois milhões de 

habitantes.
Para construção da referida 

infra-estrutura de abasteci-
mento de água com capacida-
de para abastecer cerca de cin-
co mil dos 17,7 mil habitantes 
de Etatara, a WaterAid, um dos 
principais parceiros do execu-
tivo do Niassa investiu um va-
lor estimado em 4,1 milhões de 
meticais. De salientar que, este 
parceiro é dos principais na 

componente de abastecimento 
de água e saneamento.

No entanto, os parceiros 
comprometem-se em con-
tinuar a apoiar os esforços do 
governo para incrementar o 
nível de provisão de serviços à 
população. A Cooperação Suí-
ça, WaterAid e United Purpose 
são os principais parceiros do 
Niassa na componente de água 
e saneamento.

Travar desinformação
NIASSA prevê vacinar 
372.658 crianças de menos 
de cinco anos de idade contra 
a poliomielite. Para o sucesso 
da campanha que iniciou on-
tem, com a duração prevista 
de quatro dias, o secretário 
de Estado, Dinis Vilanculo, 
exorta a todos segmentos da 
sociedade para desencora-
jarem qualquer tentativa de 
desinformação sobre os ob-
jectivos do processo.

O governante exortou 
igualmente as estruturas 
administrativas locais, fun-
damentalmente os líderes 
influentes, para se envolve-
rem na mobilização da po-

pulação por forma a garantir 
a presença massiva dos pais, 
acompanhando os filhos aos 
postos fixos e junto das bri-
gadas móveis encarregues 
pela vacinação contra a po-
liomielite.

No acto de lançamento 
da campanha de vacinação 
mobilizada pelas autoridades 
do sector da Saúde, depois da 
notificação recentemente de 
um caso na vizinha República 
do Malawi, Dinis Vilanculo 
salientou a necessidade dos 
pais saberem que a vacina-
ção é feita em forma de gotas 
que são administradas por 
via oral, sem contudo causar 

qualquer dor que possa justi-
ficar o medo.

Por seu turno, Judite Mas-
sengele, exortou à população 
no sentido de aproveitar a 
oportunidade para vacinar 
as crianças contra a polio-
mielite para afastar o risco de 
sofrer os impactos da doença 
caracterizados pela paralisia 
nos membros inferiores e su-
periores.

A logística para garantir o 
sucesso do processo de vaci-
nação contra a doença viral 
está garantida ao nível dos 16 
distritos do Niassa, segundo 
as autoridades sanitárias ao 
nível da província.

Universidades instadas a dar
resposta às mudanças climáticas

Degradação de estradas condiciona
produção agrícola em Marrupa

AS instituições de ensino su-
perior, em particular as insta-
ladas nesta província, devem 
continuar a investir de forma a 
contribuir na recuperação das 
florestas, com vista a preven-
ção e mitigação dos efeitos das 
mudanças climáticas, carac-
terizadas, fundamentalmente, 
pelo aumento da ocorrência de 
eventos extremos. 

O desafio foi lançando pelo 
secretário de Estado no Niassa, 
Dinis Vilanculo, no decurso das 
comemorações do Dia Mundial 
das Florestas que teve lugar na  
faculdade de Ciências Agrárias 
da Universidade Lúrio (UniLú-
rio), no distrito de Sanga. Na 
ocasião, encorajou as lideranças 
no sentido de intensificarem as 

campanhas de educação am-
biental. Para Dinis Vilanculo, 
as queimadas descontroladas, a 
prática de agricultura itineran-
te e o nomadismo, constituem 
os principais factores que mais 
contribuem para o desmata-
mento acelerado na província. 

Devido a esta situação, 
acrescentou o governante, du-
rante o ano passado, a provín-
cia do Niassa registou cerca de 
9760 focos activos de queima-
das descontroladas, com maior 
incidência para os distritos de 
Marrupa, Mecula e Sanga. Tra-
ta-se de uma prática que con-
tribui negativamente para as 
mudanças climáticas. 

“A província do Niassa é 
rica em espécies de flora e fau-

na bravia de grande interesse 
económico e social, sendo a 
mais extensa e segunda mais 
coberta em florestas e vegeta-
ção natural. É neste sentido que 
todos são convidados a apoiar o 
governo na implementação de 
actividades de sensibilização e 
mobilização das comunidades, 
colocação de placas com refe-
rências sobre a necessidade de 
prevenir e combater às quei-
madas descontroladas e práti-
ca da caça furtiva, bem como o 
plantio massivo de árvores para 
a preservação do ecossistema”, 
vincou. 

Na ocasião, Paulo Guilher-
me, director da faculdade de 
Ciências Agrárias da Univer-
sidade Lúrio disse que a insti-

tuição que dirige está engajada 
na expansão do projecto “Um 
estudante uma família na co-
munidade” com o propósito de 
assegurar que haja incremen-
to de actividades agrícolas que 
concorram para o combate a 
fenómenos de desmatamento 
e queimadas descontroladas. 
Pretende-se com esta iniciati-
va, incentivar as comunidades a 
empenharem-se cada vez mais 
no plantio de árvores ao nível 
local. 

“A vida humana no plane-
ta depende em grande medida 
da floresta, que é o pulmão do 
globo terrestre”, acrescentou 
Paulo Guilherme apelando para 
maior reflexão sobre as melho-
res formas de gestão dos recur-

sos naturais.  
Por seu turno, Jornito Mue-

mede, director do Serviço Pro-
vincial do Ambiente, mani-
festou preocupação pelo facto 
da região registar, nos últimos 
tempos, a subida galopante dos 
preços do carvão vegetal, uma 
situação que impacta negativa-
mente no custo de vida da po-
pulação urbana.

O facto fica a dever-se, se-
gundo a fonte, à acção do Ho-
mem que se caracteriza pelo 
abate indiscriminado de árvores 
para satisfazer as necessidades 
de vária ordem, negligenciando 
os futuros impactos, sobretu-
do as mudanças climáticas que 
estão a trazer desgraças ao nível 
social e económico no país. 

A PRÁTICA de actividades agrícolas 
no Município da Vila de Marrupa, no 
Niassa, está comprometida devido a 
dificuldades de mobilidade dos pro-
dutores na sequência da queda de três 
pontes construídas sobre os rios Djod-
jojo, Represa, Namucue, com base em 
material convencional.

Na sequência disso, a edilidade de 
Marrupa avalia em dez milhões de me-
ticais o valor necessário para recons-
trução das três pontes desabadas ao 
longo do mês em curso, segundo deu a 
conhecer o edil local, Afonso Aquimo 
que promete esforços visando a mo-
bilização de recursos financeiros junto 
de parceiros. A queda das pontes dei-

xou isoladas as comunidades de Na-
maveresse, Nachire e Mponto do resto 
do município.    Parte significativa dos 
munícipes da vila de Marrupa depende 
da prática de actividades agrícolas para 
a sua sobrevivência. Aquimo lamenta 
o facto do aumento dos caudais, que se 
verifica nos últimos tempos, não per-
mitir a travessia de peões nas margens
dos três rios para os respectivos cam-
pos agrícolas.

Ciente do risco que pode represen-
tar a travessia de pessoas sobre os rios, 
a edilidade destacou agentes da Polícia 
Municipal para garantir a fiscalização. 
Está em curso na vila de Marrupa, o 
processo de levantamento de possíveis 

danos que as chuvas intensas podem 
ter causado aos munícipes e respecti-
vas infra-estruturas.

Porque a época chuvosa ainda não 
chegou ao fim, a edilidade está a sen-
sibilizar os munícipes para retirarem 
bens diversos que ainda mantém nas 
residências localizadas em zonas con-
sideradas propensas a inundações.

Entretanto, a edilidade de Mar-
rupa acaba de apurar os empreiteiros 
que participaram de concursos públi-
cos para execução de obras públicas 
relacionadas com pavimentação de 
estradas na vila, numa extensão esti-
mada em um quilómetro. Igualmen-
te, prevê-se a colocação de candeeiros 

para melhoria da iluminação pública.
O montante disponível para finan-

ciar a implementação das empreitadas 
planificadas é de cerca de 25 milhões 
de meticais, incluindo as despesas de 
aquisição de duas viaturas para remo-
ção de resíduos sólidos e realização de 
serviços administrativos.  

O município de Marrupa desen-
volve há cerca de dois anos activida-
des de pavimentação de vias de aces-
so urbanas, que consiste na colocação 
de blocos de pavê, com assistência 
técnica e financeira do Banco Mun-
dial no âmbito do programa de apoio 
para o desenvolvimento municipal no 
Niassa.

UNIÕES PREMATURAS
Sociedade civil deve partilhar 
responsabilidade no Niassa

A PREVENÇÃO e combate à gravidez inde-
sejada e uniões prematuras devem constituir 
acção e responsabilidade partilhadas de todos 
sectores da sociedade civil ao nível da provín-
cia, de modo a alcançar os objectivos preco-
nizados pelo governo que visam a protecção 
da rapariga.

Este posicionamento foi defendido pelos 
representantes das organizações da socieda-
de civil que recentemente participaram num 
encontro promovido pelo Conselho de Re-
presentação dos Serviços do Estado para en-
contrar soluções relativamente às principais 
razões que influenciam gravidez indesejada e 
uniões prematuras.

Estes fenómenos de gravidez indesejada e 
uniões prematuras tendem a ganhar contor-
nos alarmantes nos últimos tempos ao nível 
da província do Niassa, o que concorre para o 
incremento das taxas de desistência escolar, 
desnutrição crónica e redução da participação 
da mulher nos processos de governação local, 
segundo dados estatísticos disponíveis.

Segundo Ategua Medala, líder religioso, 
a sociedade civil deve deixar de olhar para as 
lideranças religiosas como a principal promo-
tora das uniões prematuras. “Temos que as-
sumir que somos responsáveis pela ocorrência 
de gravidez indesejada porque a rapariga que 
frequenta o ensino tem uma família responsá-
vel pelo seu processo de escolarização, e a sua 
escola tem um corpo docente”, ajuntou.

De acordo com a fonte, algumas situações 
de gravidezes indesejadas que ocorreram ao 
nível da sua área de jurisdição têm como au-
tores professores de escolas onde as raparigas 
frequentam o ensino, entre outros indivíduos 
ligados a figuras influentes. “Temos que ter 
coragem para denunciar os culpados, porque 
são os mesmos que depois pressionam as lide-

ranças comunitárias locais para testemunhar 
a união forçada com a rapariga”, frisou.

Por seu turno, Macalane Assane, activista 
social, reconhece que a responsabilização in-
dividual dos promotores de uniões prematu-
ras, conforme o plasmado na lei, vai concorrer 
para a redução destes fenómenos. No entanto, 
defende a divulgação dos instrumentos legais 
relacionados com a proibição das uniões pre-
maturas junto de representantes dos vários 
segmentos da sociedade. Ajuntou que se se 
proceder deste modo, o governo vai agir com 
legitimidade reforçada contra os que promo-
vem estas práticas que comprometem o de-
senvolvimento da rapariga.

DEIXEM DE APADRINHAR 
UNIÕES PREMATURAS
O secretário de Estado no Niassa, Dinis Vi-

lanculo, manifestou preocupação face à fraca 
resposta aos esforços empreendidos pelos ór-
gãos de governação descentralizada provin-
cial visando mitigar os fenómenos da gravidez 
indesejada e uniões prematuras e não poupou 
palavras no diálogo que manteve com os re-
presentantes das organizações da sociedade 
civil local.

“Deixem de apadrinhar as uniões prema-
turas quando convidados a fazer esse exercício 
ao nível das vossas jurisdições, porque estão a 
cometer um crime previsto no nosso quadro 
jurídico e as sanções são várias, incluindo pri-
vação de liberdade”, avisou o governante.

Convidou a sociedade civil para fazer par-
te dos esforços do governo na mitigação dos 
fenómenos que comprometem o desenvolvi-
mento social e económico das comunidades. 
Anotou ainda que instruir a rapariga, que será 
a mulher no futuro, constitui uma acção de 
educação da sociedade como um todo.

Há necessidade de proteger a rapariga contra a gravidez indesejada

A população deve pagar pelo consumo de modo a garantir a manutenção

Travar desinformação para permitir maior adesão à campanha de vacinação

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

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

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

porque mesmo sem sintomas pode 
transmitir a doença a outras pessoas

 “Economia para Todos”

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

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

oferta de moeda externa, por exemplo:

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

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

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

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

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

PORQUE A TAXA DE CÂMBIO VARIA?

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

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

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

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

ciação do Metical em relação ao Rand;

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

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

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

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

euros e rands, resultando na apreciação do Metical;

• Factores psicológicos também influenciam as variações da taxa

de câmbio: se os consumidores e empresários acreditarem que

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

descoberta de recursos minerais, para não perderem dinheiro,

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

nando ganhos do Metical ou a sua apreciação.

As variações da taxa de câmbio afectam o seu poder de compra ou  
 inflação. 
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AS taxas de autorização e multas sobre polui-
ção sonora no município de Maputo vigoram 
desde 2015, com a revisão da postura sobre a 
poluição sonora, contrariando informações 
que circulam nos últimos dias dando a en-
tender que são do presente ano.

Segundo Mateus Cuna, porta-voz da Po-
lícia Municipal na cidade de Maputo, trata-
-se de uma postura resultante da ausculta-
ção pública ao nível dos distritos municipais
e conselhos consultivos, e posta a vigorar em
2015

“É de admirar a onda de desinformação 
que está a circular nas redes sociais”, lamen-
tou.

Para Cuna, todas as excepções em ralação 
ao prolongamento do horário estão previstas 

na postura, tal é o caso de datas comemora-
tivas ou ocupação de rua em cerimónias fú-
nebres.

Por outro lado, as taxas de autorização 
são exclusivamente referentes ao uso ou 
condicionamento de ruas. “Trata-se de uma 
postura de questões relacionadas com baru-
lho, ruído, volume e intensidade perturba-
dora da comodidade auditiva das pessoas, 
pois estas merecem tranquilidade. Pelo que 
toda festa é permitida desde que não interfira 
negativamente no sossego ou bem-estar dos 
munícipes e não esteja a bloquear a via”.

A mensagem que circula sobretudo nas 
redes sociais não foi elaborada pelo Conselho 
Municipal de Maputo, desconhecendo-se a 
proveniência.

Assim é a vala
de drenagem!

Um dia ficaremos sem a vala de drenagem

A
SSIM se apresen-
ta a longa vala 
de drenagem das 
águas pluviais e 
residuais na ci-

dade de Maputo: arbustos 
multiplicam-se como se 
de cogumelos se tratas-
se, partilhando espaço 
com o capim, “habitat” 
propício para a prolifera-
ção de rastejantes, com 
o perigo que isso repre-
senta não só para os que
residem nas imediações,
como para qualquer tran-
seunte. Ali se multipli-
cam também moscas e
mosquitos, vectores de
doenças várias tais como
a cólera e a malária. As-
sociado a tudo isto está a
destruição daquela im-
portante infra-estrutura
que, diga-se em abono da
verdade, tanto contribui
para a redução do impac-
to das chuvas intensas
que ciclicamente caem
na cidade de Maputo. A
vala estende-se ao longo
da Av. Joaquim Chissano,
atravessando os bairros
da Malhangalene, Ma-
xaquene “A”, “B” e “C”,
Aeroporto e Jardim, de-
saguando na Estação de
Tratamento das Águas do
Infulene. Ainda bem que
as autoridades municipais 
se aperceberam quanto
antes do perigo que tal
facto representa e, toca a
andar, destacaram “ho-
mens” para a devida lim-
peza.

Fogo consome fábrica 
de reciclagem de papel
UM incêndio de grandes proporções 
consumiu ontem uma fábrica de re-
ciclagem de papel no bairro de Hu-
lene, na cidade de Maputo.

Segundo o porta-voz do Serviço 
Nacional de Salvação Pública (SEN-
SAP), Leonildo Pelembe, o fogo 
deflagrou por volta de 1.48 hora da 
madrugada, tendo atingido vários 
fardos de papelões em processo de 
reciclagem.

Ainda não são conhecidas as 
causas deste incêndio, que entre-
tanto não provocou vítimas huma-
nas.

A equipa do SENSAP fez-se ao 
local para extinguir as chamas com 
recurso aos camiões de combate 
a incêndios, mas devido à inten-
sidade foram necessárias várias 
horas para debelar o fogo.

No terreno, o responsável pela 
fábrica não quis prestar declarações 
à nossa Reportagem. Fábrica de reciclagem de papel ficou reduzida a cinzas

POLUIÇÃO SONORA NA CAPITAL

Taxas e multas
vigoram desde 2015

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  058/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 23 Março
de 2022

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS          COMPRA  VENDA    MÉDIA

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

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

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,27 4,36      4,32
  Botswana Pula 5,49 5,60      5,55
  eSwatini Lilangueni 4,27 4,36      4,32
  Mauricias Rupia 1,43 1,46      1,44
  Zâmbia Kwacha 3,56 3,63      3,60

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 523,57 534,01    528,79
  Malawi Kwacha 78,13 79,69     78,91
  Tanzânia Shilling 27,32 27,87     27,60
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 12,90 13,16     13,03
  Canada Dolar 50,15 51,15     50,65
  China/Offshore Renminbi 9,89 10,09      9,99
  China Renminbi 9,92 10,11     10,02
  Dinamarca Coroa 9,34 9,52      9,43
  Inglaterra Libra 83,39 85,05     84,22
  Noruega Coroa 7,20 7,34      7,27
  Suécia Coroa 6,68 6,81      6,75
  Suíça Franco 67,64 68,99     68,32
  União Europeia Euro 69,46 70,84     70,15

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  1,3845700  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.928,26000
Venda..............  1.929,03000

Maputo,  24.03.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

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

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

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

11-out-16

13.30%

73,316.88

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

11-out-16

13.97%
11-out-16

17.00%
11-out-16

14.89%

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.37%

+ de 7 dias

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

149,997.0089,322.0026,408.00
13.37%

34,267.00

Valor Títulos Vendidos 85,337.052,591.519,428.67

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

Total / Média

21-mar-22 21-mar-22 21-mar-22

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192.99
+ de 63 dias

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

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

Descrição

14,236.78
Total / Média

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

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

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

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

31 - 63 dias

11,090.44

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

Valor Títulos Comprados

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

18.60%
5.30%
13.30%

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

2,953.34

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

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

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5,486.90

13.25%

Taxa

0.00 0.00 0.00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 144,510.10

-

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0.00

-

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

Total / Média

-

Vendas por prazo 1 - 91 dias

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

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

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa Valor colocado Tipo A 924.00 900.00 320.00 2,144.00

7 200.00 13.25% Taxa Média Ponderada
Data última colocação 16-mar-22 16-mar-22 16-mar-22 16-mar-22

13.36% 13.38% 13.39% 13.37%

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

13.38%

13.30%
Data da última venda 23-mar-22 23-mar-22 23-mar-22 23-mar-22
Taxa Média Ponderada 13.29% 13.36%

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

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média

92 - 182 dias

- - - -
- - - -

0.00
0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00
- -

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

- - -

-

-

--

-

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00
-

0.00

Prazo

FPC

16.25%4,149.59

…

0.00

-

0.00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10.25%

Taxa

0.00

-

Valor Taxa(a)

Valor

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

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

                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :23/03/2022

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  23.03.2022

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 63,20 64,46 63,83 

PUBLICIDADE

A 
AUTORIDADE Tribu-
tária de Moçambique 
(AT) está a reforçar 
os seus  mecanismos 
de gestão com vista a 

alargar a base dos contribuintes 
e, consequentemente, assegu-
rar uma maior justiça fiscal no 
país.

É nesse contexto que a ins-
tituição tem vindo, nos últimos 
tempos, a implementar medi-
das fiscais com a finalidade de 
aliviar o peso tributário e sua-
vizar os custos de importação 
como forma de expandir a re-
siliência das empresas aos cho-
ques e garantir a sua estabilida-
de financeira.

Na terça-feira, em Maputo, 
a instituição lançou um portal, 
plataforma através da qual a 
administração tributária pre-
tende ter uma interacção dinâ-
mica com os potenciais contri-
buintes.

Intervindo no lançamento 
da mesma, a presidente da AT, 
Amélia Muendane explicou 
que, com o portal, abre-se a 
possibilidade de se aproximar 
cada vez mais os investidores à 
administração tributária, vis-
to que o mecanismo permite 
que os interessados realizem 
um conjunto de operações de 
natureza fiscal com recurso a 
internet sem necessidade de se 
deslocar às repartições fiscais.

“Nesta fase, o Portal já asse-

O PRIMEIRO Fórum Empre-
sarial UE-Angola, que visa 
promover o investimento no 
país lusófono, realiza-se hoje, 
congregando 800 participan-
tes, entre os quais uma dele-
gação liderada pelo ministro 
angolano para a Coordenação 
Económica e 20 responsáveis 
das principais empresas euro-
peias.

O fórum, lançado por Bru-
xelas, decorre no formato hí-
brido, e pretende mostrar às 
empresas europeias oportu-
nidades de negócio em Angola 
para além do petróleo e gás, 
com destaque para a agro-in-
dústria, energias renováveis, 

transformação digital, logísti-
ca e infra-estruturas de água, 
em linha com a estratégia 
Global Gateway da Europa e o 
Pacote de Investimento África 
– Europa, de acordo com um
comunicado da delegação da
União Europeia (UE) em An-
gola.

Uma delegação lidera-
da pelo Ministro de Estado 
da Coordenação Económica, 
Manuel Nunes Júnior, e outros 
ministros angolanos apresen-
tará aos potenciais investi-
dores a agenda de reformas e 
visão do executivo angolano 
para apoiar o investimento di-
recto estrangeiro no país.

O Fórum acolherá ainda a 
assinatura de alguns acordos: 
um empréstimo de 50 milhões 
de euros do Banco Europeu de 
Investimento, uma subven-
ção da UE, no valor de sete 
milhões de euros para apoiar 
a resiliência sanitária de An-
gola em relação à Covid-19 
e um acordo de projecto de 
desenvolvimento no valor de 
25 milhões de euros entre a 
organização holandesa Flying 
Swans e a Agência Reguladora 
de Certificação de Carga e Lo-
gística de Angola (ARCCLA).

Será também dado desta-
que ao Acordo de Facilitação 
de Investimentos Sustentáveis 

actualmente em negociação 
entre Angola e a UE.

Os participantes vão tam-
bém explicar como as em-
presas podem tirar partido do 
futuro Acordo de Facilitação 
de Investimentos Sustentáveis 
Angola-UE, actualmente em 
negociação e as ferramentas 
financeiras disponíveis para os 
investidores.

 “Esta nova forma de acor-
do de investimento promove-
rá o investimento sustentável 
e responsável, que diversifica-
rá e melhorará a resiliência das 
nossas economias e apoiará as 
alterações climáticas e ener-
géticas”, afirmou o vice-pre-

sidente executivo e comissário 
de Comércio, Valdis Dombro-
vskis, citado no mesmo co-
municado.

Serão também realçadas 
as perspectivas de adesão de 
Angola ao Acordo de Parceria 
Económica UE-SADC (Co-
munidade para o Desenvolvi-
mento da África Austral) e os 
seus potenciais benefícios.

O evento decorre no âm-
bito dos diálogos entre os 
sectores público-privado UE-
-África, apoiados pelo Fórum
Empresarial UE-África, sendo
organizado conjuntamen-
te pela União Europeia e pela
União Africana.

AT reforça mecanismos
para assegurar justiça fiscal

gura uma comunicação remota 
entre a AT e o contribuinte nos 
domínios de registo, submis-
são das declarações de IVA e 
ISPC, gestão da conta corrente, 
solicitação da certidão de qui-
tação, consulta da situação fis-
cal e simulação de cálculo dos 
impostos”, disse.

Na ocasião, a presidente 

justificou a necessidade de se 
melhorar a gestão da cartei-
ra fiscal, sobretudo, tendo em 
conta o peso relevante que os 
pequenos investimentos têm  
na cadeia produtiva do país.

“As micro, pequenas e mé-
dias empresas contribuíram, 
por exemplo, no ano passado, 
com 43.48 por cento da recei-

ta fiscal total contra 56,52 por 
cento das grandes empresas. 
Este é um indicador que sinali-
za a importância dos pequenos 
investimentos”, afirmou.

Amélia Muendane reiterou 
a necessidade de se incorporar 
no sistema tributário nacio-
nal todos que ainda não fazem 
parte do mesmo, lembrando 

que o contribuinte é a chave no 
sucesso das políticas públicas 
por intervir directamente no 
sector produtivo.

“Ele também provê ren-
dimentos que se repartem por 
toda a cadeia económica, es-
timulando o consumo de fa-
mílias e o funcionamento do 
Estado”, afirmou.

 A AT lançou ontem o Portal do Contribuinte, num esforço de aprimorar a gestão da política fiscal do país

INCLUSÃO FINANCEIRA
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Banco Mundial e AMOMIF
acordam apoio às microfinanças
O BANCO Mundial iniciou uma 
colaboração com a Associação 
Moçambicana de Operadores 
de Microfinanças (AMOMIF), 
tendo em vista melhorar a in-
clusão financeira, através do 
envolvimento de instituições 
microfinanceiras.

Nesse contexto, as duas 
partes lançaram um inquérito 
que visa “aprofundar o conhe-
cimento da dimensão e âmbito 
dos operadores e instituições 
do sector”.  Segundo apurou 
o “Notícias”, a AMOMIF foi
constituída em Setembro de
2007, depois de um período de
incubação com apoio do Banco 
Mundial.

“Porém, depois de 2013 
muitas instituições microfi-
nanceiras mudaram de acti-
vidade ou passaram a operar 
como informais. A associação 
começou a perder a sua dinâ-
mica inicial, tendo ficado pa-
ralisada desde 2015”, refere a 
associação em comunicado de 
imprensa a que o “Notícias” 
teve acesso.

A fonte acrescentou que 

Fórum empresarial promove
investimento europeu em Angola

desde 2018 e 2019, represen-
tantes de algumas instituições 
do sector financeiro têm vin-
do a cooperar para relançar a 
AMOMIF e através da sua rede 
tentar consolidar, expandir e 
regular a actividade da indús-
tria de microfinanças. Em 2020 
e 2021, foi elaborado e aprova-
do um novo plano estratégico.

O comunicado aponta ain-
da que, a actual presidência do 
conselho de direcção da AMO-
MIF está sob a responsabilidade 
de um dos seus membros fun-
dadores, a Gapi, representada 
por António Souto, quem con-
sidera que “apesar do impacto 
da pandemia da Covid-19, que 
atrasou por mais de um ano a 

implementação do plano es-
tratégico aprovado em 2021, 
estamos determinados a reali-
zar aquilo que os nossos mem-
bros nos recomendaram e soli-
citaram para salvar a indústria 
microfinanceira”.

“O desenvolvimento sus-
tentável e harmonioso de Mo-
çambique é indispensável para 

que haja paz e melhoria dos 
rendimentos das famílias. Mas 
isso só se consegue com políti-
cas económicas mais assertivas 
no que respeita à inclusão eco-
nómica e financeira. O sector 
das microfinanças pode con-
tribuir significativamente para 
isso”, frisou. 

Para Souto, o acesso e bom 
uso de serviços financeiros é 
muito importante, e não se al-
cança apenas através da activi-
dade dos grandes bancos, nem 
só com dinheiro electrónico.

“ A inclusão precisa de en-
tidades especializadas operan-
do com proximidade geográfi-
ca e cultural, particularmente 
no meio rural e zonas periurba-
nas”, comentou o actual presi-
dente do conselho de direcção 
da AMOMIF.

De referir que, a sede da 
AMOMIF beneficiou, recen-
temente, de alguma reabilita-
ção de meios de trabalho que 
contou com fundos do IFAD, 
através do projecto REFP, assim 
como assistência técnica da 
Gapi-SI.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ACOLHENDO VÍTIMAS DAS INUNDAÇÕES

Arranca desactivação
de centros de acomodação

I
NICIOU na terça-feira a 
desactivação dos centros 
de acomodação criados 
para albergar as famílias 
vítimas das inundações 

recentes que ocorreram na 
cidade da Beira porque o ní-
vel das águas baixou nas suas 
zonas residenciais.

De acordo com o delega-
do do Instituto Nacional de 
Gestão e Redução do Risco 
de Desastres (INGD), Aristi-
des Armando, a desactiva-
ção começou nos centros de 
Ndunda e na Escola Especial 
de Macurungo, onde estavam 

acolhidas mais de 90 e 20 fa-
mílias, respectivamente.

“Hoje (ontem) iniciámos 
a desactivação de 184 famí-
lias no centro de acomodação 
na Escola Primária de Inhari-
mue, mas podemos levar dias 
para terminar todo o proces-
so porque há casos em que 
muitos não têm para onde ir. 
Nestes termos, vamos entre-
gar-lhes tendas”, explicou.

Armando esclareceu, 
entretanto, que não se pode 
afirmar que todos os centros 
estejam totalmente desac-
tivados, o que só a partir de 

hoje se saberá com exactidão.
Acrescentou que a de-

sactivação é acompanhada 
pela distribuição de “kits” 
de alimentos, de higiene e de 
abrigo que serão igualmente 
entregues às pessoas cujas 
residências tenham ficado 
parcialmente destruídas.

Por outro lado, explicou 
que algumas famílias que 
não estiveram nos centros 
de acomodação mas que fo-
ram vítimas das inundações 
serão gradualmente assisti-
das.  

Num outro desenvolvi-

mento, revelou que já ini-
ciou a reparação da estra-
da que dá acesso à zona de 
Nhangau que teve danos 
causados pela forte corrente 
da água.

Lembrou que caiu mui-
ta chuva na cidade da Beira, 
daí que o exercício foi me-
ramente importante e com 
o apoio de todos está sendo
possível a vida voltar à nor-
malidade.

Fez questão de ressalvar 
que a época chuvosa não 
terminou, pelo que ainda 
pode cair mais chuva acom-

Muitos cidadãos foram acolhidos em centros provisórios depois das inundações

Detidos assaltantes que semeavam 
terror nas ruas e em viaturas

panhada de ventos fortes e 
ciclones, por isso são neces-
sárias medidas de precau-
ção.

“Vamos continuar a mo-
nitorar a situação e resolver 
situações mais pontuais”, 
garantiu.  

Entretanto, a nossa 
equipa de Reportagem en-
trevistou alguns membros 
de famílias que estavam no 
centro de acomodação de 
Inharimue que dizem que 
desejam regressar às suas re-
sidências, mas apenas após 
receberem os “kits” de ali-
mentos, sobretudo, uma vez 
que perderam tudo.  

Mateus Tomé, por exem-
plo, revelou que vai recons-
truir a sua residência assim 
que regressar. “As condições 
aqui não são boas. Somos 
muitos e podemos contrair 
doenças”, admitiu.

A propósito, Tomé revelou 
que muitas crianças tiveram 
diarreia naquele local por causa 
da água maltratada.  

Páscoa Joaquim, por sua 
vez, informou que a comida 
consumida não é das melhores, 
por isso há registo de diarreias.  

Recordou que os últimos 
dias foram difíceis desde que 
iniciou a chuva até às noites 
mal dormidas no centro de 
acomodação.  

Reconheceu não ter per-
dido tudo por causa da chu-
va, mesmo assim vai ter de 
superar a situação em que se 
encontra por ter ficado sem 
alguns dos seus haveres.

TRÊS assaltantes que assaltavam 
cidadãos com recurso a catanas 
na via pública, próximo de es-
tabelecimentos comerciais e em 
viaturas estão desde esta terça-
-feira detidos na 1.ª esquadra da
Polícia da República de Moçam-
bique (PRM), no bairro da Praia-
-Nova, na cidade da Beira.

Segundo o porta-voz da
corporação, Dércio Chacate,
a detenção destes malfeitores
aconteceu na sequência de vá-
rias lamentações e denúncias
feitas por residentes do bairro do 
Chaimite.

De acordo com a fonte, a
maior parte destes indivíduos
já esteve detida na 1.ª esquadra
e em outras sub-unidades poli-
ciais da cidade da Beira.

Enquanto isso, o porta-voz
da PRM revelou que decorrem
trabalhos com vista ao mapea-
mento dos pontos tidos como
de maior incidência dos casos
de modo que, a breve trecho, se
possam localizar os demais inte-
grantes desta quadrilha.

Em relação aos outros bair-
ros, a fonte disse que em função
das denúncias que a Polícia vai
recebendo são elaborados pla-
nos operativos como o reforço
do patrulhamento com vista à
rápida localização dos chamados 
“homens-catanas”.

Na altura da apresentação
deste grupo, uma das vítimas
que preferiu falar em anonima-
to contou que foi vítima destes
malfeitores no último domin-
go na zona da Muralha quando
tentava refugiar-se dentro da
sua viatura com o seu marido e
filhos, após ter visto que os mal-
feitores estavam a partir vidros
de um carro para assaltar um ou-
tro casal.

“Quando chegaram ao meu
carro deram vários golpes na
porta e janelas, ameaçaram-nos
com uma catana e pediram os
nossos telefones. Com medo,
entregámos os dois telefones e
eles colocaram-se em fuga. Al-

gumas pessoas que estavam na 
rua tentaram persegui-los, mas 
sem efeito”, contou.

Outra vítima identificou-
-se como Pedro Santos. Decla-
rou que os indivíduos entraram
no seu estabelecimento como
clientes normais e compraram
bebidas fingindo pretender
apenas consumi-las. Afinal, ti-
nham outras intenções porque
assaltaram os verdadeiros clien-
tes exigindo-lhes telemóveis e
carteiras.

“Vários clientes que foram 
assaltados enquanto estavam 
no meu estabelecimento já não 
vêm, porque têm medo de mais 
uma vez serem vítimas destes 
‘homens-catanas’ que aterro-
rizam esta zona residencial com 
frequência”, lamentou.

Entretanto, R. Virgildo, de 
34 anos de idade, tido como o 
cabecilha da quadrilha, con-
fessou o seu envolvimento nos 
crimes de que é acusado, reco-

nhecendo mesmo que pratica 
tais actos há muitos anos e já fez 
várias vítimas.

O indivíduo fez saber ainda 
que assalta e revende os telemó-
veis para sobreviver e actua com 
outros jovens, dos quais dois es-
tão igualmente detidos e os res-
tantes se encontram a monte.

Já J. Casimiro, de 27 anos de 
idade, negou a acusação que 
pesa sobre si e alegou que está 
detido pelo facto de ter compra-
do oito telemóveis roubados a 
um dos supostos “homens-ca-
tanas” ora fugitivo para poste-
rior revenda no mercado negro.

O terceiro assaltante, 
identificado como H. Rosário, 
de 39 anos de idade, também 
negou a acusação que recai so-
bre si explicando que está de-
tido por ter sido apontado por 
um dos integrantes da quadri-
lha quando, nas suas palavras, 
não tem nada a ver com este 
assunto.

Assaltantes detidos na Beira

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Nas cerimónias fúnebres, mantenha dois metros de 
distância das outras pessoas e use sempre a máscara. 

Evite passar a noite e refeições onde decorrem velórios 
ou cerimónias fúnebres. Cuide-se porque o vírus está em 

qualquer lugar.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO
De acordo com o nº 1 do artigo 71 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, o Gabinete do Secretário de Estado na Cidade de Maputo convida a todos interessados inscritos no Cadastro Único do Ministério 

da Economia e Finanças, a apresentarem as propostas fechadas para contratação de acordo com o seguinte:

Nº- de Concurso Designação do Concurso
Modalidade 

de Concurso

Data e hora de entrega 

das propostas

Data e hora de abertura 

das propostas

Prazo de Validade 

das propostas

25L0002041/CL/02/2022 Manutenção e reparação de viaturas Limitado
13/4/2022 

Às 9.15 horas

13/4/2022

Às 10.00 horas
90 Dias

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los na Repartição de Aquisições/ (UGEA), sito no

Distrito Municipal KaMavota, Bairro de Laulane, quarteirão nº 45, Rua 4346 esquina com a rua 4345, 1º andar, Telefone +258 823042340 Cidade de Maputo.

2. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e serão abertas no mesmo local na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

3. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo

Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 21 de Março de 2022

Autoridade Competente

 A Directora do Gabinete
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País regista avanços no 
controlo da tuberculose

M
OÇAMBIQUE regis-
tou avanços no con-
trolo da tuberculose 
(TB) nos últimos 
anos, o que contri-

bui para o diagnóstico e trata-
mento precoce dos pacientes, 
resultando, deste modo, na 
redução de mortes por esta 
enfermidade.  

Mesmo assim, estimativas 
do Ministério da Saúde (MI-
SAU) indicam que em 2020 
cerca de 115 mil pessoas de-
senvolveram a tuberculose no 
país, o que corresponde a uma 
incidência de 368 por 100 mil 
habitantes. Do total dos diag-
nosticados, cerca de 27 por 

cento tinham a dupla infecção 
TB e HIV. 

Esta situação coloca Mo-
çambique na lista dos 30 paí-
ses mais afectados pela doença 
no mundo, facto que é elevado 
pela emergência de estirpes 
resistentes a medicamentos e 
à alta prevalência do HIV, cal-
culada em 13,2 por cento.  

De acordo com o MISAU, 
nos últimos cinco anos, o Go-
verno investiu na adopção de 
tecnologias moleculares mais 
sensíveis para o diagnóstico da 
doença e adquiriu novos me-
dicamentos para tratamento 
e prevenção da enfermidade 
nos grupos de maior risco, 

com destaque para crianças 
em contacto com pacientes 
com TB e pessoas vivendo com 
HIV.

“Em 2020, 84 por cen-
to das pessoas com TB foram 
diagnosticadas e tratadas, o 
que reflecte um aumento da 
cobertura dos serviços com-
parativamente aos 38 por 
cento de 2015. O número de 
mortes por TB reduziu em 54 
por cento em relação a 2015, 
superando deste modo a meta 
global da Organização Mun-
dial da Saúde para 2020”, su-
blinha.

Além disso, o MISAU indi-
ca igualmente que o país tem 

assegurado que mais de 90 
por cento dos pacientes diag-
nosticados com tuberculose 
e submetidos ao tratamento 
terminem com sucesso. 

Reconhece, contudo, que 
persistem desafios na ex-
pansão das tecnologias de 
diagnóstico molecular para 
mais unidades sanitárias e no 
controlo da emergência de 
estirpes resistentes a medi-
camentos, facto aliado à alta 
prevalência do HIV que con-
diciona a eliminação da doen-
ça no contexto nacional.  

Refere-se ainda à preva-
lência de percepções erróneas 
e tabus, estigma e a discrimi-

nação associadas à tuberculo-
se, que constituem barreiras 
importantes para a procura 
atempada dos serviços de saú-
de. 

Os dados foram partilha-
dos na véspera da celebração, 
hoje, 24 de Março, do Dia 
Mundial de Combate à Tuber-
culose. Em Moçambique, as 
festividades iniciaram no sá-
bado com a realização de um 
circuito de bicicleta e cami-
nhada como forma de elevar 
a consciencialização pública 
sobre as consequências da 
doença, bem como apelar à 
intensificação de esforços para 
a eliminação da doença.   

VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO

Tete espera imunizar
mais de 496 mil crianças

A PROVÍNCIA de Tete espera 
vacinar mais de 496 mil cri-
anças menores de cinco anos 
na primeira ronda da cam-
panha de vacinação contra 
a pólio, a decorrer de hoje a 
domingo no centro e norte do 
país.

Para o efeito, mobilizou 
mais de cinco mil pessoas, 
entre técnicos de saúde, ac-
tivistas comunitários e ou-
tros colaboradores. Trata-se 
de uma campanha que surge 
em resposta ao caso de pólio 

confirmado recentemente no 
Malawi.

Falando ontem em 
Cachembe, sede distrital de 
Marara, no lançamento da 
campanha,  a secretária de Es-
tado em Tete, Elisa Zacarias, 
instou os encarregados de 
educação a deixarem suas cri-
anças tomarem o imunizante 
quando forem visitados pelas 
equipas de vacinação.

A campanha tem como 
principal estratégia as visitas 
porta-a-porta.

“A pólio é uma doença 
contagiosa e causa paralisia 
das pernas e braços. Como 
província vizinha do Malawi, 
precisamos de tomar todo o 
cuidado para proteger as nos-
sas crianças”, disse.

Acrescentou que, além da 
vacina, é preciso adoptar me-
didas preventivas da doença, 
como evitar o fecalismo a céu 
aberto, lavar as mãos após uso 
da latrina, assim como antes 
de comer ou preparar os ali-
mentos.

Mães aguardando a vez de os filhos tomarem a vacina contra a pólio ontem em Cachembe, Marara
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Covid-19 faz cinco
positivos em 913 amostras
O PAÍS registou ontem cin-
co casos positivos do novo 
coronavírus em 913 amostras 
testadas ao nível nacional, o 
que equivale a uma taxa de 
positividade diária de 0,55 
por cento. No mesmo dia, sete 
pessoas foram declaradas re-
cuperadas da Covid-19.

Dos contaminados, a ci-
dade de Maputo contribuiu 
com três episódios e os 
restantes estão distribuídos 
pelas províncias de Manica e 
Nampula. 

A informação, partilha-
da pelo Ministério da Saúde 
(MISAU), mostra que entre 

terça-feira e ontem não houve 
notificação de mortes, altas, 
nem de internamentos de 
pacientes por complicações 
associadas à Covid-19. Per-
manecem cinco enfermos a 
receber cuidados médicos nos 
centros de tratamento desta 
doença. 

No que se refere aos re-
cuperados, as estatísticas 
da Saúde indicam que todos 
foram declarados na cidade 
de Maputo, o que eleva para 
222.965 o total de pessoas que 
se viram livres da infecção 
pelo SARS-CoV-2 dos 225.220 
casos registados desde Março 

de 2020. 
Assim, o país contabiliza 

um cumulativo de 2200 ób-
itos por Covid-19 e 51 casos 
activos, na sua maioria, 17, na 
província da Zambézia. 

De acordo com o MI-
SAU, subiu para 13.060.396 
o cumulativo de vacina-
dos completamente contra
o novo coronavírus, com a
imunização ontem de 58.796 
pessoas que tomaram a
primeira e a segunda doses.
Deste modo, a taxa nacional
de vacinação contra a Cov-
id-19 fixou-se em 85,9 por
cento.

SEGUNDO MINISTRA DA JUSTIÇA

PGR investiga suposta
tentativa de assassinato de Nini
A MINISTRA da Justiça, As-
suntos Constitucionais e Reli-
giosos, Helena Kida, não des-
carta a possibilidade de serem 
verdadeiras as informações 
que circulam desde terça-feira 
dando conta de uma tentativa 
de assassinato de Nini Satar no 
Estabelecimento Penitenciá-
rio Especial de Máxima Segu-
rança (B.O.). 

Kida, que respondia a uma 
pergunta de jornalistas ontem, 
em Maputo, à margem da V 
Sessão Ordinária da Assem-
bleia da República, disse que 
se trata de informações preo-
cupantes, pelo que o sector da 
Justiça “não pode fazer vista 
grossa” perante denúncias do 
género.

Aliás, a ministra revelou 
estar a par da informação há já 
algum tempo, tendo até  reco-
mendado à Procuradoria-Ge-
ral da República (PGR) para 
aferir a sua veracidade porque, 

segundo disse, “não há fumo 
sem fogo”.

Garantiu que, na PGR, o 
trabalho de investigação está 
em curso e, a confirmar-se 
que houve mesmo tentativa 
de assassinato na B.O., a Jus-
tiça será implacável na res-
ponsabilização dos autores.

De acordo com informa-
ções que circulam nas redes 
sociais, a tentativa de as-
sassinato de Momade Assife 
Nini Satar terá ocorrido há 
um mês. 

Segundo as mesmas fon-
tes, dois suspeitos, suposta-
mente agentes da Polícia da 
República de Moçambique 
afectos à Unidade de Inter-
venção Rápida, foram deti-
dos no último domingo.

Nini Satar é um dos con-
denados pelo envolvimento 
no assassinato do jornalista 
Carlos Cardoso, em Novem-
bro de 2000.

NAMAACHA

Tentativa de expulsar 
elefantes resulta
em 15 feridos
QUINZE pessoas ficaram feri-
das com gravidade na sequên-
cia de uma confusão gerada 
pela tentativa de populares de 
afugentar elefantes que inva-
diram machambas em Mat-
sequenha, distrito da Namaa-
cha, província de Maputo, foi 
ontem anunciado.

Segundo a Rádio Moçam-
bique, algumas vítimas foram 
atacadas por elefantes e ou-
tras foram feridas na agitação 
que se verificou quando cam-
poneses tentaram expulsar 
os paquidermes dos campos 
agrícolas, no domingo, na-
quela localidade do distrito da 
Namaacha.

“Todos os dias, os elefan-
tes estão nas nossas macham-
bas”, afirmou Teresa Chongo, 
membro de uma associação 

de camponeses de Matseque-
nha.

Chongo disse que os ani-
mais se deslocaram à sede da 
associação, tendo abandona-
do o local depois.

Narciso Chichava, do Mi-
nistério da Agricultura e De-
senvolvimento Rural na Na-
maacha, declarou que decorre 
um trabalho de expulsão dos 
elefantes dos campos agríco-
las, mas a operação tem-se 
mostrado árdua porque os pa-
quidermes são muitos.

Suspeita-se que estes ani-
mais tenham saído do Parque 
de Kruguer, na África do Sul.

A invasão de elefantes a 
Matsequenha é recorrente e 
tem resultado na destruição 
de culturas alimentares pelos 
animais.

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

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

FARMÁCIA CALÊNDULA - Av.EDUARDO MONDLANE
FARMÁCIA FRANÇA - RUA DA FRANÇA CARRUPEIA
FARMÁCIA HAYAT - Av. FPLM (CONTROLO)
FARMÁCIA POPULAR - RUA DOS SEM MEDO
FARMÁCIA VINAYAK - Av.DO TRABALHO
FARMÁCIA VIRGO - Av.DO TRABALHO FAINA
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NOVA TARIFA DE “CHAPA”

Município e transportadores
“sentam-se” na segunda-feira TRÊS transportadores semi-

colectivos de passageiros fo-
ram detidos no primeiro dia 
da paralisação do “chapa”, 
indiciados de perturbação 
da ordem, segundo a Polí-
cia. Informações em nosso 

poder indicam que os indiví-
duos em causa foram detidos 
quando tentaram irromper 
na Segunda Esquadra para 
exigir a libertação dos seus 
colegas que haviam sido le-
vados por agentes da PRM 

sob acusação de perturbação 
da ordem.

A Polícia refere que a ma-
nifestação era ilegal, uma vez 
que não foram observados 
os procedimentos para a sua 
autorização.

I
NICIA próxima segun-
da-feira a negociação da 
proposta da nova tarifa 
de transporte semico-
lectivo de passageiros 

urbano de 15 meticais contra 
os actuais 10 meticais, en-
volvendo a Associação dos 
Transportadores Rodoviá-
rios de Nampula (ASTRA) e 
o Conselho Municipal, atra-
vés do seu Departamento de
Transportes.

Finda a negociação, a 

posição das duas partes, 
mesmo no dissenso, será 
apresentada em documen-
to à Assembleia Municipal 
para apreciação e decisão. O 
presidente da ASTRA, Luís 
Vasconcelos, que revelou 
a informação, disse terem 
sido criadas comissões es-
pecializadas para a discussão 
da proposta avançada pela 
agremiação.

Entretanto, os trans-
portadores retomaram na 

manhã de ontem, efectiva-
mente, as suas actividades 
em todas as rotas urbanas, o 
que foi visto pela maioria dos 
munícipes como sendo um 
alívio, depois de dois dias de 
paralisação, durante os quais 
viram-se obrigados a cami-
nhar para os seus afazeres 
quotidianos.

Os operadores retoma-
ram depois de Luís Vascon-
celos ter mantido com eles 
um encontro que serviu 

para sensibilizá-los sobre a 
necessidade de se observa-
rem os preceitos legais para 
a aprovação da proposta. O 
encontro que Vasconcelos 
teve com os transportado-
res seguiu-se à reunião que 
o secretário de Estado na
província de Nampula, Mety
Gondola, orientou terça-fei-
ra, juntando o presidente do
Conselho Municipal, Paulo
Vahanle, e o presidente da
ASTRA.

Detidos por perturbação
da ordem

MAIS de um milhão e 
28.419 crianças com ida-
de igual ou inferior a cinco 
anos serão vacinadas contra 
a pólio, no âmbito da cam-
panha que hoje arranca em 
todo o país. No distrito de 
Nampula, que igualmente 
abrange toda a zona muni-
cipal, serão alcançados 147 
mil petizes.

A campanha de vacina-
ção contra a pólio será leva-
da a cabo no centro e norte 
do país. Ela é realizada para 
bloquear a cadeia de trans-
missão do surto do caso da 
doença diagnosticada na 
província de Lilóngwè, no 
Malawi.

O chefe do Departa-
mento de Saúde Pública 
nos Serviços Provinciais de 
Saúde em Nampula, Geral-
dinho Avalinho, explicou 
que a principal estratégia a 
ser usada para que a vacina-
ção tenha maior abrangên-
cia será campanha porta-a-
-porta, para identificação
de crianças elegíveis.

Para além de porta-a-
-porta, os agentes treina-

LANÇADA ONTEM EM NAMICOPO

Vacinação contra
pólio abrange mais
de um milhão de crianças

dos para a administração da 
vacina irão escalar igual-
mente creches e outros lo-
cais identificados.

“Trata-se de uma doen-
ça que se considerava erra-
dicada, mas a Organização 
Mundial da Saúde declarou 
estado de emergência, jus-
tamente para bloquear a ca-
deia de transmissão em sete 
províncias do país”, disse.

De acordo com Avalinho, 
o vírus desta doença pode
impactar negativamente no
desenvolvimento das crian-
ças, podendo provocar nelas
nervos e paralisia dos res-
pectivos membros. O secre-
tário de Estado na província
de Nampula, Mety Gondola,
que ontem procedeu ao lan-
çamento da campanha em
Namicopo, apelou aos líde-

res comunitários e religiosos 
no sentido de disseminarem 
informações sobre a activi-
dade, para que haja afluên-
cia das pessoas elegíveis.

“Temos de levar as nos-
sas crianças para os postos 
de vacinação definidos. Não 
devemos deixar este impe-
rativo para o último dia. Va-
mos vacinar as nossas crian-
ças”, disse.

SE em Nampula, Mety Gondola, vacinando uma criança em Namicopo, no lança-
mento da campanha

Os “chapas” retomaram efectivamente ontem a sua actividade

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO
Concurso: Ajuste Directo N.º 04/MITSS/DAQ/2022 

Aquisição de Equipamento Informático

Por decisão de Sua Excelência a Ministra e em consonância com o nº 2 do artigo 64 

do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 

de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, 

de 8 de Março, comunica-se o cancelamento do objecto do concurso acima 

mencionado. 

Maputo, 24 de Março de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)

2666 2666

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO 
De acordo com alínea d) do n.º 3 do artigo 33 e artigo 61 do Regulamento de Contratação 

de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Es-

tado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se o cancelamento dos 

Concursos abaixo:

Concurso Objecto Empresa Valor 

INCM/
CC/16/2022

Contratação de uma Empresa 
para Fornecimento de Licenças 

de Software
-----------------

Cancelado

INCM/
CP/71/2021

Aquisição de Equipamento Infor-
mático e Médico  Hospitalar para 
Hospitais Centrais e Províncias 

(Projecto de Telemedicina)

-----------------
Cancelado

INCM/
CP/89/2021

Consultoria para Fiscalização das 
Obras de Reabilitação e Remode-
lação da Sede da Delegação Pro-

vincial da Zambézia

-----------------
Cancelado

Maputo, Março de 2022

UGEA
(Ilegível)

A POLÍCIA da República de Moçambique (PRM), 
em Cabo Delgado, garante que foi já restabeleci-
da a ordem e tranquilidade na Ilha de Matemo, 
no arquipélago das Quirimbas, depois de ter sido 
assaltada por terroristas na semana passada, que 
pretendiam saquear bens da população.

De acordo com Eugénia Nhamussua, oficial 
das relações públicas no Comando Provincial da 
PRM, em Cabo Delgado, a população que se en-
contrava refugiada na mata já regressou às respec-
tivas residências, enquanto o Governo e as orga-
nizações humanitárias retomaram a assistência 
social às vítimas dos sucessivos ataques terroris-
tas.

A fonte disse ainda que, neste momento, as 
Forças de Defesa e Segurança (FDS) estão no ter-
reno para garantir a segurança à população depois 
de um trabalho de clarificação de toda a ilha, o que 
forçou a fuga dos terroristas e permitiu que a vida 
voltasse à normalidade.

Entretanto, subiu de dez para 18 o número de 
terroristas abatidos nas incursões levadas a cabo 
pelas FDS, segundo as últimas informações pres-
tadas pela PRM, que foi forçada a interditar a mo-
vimentação das embarcações no arquipélago das 
Quirimbas, junto à Ilha de Matemo, provenientes  
de Pemba,  nos dias que se seguiram ao ataque.

Trata-se do segundo ataque àquela região 
insular, num intervalo de cerca de um mês, sem 
contar com outras tantas invasões ocorridas des-
de a eclosão do terrorismo em 2017, sempre com o 
objetivo de saquear comida para reabastecer bases 
inimigas que se admite, se localizam na parte con-
tinental do vizinho distrito de Macomia.

O último ataque a Matemo acontece numa al-
tura em que alguns elementos da população que 
se haviam deslocado para vários pontos de Cabo 
Delgado começavam a regressar, paulatinamente, 
para as suas zonas de origem para retomar a vida 
normalmente.

A 
COMISSÃO do Plano 
e Orçamento (CPO) 
da Assembleia da Re-
pública (AR) está a 
partilhar a experiência 

nacional de fiscalização da in-
dústria extractiva, realçando 
a eficácia e o impacto das re-
ceitas da exploração mineira e 
petrolífera na vida das comu-
nidades. 

O acto decorre no Conse-
lho de Direcção das Comis-
sões de Contas Públicas da 

Organização da Comunidade 
de Desenvolvimento da Áfri-
ca Austral (SADCOPAC) que 
se realiza desde segunda-feira 
com o término previsto para 
amanhã, no Zimbabwe. O país 
é representado por este grupo 
parlamentar.

A delegação nacional é 
chefiada pelo presidente da 
CPO, que co-preside o Pelou-
ro de Finanças da SADCOPAC, 
António Niquice, e inclui o de-
putado José Samo Gudo, que é 

relator da mesma comissão na 
AR.

Durante a apresentação da 
sua experiência, Moçambique 
falou ainda da responsabili-
dade social das empresas, os 
processos de reassentamento 
das comunidades, desafios e 
perspectivas do sector no que 
diz respeito à contribuição para 
as receitais fiscais e Orçamento 
do Estado.

Intervindo na ocasião, An-
tónio Niquice reafirmou que os 

países-membros da organiza-
ção reconhecem que há neces-
sidade de se prosseguir com as 
acções previstas nos principais 
instrumentos regionais que 
visam promover a boa gover-
nação e minimizar o impacto 
da apropriação indevida dos 
recursos públicos, com vista a 
melhor servir os interesses dos 
cidadãos. 

A reunião da SADCOPAC 
tem como objectivo fortalecer 
a capacidade institucional das 

AS duas primeiras companhias 
das Forças Armadas de Defesa 
de Moçambique (FADM) trein-
adas pela Missão de Formação 
da União Europeia (EUTM, 
sigla inglesa) para combater o 
terrorismo terminaram a for-
mação na segunda-feira.

O anúncio foi feito pelo 
comandante da EUTM, Nuno 
Lemos Pires, que disse tratar-
se de uma companhia de fu-
zileiros navais e outra de co-
mandos das FADM, com 130 
elementos cada, preparados 
para combater o terrorismo em 
Cabo Delgado.

A formação dos fuzileiros 
das FADM está a decorrer na 
respectiva escola na KaTembe, 
do outro lado da baía de Mapu-
to, e a companhia de coman-
dos está a ser treinada em Chi-
moio, na província de Manica.

Em simultâneo, segundo a 
fonte, termina também a for-
mação do primeiro grupo de 
controladores aero-tácticos, 
que tanto podem vir a ser in-
tegrados em contingentes da 
Marinha como do Exército para 
operacionalizar o apoio aéreo a 
missões.

A Missão de Formação da 
União Europeia a Moçambique 
arrancou oficialmente em No-
vembro de 2021, com uma 
duração prevista de dois anos, 
devendo acolher, ao longo do 
período, 140 militares forma-
dores desta organização conti-
nental europeia.

A missão responde ao pedi-
do de ajuda do Governo para 
preparar onze unidades de ofi-
ciais, sargentos e soldados, de 
seis companhias de comandos 
e cinco de fuzileiros navais para 
combater a insurgência, par-
ticularmente, em Cabo Delga-
do.

Destas onze companhi-
as, duas já foram mobilizadas 
para aquela província, tendo 
sido formadas, mesmo antes 
do lançamento da EUTM, com 
treino realizado em 2021, no 
âmbito da cooperação bilat-
eral de defesa entre Portugal 
e Moçambique, cooperação 
que foi agora “robustecida” 

DA INDÚSTRIA EXTRACTIVA

CPO partilha experiência 
de fiscalização com SADC

Participantes da reunião da SADCOPAC onde Moçambique se encontra representado pelos deputados da CPO da AR

comissões de contas públicas 
em matérias de boa governa-
ção e gestão transparente das 
finanças, fiscalização e audi-
toria das contas públicas e da 
actividade dos governos do dia.

Trata-se de uma organiza-
ção regional criada em 2003, 
que actua como suporte da 
SADC no domínio das finan-
ças e contas públicas, visando 
contribuir para a boa governa-
ção, transparência financeira, 
gestão das contas e finanças 
públicas, bem como promover 
a prestação de contas e respon-
sabilização governativa dos es-
tados-membros.

Para além de Moçambi-
que, participam do evento as 
lideranças das comissões das 
contas públicas dos países-
-membros da SADCOPAC,
concretamente, Zimbabwe, 
Zâmbia, Botswana, Malawi,
Angola, Seychelles, Namí-
bia, África do Sul, Seychelles,
Eswatine e respectivo secre-
tariado. Durante a reunião fi-
cou evidente a necessidade de
intensificar as actividades que
visam promover e contribuir
para a boa governação, trans-
parência financeira, gestão
das contas e finanças públicas,
através dos parlamentos dos
estados-membros da SADC. 

Tal deve resultar do em-
poderamento dos comités de 
contas públicas com instru-
mentos legais e de políticas 
que estimulem a boa gestão da 
coisa pública, combate à cor-
rupção, através da capacitação 
das respectivas instituições 
para que possam exercer, na 
plenitude, as suas atribuições e 
competências.

Ficou ainda notória a ne-
cessidade do incremento da 
colaboração institucional dos 
comités de contas públicas e o 
papel dos tribunais de contas 
nos sub-sistemas de auditoria 
e fiscalização das contas e fi-
nanças públicas e no controlo 
dos fluxos financeiros ilícitos 
na região.

PELA UNIÃO EUROPEIA

Termina formação de duas 
unidades de forças especiais

Forças especiais das FADM mais aptas para combater o terrorismo

com esta missão da UE, referiu 
Lemos Pires.

A EUTM funciona em ciclos 
de quatro meses para cada 
companhia, na qual estão em-
penhados, para já, dez esta-

dos-membros, sendo o maior 
contingente português, que 
inclusive comanda a missão no 
terreno.

A formação consiste em 
treino operacional e militar, 

mas também tem focado muito 
a formação na área dos direitos 
humanos e direito internac-
ional em conflitos, realçou Pi-
res.

Na sua recente visita a 
Moçambique e numa passagem 
pelo Centro de Formação de 
Fuzileiros da KaTembe, o es-
tadista português, Marcelo 
Rebelo de Sousa, afirmou que 
está em programação um hos-
pital de campanha para apoio 
às tropas moçambicanas em 
Cabo Delgado, e que chegará 
em breve equipamento militar 
não letal já aprovado.

O combate ao terrorismo 
em Cabo Delgado ganhou novo 
ímpeto desde Julho de 2021, 
com o apoio do Ruanda, a que 
se juntou depois a Comunidade 
de Desenvolvimento da África 
Austral (SADC), permitindo 
restaurar a segurança e recu-
perar zonas antes ocupadas 
pelos terroristas que desde 
2017 semeiam pânico naquela 
província.

AS FORÇAS Armadas de Defesa 
de Moçambique (FADM) de-
vem ter uma estrutura flexível 
que acompanha a dinâmica do 
desenvolvimento do país. Esta 
posição foi defendida ontem, 
na cidade de Nampula, pelo 
chefe do Estado-Maior Gene-
ral, Almirante Joaquim Man-
grasse.

Joaquim Mangrasse falava 
no simpósio sobre doutrina, na 
Academia Militar Marechal Sa-
mora Machel, um evento que 
aconteceu, pela primeira vez, 
neste estabelecimento de ensi-
no superior militar. 

O Almirante considerou o 
simpósio uma prova inequívo-

ca de que a Academia Militar 
Marechal Samora Machel pre-
tende contribuir para o aperfei-
çoamento dos mecanismos de 
funcionamento das FADM.

Explicou que as ideias para 
a definição de uma doutrina 
militar são expressas e difun-
didas por meio de manuais de 
campanhas técnicas, cadernos 
de instrução, notas e instruções 
de coordenação doutrinária, as 
quais são discutidas e revistas, 
sempre que possível, com vis-
ta a adequá-las aos desafios das 
FADM.

Segundo afirmou, a doutri-
na militar representa a forma de 
ser, de estar e de realizar coisas, 

Chefe do Estado-Maior quer
FADM com estrutura flexível

Debate-se na Academia Mareshal Samora Machel a doutrina militar

PRM garante retorno
da ordem em Matemo

com o objectivo de alcançar a 
eficiência operacional das For-
ças Armadas de Defesa de Mo-
çambique.

“Interessa-nos que o pro-
duto operacional das FADM 
possa ser cada vez mais credí-
vel e ao serviço do país”, subli-
nhou, indicando que a doutri-
na militar permite, por outro 
lado, definir as linhas de acção 
de comando e admissão supe-
rior que, na sua visão, devem 
ser entendidas como elemen-
tos transversais.

Ajuntou que, dada a im-
portância da doutrina militar, 
é fundamental que as institui-
ções de ensino, no caso da Aca-
demia Militar, tomem a dian-
teira na reflexão sobre assuntos 
doutrinários, por forma a con-
tribuir para o esclarecimento 
de procedimentos relativos à 
preparação do emprego de for-
ças e meios, em todos os níveis.

Clarificou que esses pro-
cedimentos ajudam na trans-
parência e não para “ganhar 
dinheiro”, o que significa que a 
disponibilidade das Forças Ar-
madas é permanente. O chefe 
do Estado-Maior General disse 
esperar que o foco das reflexões 
do simpósio esteja assente nos 
aspectos relativos ao aprimora-
mento das doutrinas das ope-
rações a nível dos ramos.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MINISTÉRIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISICÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS 

O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), através do Instituto Nacional de Irrigação (INIR) convida aos 

concorrentes interessados e elegíveis, inscritos no Cadastro Único a apresentarem propostas seladas, para os concursos discriminados 

na tabela abaixo:

Numero/Objecto Modalidade 
de concurso

Data-limite de 
entrega das 
propostas

Data e hora de 
abertura

Data do 
anúncio do 

posicionamento 
dos concorrentes 

Garantia 
provisória 

35A005041/CP/001/2022- 
Fornecimento de 

combustíveis e lubrificantes 

Concurso 
público 20/4/2022

10.00 horas
20/4/2022
10.15 horas

22/4/2022
9.00 horas 100.000,00MT

35A005041/
CL/001/2022- Aquisição 

de toner para o INIR 

Concurso 
limitado

11/4/2022
9.00 horas

11/4/2022
9.15 horas

13/4/2022
 12.00 horas N/A

35A005041/CL/002/2022- 
Aquisição de pneus, baterias 

e lonas para viaturas do 
INIR  

Concurso 
limitado

11/4/2022
10.00 horas

11/4/2022
10.15 horas

13/4/2022
 14.00 horas N/A

35A005041/CL/003/2022-
Aquisição de material para o 

consumo informático 

Concurso 
limitado

11/4/2022
11.00 horas

11/4/2022
11.15 horas

13/4/2022 
9.00 horas N/A

35A005041/CL/004/2022-
Aquisicao de fardamento e 

calçado 

Concurso 
limitado

11/4/2022
12.00 horas

11/4/2022
12.15 horas

14/4/2022
 9.00 horas N/A

Os Documentos do Concurso deverão ser adquiridos ou consultados, no endereço abaixo, no valor não reembolsável de 1.500,00MT 

(Mil e quinhentos meticais), a ser depositado na conta n.º 424151319, do Banco Millennium BIM a favor do INSTITUTO NACIONAL 

DE IRRIGAÇÃO. 

O período de validade das propostas é de 120 dias.  

Endereço: Instituto Nacional de Irrigação, Departamento de Aquisições, Bairro de Maxaquene “C”, Rua 3253, n.º 134, 

telefone+25821415380, correio electrónico – irriga.procurment@gmail.com, Maputo Moçambique.

Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 

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

Maputo, aos 21 de Março de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA

DIRECÇÃO DE PLANIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO

Anúncio de Concurso Público
Fornecimento de Equipamento Informático

Concurso n.º G235

1. O Ministério dos Recursos Minerais e Energia convida empresas interessadas a apresentarem
propostas fechadas para o fornecimento do seguinte equipamento informático:

• 3 servidores incluindo software para virtualização
• 2 Storage de produção
• 1 Sistema de Backup
• Switchs, Rack e  Acesssórios

2. Os concorrentes interessados poderão solicitar os documentos de concurso através do
endereço electrónico info.pm@magtap.gov.mz

3. O período de validade das propostas será de 90 dias.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo mencionado até ao dia 21 de Abril
de 2022, pelas 10.00 horas. As propostas também poderão ser submetidas electronicamente
de acordo com o procedimento estabelecido nos Documentos de Concurso.

Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREME)
Projecto de Assistência Técnica para Gás e Minas (MAGTAP)

Av. Mao Tsé Tung, n.º 820, R/C
Tel. + 258 21 48 60 62
Maputo – Moçambique

5. A abertura das propostas terá lugar às 10.10 horas locais do dia 21 de Abril de 2022, em
sessão virtual, e está aberta a todos concorrentes que desejarem participar.

6. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 300.000,00MT,
válida por 120 dias, a contar da data da abertura das propostas.

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

Maputo, aos 21 de Março de 2022

P
RESTAR maior atenção 
aos combatentes des-
locados dos distritos 
afectados pelo terro-
rismo na província de 

Cabo Delgado para que, muito 
rapidamente, voltem a benefi-
ciar das respectivas pensões é a 
orientação deixada terça-feira 
última pelo Presidente da Re-
pública, Filipe Nyusi, à nova 
ministra dos Combatentes.

O Chefe do Estado disse à 
ministra Josefina Mpelo para 
ter a mesma atenção aos com-
batentes que foram forçados a 
sair das suas zonas de origem 

por conta das calamidades na-
turais, dentre elas as chuvas e 
ciclones que afctaram algumas 
províncias do centro e norte do 
país.

Discursando na cerimó-
nia da tomada de posse, Filipe 
Nyusi incumbiu à nova titular 
da pasta dos Combatentes a 
missão de implementar uma 
estratégia de comunicação, em 
parceira com outras institui-
ções da província de Cabo Del-
gado para identificar e localizar 
os combatentes deslocados, de 
modo a prestar o apoio neces-
sário.

Neste grupo de combaten-
tes, dá-se maior destaque aos 
integrantes da Força Local, 
aqueles que, lado-a-lado com 
as Forças de Defesa e Seguran-
ça (FDS), estão a combater o 
terrorismo.

Outra prioridade a ter em 
conta, segundo Filipe Nyu-
si, relaciona-se com o paga-
mento das pensões em atraso 
e a emissão de documentos de 
identificação para os comba-
tentes abrangidos no quadro 
do programa de reconstrução 
de Cabo Delgado.  

Josefina Mpelo deve tam-

Ministra deve
ter atenção
aos combatentes 
deslocados

bém acelerar o passo no pro-
cesso de valorização e requali-
ficação dos locais históricos, no 
contexto da luta de libertação 
nacional, como são os casos 
das antigas bases, “deixando 
de ser uma canção de todos os 
tempos, nem que seja de forma 
faseada”.

Segundo o Chefe do Estado, 
não se pode permitir que pes-
soas desonestas usem a capa 
desta classe para alimentar 
os seus egos e vantagens, em 
nome do combatente sacrifi-
cado. 

Disse ainda ser importante 
respeitar a Constituição e de-
mais legislação, trabalhar em 
equipa e criar condições para 
maior dinamismo no cumpri-
mento da missão e nunca   con-
siderar o Ministério dos Com-
batentes desactualizado em 
relação aos outros sectores. 

Para Filipe Nyusi, uma das 
estratégias para o sucesso da 
missão da nova ministra será 
saber ouvir e ler os cenários 
emitidos pelos combatentes, 
que são a centralidade do sec-
tor.

“Oiça os mais velhos e os 
mais novos. O seu foco e mis-
são devem ser o cumprimento 
do Programa Quinquenal do 
Governo na parte que lhe diz 
respeito, que é resolver as preo-
cupações do combatente e seus 
descendentes, uma classe de 
que a ministra faz parte, inspi-
rada na entrega do seu pai que, 
a menos de três anos, passou à 
reserva”, rematou o Presidente 
da República.
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Resolver todos os problemas dos combatentes e seus descendentes é o desafio do PR à nova ministra

O SECRETÁRIO-GERAL da Associação 
dos Combatentes da Luta de Libertação 
Nacional (ACLLN), Fernando Faustino, 
disse esperar que tudo corra bem no de-
sempenho das funções da nova ministra.

Afirmou que há condições para que 
isso aconteça e o trabalho deve decor-
rer com base no que está previsto na lei, 
considerando que a Constituição da Re-
pública, nos artigos 14 e 15, estabelece 
obrigações do Governo em relação a este 
grupo social.

“Também a nova ministra tem os ins-
trumentos legais que vão possibilitar que 
faça o seu trabalho de forma tranquila. 

Refiro-me ao Plano Quinquenal do Go-
verno, na parte que estabelece quais são 
as tarefas do ministro dos Combatentes”, 
disse Fernando Faustino, acrescentando 
que os combatentes esperam resultados 
satisfatórios.

Conforme disse, este grupo tem vá-
rios problemas relacionados com as pen-
sões, projectos, formação dos seus filhos 
e outras questões que a nova ministra 
deve estudar no colectivo do ministério 
para encontrar uma solução que satisfa-
ça a todos “e esperamos que possa fazê-
-lo”.

Sobre o facto de ser mulher e jovem,

Faustino disse que o que mais interessa 
aos combatentes é a prestação e cumpri-
mento do que está previsto na lei. Cum-
prir, na íntegra, as atribuições dadas 
pelo Chefe do Estado, em respeito aos 
instrumentos legais.

“Não nos interessa se é jovem ou ve-
lho, isso não nos diz nada. Todos os que 
foram nomeados para aquele ministério 
sabiam o que fazer e a nova ministra vai 
cumprir com o que o Chefe do Estado 
atribuiu-lhe como tarefa”, disse Faus-
tino, para quem os combatentes estão 
esperançados que algo seja feito para 
acomodar os seus interesses.

ACLLN satisfeita

AFIRMA COMICHE EM NAMPULA

Ano de 2022 é de intensa
actividade política interna
O ANO de 2022 é de intensa ac-
tividade política a nível interno 
do partido Frelimo, sendo, por 
isso, que os militantes são de-
safiados a envolverem-se com 
muita determinação e afinco 
nos preparativos visando a sua 
concretização.

Esta afirmação foi feita em 
conferência de imprensa pelo 
membro da Comissão Política 
do partido Frelimo e chefe da 
brigada central de assistência 
à província de Nampula, Eneas 
Comiche.

Comiche referia-se, no-
meadamente, à celebração do 
60.º aniversário da fundação 
da Frelimo e a realização do XII 
Congresso, cujo estudo das te-
ses procedeu segunda-feira ao 
lançamento na cidade de Nam-
pula.

Nampula é, assim, a última 
província do país a realizar o 
seminário de capacitação dos 

membros da Frelimo, no âmbi-
to do estudo das teses à reunião 
magna do partido no poder, 
num exercício que foi lançado 
no dia 11 do mês em curso, em 
todo o país.

O membro da Comissão 
Política explicou ainda que o 
atraso no lançamento do es-
tudo das teses deveu-se ao 
adiamento provocado pelo ci-

clone Gombe, que teve como 
ponto de entrada a província 
de Nampula, justamente no dia 
marcado para a deslocação dos 
membros da brigada central.

Saudou o trabalho reali-
zado pelas autoridades go-
vernamentais de Nampula, 
nomeadamente, o Conselho 
Executivo Provincial e o Con-
selho de Representação do 

Estado, no pronto-socorro às 
populações, o que evitou que a 
situação fosse catastrófica.

Já no seminário de capaci-
tação, Eneas Comiche saudou 
os militantes da Frelimo, a vá-
rios níveis, pelo seu envolvi-
mento nas actividades do par-
tido e, sobretudo, no socorro à 
população vítima do "Gombe", 
e entregou ao primeiro secre-
tário do partido na província 
e chefe do gabinete provincial 
de preparação do XII Congres-
so um cheque no valor de 300 
mil meticais e uma tonelada de 
farinha de milho, como contri-
buição dos membros da briga-
da central, em apoio às famílias 
afectadas.

Na ocasião, o secretário 
de Estado na província, Mety 
Gondola, falou do impacto, até 
agora, da devastação do ciclo-
ne, considerando a situação 
como sendo triste e desastrosa.

Eneas Comiche falando em conferência na cidade de Nampula

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Convite à Apresentação de Propostas

Apoio à Informação, Educação e Comunicação (IEC) sobre Sistemas de Irrigação 
Solar (SPIS para Beneficiários e Parceiros

MOZ1503411-10035/AP/001

A Enabel está a lançar um Convite à Apresentação de Propostas para a introdução e 
promoção da tecnologia SPIS entre os produtores das zonas rurais pré-seleccionadas e para 
sensibilizar e estimular a procura de SPIS nas províncias de Manica e Zambézia financiadas 
pelo projecto RERD2. O texto completo das orientações para os candidatos pode ser 
consultado no seguinte website: https://www.enabel.be/content/enabel-grants

O prazo para a apresentação de notas de conceitos é fixado em 4 de Maio de 2022, às 
13.00 horas.

Uma sessão de informação sobre este convite à apresentação de propostas será realizada 
no dia 11 de Abril de 2022, às 10.00 horas no Cowork Lab 6 - Avenida António Simbine, 
n.º 114, Sommerschield, Maputo.

2550

Assunto: Pedido de Informação N.º RFI – 72065622                                                                                
– USAID Justice Strengthening Activity

O Governo dos Estados Unidos, representado pela Agência dos Estados 

Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) em Moçambique 

está a procura de informação para a concepção de uma Actividade de 

Reforço da Justiça, conforme descrito no Pedido de Informacao (Request 

for Information (RFI).) completo, disponível em: grants.gov, sob o 

título “USAID Justice Strengthening Activity” (Actividade de Reforço 

da Justiça da USAID).  Este Pedido de Informação (RFI) é emitido 

exclusivamente para fins de planeamento e procura de informação. Este 

RFI está aberto a comentários de qualquer organização da sociedade 

civil local interessada, que trabalhe na área dos direitos humanos em 

Cabo Delgado.  

As respostas à RFI deverão ser enviadas por e-mail para o Sr. Jean-

Jacques Badiane (jbadiane@usaid.gov), com uma cópia para Nelson 

Huo (nhuo@usaid.gov). Só serão aceites submissões electrónicas. As 

respostas deverão ser recebidas pela USAID até à data-limite de 6 de 
Abril de 2022.

Este não é um período de perguntas e respostas formal; assim sendo, o 

governo não dará respostas. Todos os comentários e respostas servirão 

apenas para informar o governo sobre as tendências actuais do mercado 

e aperfeiçoar ainda mais o esboço. Os comentários podem incluir, mas 

não se limitam ao feedback sobre o conceito actual, e quaisquer reflexões 

sobre as questões listadas relativamente à complexidade da abordagem 

de temas relacionados a direitos humanos em situações de conflito, tais 

como Cabo Delgado. Esta RFI não obriga de forma alguma a USAID a 

adjudicar um contrato, nem obriga a USAID a pagar quaisquer custos 

incorridos na preparação e apresentação de uma resposta. 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
              CIDADE DE MAPUTO

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
DELEGAÇÃO DO INEP- IFPELAC DA CIDADE DE MAPUTO

REPARTIÇÃO DAS  AQUISICÕES

Anúncio de Concursos

A Delegação do INEP- IFPELAC da Cidade de Maputo convida pessoas colectivas ou 

singulares nacionais, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os  concursos 

discriminados na tabela abaixo:      

Concurso                                                                     Objecto da 
Contratação

Modalidade 
de 

contratação

Data e hora-final 
de entrega das 

propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Validade das 
propostas

Custo de 
Caderno de

 encargo

01/DELMAP/

INEP-

IFPELAC/2022

Fornecimento 

de material 

de limpeza

Limitado 13/4/2022

8.00 horas

13/4/2022

8.30 horas

90 dias 1000,00MT

02/DELMAP/

INEP-

IFPELAC/2022

Géneros 

alimentícios 

Limitado 13/4/2022

9.00 horas

13/4/2022

9.30 horas

90 dias 1000,00MT

03/DELMAP/

INEP-

IFPELAC/2022

Fornecimento 

de 

consumíveis 

de  corte e 

costura

Pequena 

dimensão

5/4/2022

11.00 horas

5/4/2022

11.30 horas

90 dias 1000,00MT

04/DELMAP/

INEP-

IFPELAC/2022

Aquisição de  

viaturas

Limitado 13/4/2022

11.00 horas

13/4/2022

11.30 horas

90 dias 1000,00MT

05/DELMAP/

INEP-

IFPELAC/2022

Fornecimento 

de 69 Kits 

para Auto-

Emprego

(Lotes)

Concurso 

Público 

25/4/2022

12.00 horas

25/4/2022

12.30 horas

120 dias 1500.00MT

1. Os concorrentes interessados, poderão obter mais informações, examinar os

documentos do concurso ou adquirí-los no INEP- da Cidade de Maputo, sita na Av. 24

de Julho, n° 2341, 6° Andar Dto, no horário das 8.00 até às 15.30  horas, a partir do dia
23/03/2022, pela importância acima descrita . O Pagamento deverá ser por meio de

depósito directo para a Delegação do INEFP da Cidade de Maputo, conta em Meticais

NIB N° 000200161611100087808, no Banco ABSA Bank Moçambique, SA.

2. As propostas deverão ser entregues em carta fechadas no endereço acima indicado,

em triplicado com todos documentos previstos no Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março,

mediante a apresentação da Garantia provisória de acordo com os cadernos de

encargos disponíveis na Delegação do INEP-IFPELAC da Cidade de Maputo.

3. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras

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

Decreto n° 5/2016, de 8 de Março.

A Autoridade Competente

(Ilegível)
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 
DO PROJECTO DE PROTECÇÃO COSTEIRA DA BEIRA

CONVITE PARA REUNIÃO DE PARTICIPAÇÃO PÚBLICA
 (FASE DE EPDA)

A Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento - Instituto Público (AIAS-IP) em parceria 
com o Conselho Autárquico da Beira com o apoio/financiamento do Governo holandês e Banco Mundial, 
pretende implementar um Projecto de Proteção Costeira para a Cidade da Beira, cujo objectivo geral é 
garantir um alto nível de segurança de longo prazo contra inundação e erosão costeira. Actualmente o projecto 
está na fase do estudo de viabilidade.

O Projecto foi classificado como de Categoria “A” em conformidade com a Legislação Ambiental em vigor em 
Moçambique, está sujeito a realização de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA).

No âmbito do processo de participação pública previsto na fase de Estudo de Pré-Viabilidade e Definição 
de Âmbito (EPDA) & os respectivos Termos de Referência (TdR), a HaskoningDHV Moçambique (Consultor 
responsável pela condução do processo de licenciamento na fase de EPDA), vem por este meio convidar todos 
os interessados a participarem na reunião de Consulta Pública a ter lugar no seguinte local e data:

Dia Município/Distrito Local Hora
5/4/2022 Cidade da Beira Salão Nobre do Conselho Autárquico da Beira 9.00 horas

O objectivo é de apresentar os resultados do EPDA e TdR e recolher contribuições da comunidade, Sociedade 
Civil e instituições governamentais sobre o Projecto.

A versão preliminar do EPDA e Termos de Referência estará disponível para consulta nos seguintes locais:
• Ministério da Terra e Ambiente, Rua da Resistência, n.º 1746/7, Cidade de Maputo
• Serviço Provincial de Terra e Ambiente de Sofala, Rua General Vieira da Rocha, R/C, Cidade da Beira
• Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento - Instituto Público, Avenida Eduardo

Mondlane, nº 1352, 4º andar, Cidade de Maputo; www.aias.gov.mz
• Conselho Autárquico de Beira, Av. Eduardo Mondlane, n.º 302, Cidade da Beira
• HaskoningDHV Moçambique Lda, Rua de Kassuende, n.º 118 – 1° Andar, Cidade de Maputo.

Em conformidade com as medidas de execução administrativas para a prevenção e contenção da pandemia 
do COVID-19, a reunião pública terá participação limitada. Se pretende participar, por favor, registe-se 
utilizando os contactos indicados abaixo.

Para mais informações, favor contactar: 

HaskoningDHV Moçambique 

Sr. Teodoro Abreu  
Contacto: 84 723 7235/86 792 7235
e-mail: teodorio.abreu@rhdhv.com
HaskoningDHV Moçambique Lda, Rua de
Kassuende n° 118 –1° Andar, Cidade de Maputo
Tel: +258-21485917/8

Linha Verde do Projecto CERRP na Cidade da Beira 

Contacto: +258 858555
e-mail/website:  aias.mqr.cerrp@gmail.com/

aias@aias.gov.mz;
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Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

CONVITE PARA CONCURSO

O escritório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em Moçambique vem 
pelo presente convidar empresas elegíveis a submeterem propostas para obras de construção civil 
de Laboratórios pré-fabricados de Biologia Molecular, em três lotes: LOTE 1: GAZA (Xai-Xai); 
LOTE 2: MANICA (Chimoio) e LOTE 3: NIASSA (Lichinga). 
O PNUD Moçambique espera contratar até três (3) empresas de construção de pré-fabricados. O 
pacote completo de documentos de concurso estão disponíveis para download grátis na plataforma 
eTendering do PNUD:

https://etendering.partneragencies.org Event ID: ITB012022

Os documentos também estão disponíveis no site: UNDP | Procurement Notices - ITB012022 e no 
site da UNGM: https://www.ungm.org/Public/Notice 

IMPORTANTE: Este processo exige que as empresas interessadas se registem na plataforma segura 
de eTendering do PNUD. As empresas ainda não registadas no “etendering” e que desejam visualizar o 
arquivo poderão usar os seguintes dados temporários:

Username: event.guest Password: why2change

As empresas elegíveis são convidadas a submeter propostas, em Inglês e Português, até ao dia 1 de 
Abril de 2022, na plataforma “eTendering”.

Os detalhes completos do processo estão devidamente mencionados nos documentos de concurso. 
Favor de prestar atenção nos requisitos obrigatórios (Mandatory) do concurso, pois a sua não 
submissão leva a desqualificação da proposta.
As questões relacionadas a este anúncio devem ser enviadas para: 

procurement.mozambique@undp,org

Limitação de responsabilidade
Sob nenhuma circunstância o escritório do PNUD em Moçambique será responsabilizado por perdas, 
dívidas, custos, reclamações, danos, impostos, despesas ou despesas resultantes de informações 
recebidas pelo licitante fora do contacto acima.
Apenas pedidos de esclarecimentos devem ser enviados para este endereço de e-mail. Pedidos 
enviados para este endereço de e-mail serão desqualificados.

Unidade de Procurement PNUD Moçambique

Concurso N.º 39/OPSNV/2022-SNV-T.Wash-2

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR/A PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS DE TREINAMENTO DO PRONASAR-FCDO

Anúncio
A SNV é uma organização não-lucrativa de desenvolvimento internacional. Fundada na Holanda há mais de 50 anos, 
construímos uma presença local a longo prazo em 39 dos países mais pobres na Ásia, África e América Latina. Nossa 
equipe de assessores locais e internacionais trabalha com parceiros locais para capacitar as comunidades, as empresas 
e os governos com as ferramentas, conhecimentos e conexões precisas para aumentar os seus rendimentos e ter acesso 
aos serviços básicos, capacitando-os para quebrar o ciclo da pobreza e orientar o seu próprio desenvolvimento.

Contexto: 

O programa rural de transformação do acesso a Água, Saneamento e Higiene-WASH em Moçambique (T-WASH), 
combina o apoio financeiro associado ao desempenho e capacitação personalizada, influência política e apoio à 
reforma institucional em duas províncias (Nampula e Zambézia). Entre 2015 e Março de 2021, foi implementado o 
T-WASH I, que tinha como objectivo apoiar e oferecer incentivos necessários para o fortalecimento e sustentabilidade 
dos sistemas nacionais e sub-nacionais de prestação de serviços de Água, Saneamento e Higiene-WASH nas zonas 
rurais. Como forma de preparar o T-WASH II previsto para o período 2022-2027, o FCDO - Foreign, Commonwleth and 

Development Office, contratou a SNV como Gestor de Fundos e Agente de Capacitação, para o período de transição de 
um ano, entre Setembro 2021 e Agosto de 2022. 

Obectivo de Consultoria

O objectivo da consultoria é desenvolver um vídeo de treinamento sobre os procedimentos de gestão de fundos no 
contexto do T-WASH II Fase Intermédia, destinado aos actores interessados no programa, para utilização de forma 
remota ou partilhados através das redes sociais. 

Todos os detalhes para esta consultoria constam nos Termos de referências que deverão ser solicitados através do email 
mzprocurement@snv.org fazendo referência Consultoria para Produção de Vídeo de Treinamento PRONASAR-

FCDO 

Apresentação de propostas

O/A Consultor/a (ou equipa de consultores/as) deverá enviar as suas propostas técnica e financeira, indicado o tempo 
de execução do trabalho por e-mail até ao dia 1/4/2022  para mzprocurement@snv.org  com cc de 
eainadine@snv.org com o assunto: Consultoria para produção de vídeos de treinamento PRONASAR-FCDO

Apenas empresas que reúnam requisitos elegíveis serão contactadas até 15 dias findo prazo para submissão de 
propostas.
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ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Empresa Municipal de Transportes Públicos da Matola convida pessoas singulares ou colectivas,

nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade a apresentarem
propostas fechadas para os concursos abaixo discriminados:

Nº
Modalidade de 

Contratação
Objecto de Concurso

Data e hora de 
entrega das 
Propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Validade 
das

propostas

Garantia 
Provisória

1
Concurso Público nº 01/

ETM/UGEA/2022
 Fornecimento de diesel para   

autocarros e viaturas de apoio
12/4/2022
9.00 horas

12/4/2022
9.15 horas

90 dias 354.816,00MT

2
Concurso Limitado nº 02/

ETMD/UGEA/2022
Fornecimento de consumíveis de 

escritório
4/4/2022

9.00 horas
4/4/2022

9.15 horas
90 dias

3
Concurso Limitado nº 03/

ETM/UGEA/2022

 Fornecimento de material de 
higiene, limpeza, desinfecção e 

combate à Covid 19

4/4/2022

10.00 horas
4/4/2022

10.15 horas
90 dias

4
Concurso Limitado nº 04/

ETM/UGEA/2022
 Fornecimento de gasolina para 

viaturas de apoio
4/4/2022

11.00 horas
4/4/2022

11.15 horas
90 dias

5
Concurso Limitado nº 05/

ETM/UGEA/2022
Fornecimento de uniforme, 

sapatos e saquetas de cobrança
4/4/2022

12.00 horas
4/4/2022

12.15 horas
90 dias

6
Concurso Limitado nº 06/

ETM/UGEA/2022

Lote 1: Fornecimento de Peças 
para Autocarros VW

4/4/2022

13.00 horas
4/4/2022

90 dias

Lote 2: Fornecimento de Peças 
para autocarros Zong Tong

Lote 3: Fornecimento de peças 
para autocarros Tata

Lote 4: Fornecimento de peças 
para viaturas Ashok Leyland

 Lote 5: Fornecimento de peças 
para viaturas de apoio

7
Concrso Limitado nº 07/
ETM/UGEA/2022

Fornecimento de óleos e 
lubrificantes

4/4/2022

14.00 horas
4/4/2022

14.15 horas
90 dias

8
Concurso Limitado nº 08/
ETM/UGEA/2022

Prestação de serviços de auditoria
4/4/2022

15.00 horas
4/4/2022

15.15 horas
90 dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou
levantá-los na Empresa Municipal de Transportes Públicos da Matola, sita na Cidade da Matola, Av. União
Africana, n.º 4159, Telefone nº 843122428, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil
meticais), mediante apresentação de talão de depósito do Banco Comercial e de Investimentos (BCI), na
conta nº 9614630410003 em nome da Empresa Municipal de Transportes Públicos da Matola.

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

Matola, aos 23 de Março de 2022
Autoridade Competente

 UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO HUMANO

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO  

Ref: MINEDH-043/22/DAQUI/CL/S

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS 
PARA MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO HUMANO

1. No âmbito da implementação das 
suas actividades, o Ministério da
Educação e Desenvolvimento
Humano pretende contratar
empresa interessada e elegível
para a Prestação de Serviços
de Cópias.

2. Assim, convida concorrentes
interessados a apresentarem
propostas em carta fechada para
a provisão dos serviços acima
referenciados.

3. Os concorrentes interessados
poderão adquirir os Documentos 
do Concurso no endereço
abaixo, a partir do dia 25 de
Março de 2022, durante as
horas normais do expediente,
mediante apresentação de um
comprovativo de depósito da
importância não reembolsável
de 500,00MT (quinhentos
meticais) na seguinte conta
bancária:

• Titular:   MINED
• Moeda:   MZN
• Banco:    Standard Bank
• Conta nº.: 108-202374-100-8
• NIB: 000301080202374100805

4. O período de validade das
propostas será de 90 dias.

5. As propostas deverão ser
entregues no endereço abaixo
até às 10.00 horas do dia
8 de Abril de 2022 e serão
abertas imediatamente a seguir
em sessão pública, no mesmo
endereço, na presença dos
concorrentes que desejarem 
comparecer.

Endereço:

Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições
Avenida 24 de Julho, n.º 167, 7º 
Andar
Tel.: +258 21 490335
Maputo - Moçambique
Email:  aquisicoes.minedh@
gmail.com

6. Não é requerida a a apresentação
da garantia provisória.

7. O concurso será regido pelo
Regulamento de Contratação
de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, aprovado pelo Decreto 
nº 5/2016, de 08 de Março.

Maputo, Março de 2022

1. O Ministério das Obras Públicas e Habitação, através da

Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos pretende

contratar uma empresa de Consultoria para elaboração

do Plano Nacional de Desenvolvimento e Gestão de Águas

Subterrâneas

2. Neste contexto, a Direcção Nacional de Gestão de Recursos

Hídricos convida empresas de consultoria elegíveis e

interessadas a apresentarem a sua manifestação de interesse 

para elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento e

Gestão de Águas Subterrâneas.

3. A manifestação de interesse deverá ser acompanhada pela

seguinte informação:

• Carta de manifestação de interesse;

• Curriculum Vitae da empresa;

• Informação relevante, relativa a experiência na execução 

de serviços similares.

4. A Manifestação de Interesse deverá ser apresentada em

original e 2 (duas) cópias até às 10.00 horas do dia 11 de

Abril de 2022, no endereço abaixo indicado.

Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento

 Departamento de Aquisições 

 Rua da Imprensa, n.º 162, 2.º andar

 Maputo - Moçambique

5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação

de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e

Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto  n.º

5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 24 de Março de 2022

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

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Pedido de Manifestação de Interesse N.º 47A000141/SBQP/09/2022      

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

2595

 DE CO
A melhoria das condições de abastecimento de água, higiene e saneamento é um esforço do Governo de Moçambique, com o objectivo de elevar a 

qualidade de vida da População e acelerar a cobertura universal em abastecimento de água e saneamento no âmbito da Agenda 20-25. Assim sendo, no 

contexto das obras de recuperação das infraestruturas na Província de Cabo Delgado, a Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento - IP, 

AIAS, IP, pretende contratar Serviços de Consultoria  para a  Revisão dos Projectos, e Fiscalização das Obras de Melhoramento dos Sistemas de 

Abastecimento de água das Vilas de Quissanga, Bibiliza, Palma e Mocimboa da Praia, conforme o indicado na tabela abaixo: 

 Água

 I

 II

 III

As Manifestações de Interesse deverão ser apresentadas, (sendo uma original e duas copias) na língua Portuguesa e entregues na Administração de Infra-

estruturas de Água e Saneamento, sita na Av. Eduardo Mondlane, n.o 1352, 4o Andar, Tel: +258 21 321 838, Cell.: +258 84 300 8126, Maputo, até 

as 15:00 horas do dia 12 de Abril do ano em curso.  

Para o efeito, são convidados os consultores elegíveis (constituídos em Empresas Nacionais) e interessados a providenciar os serviços acima mencionados 

a manifestarem interesse, para a realização dos mesmos. 

O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 

aprovado pelo Decreto NO 5/2016 de 08 de Março. 

Ilegivél 

A UGEA 

Maputo, Março de 2022 

 
A Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, Instituto Público (AIAS, IP), Convida as empresas interessadas, para apresentarem propostas 
fechadas e seladas, conforme a lista abaixo: 

4/2022 /2022

 DE CO

As propostas devem ser entregues no endereço acima citado e serão abertas no mesmo endereço na presença dos concorrentes e público que desejar 

participar. 

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou adquiri-los na recepção da AIAS, sita na Av. 

Eduardo Mondlane N°1352, 4° Andar, no periodo das 7:30 às 15:30 horas, pelo valor monetário não reembolsável de 2.000,00MT, a serem depositados 

na Conta n° 005272513008, a favor do MOPHRH – AIAS do Banco de Moçambique.  

As propostas devem ser acompanhadas pelo Certificado de Inscrição no Cadastro Único.  

O período de validade das propostas será de 120 dias. 

O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 

aprovado pelo Decreto 05/2016, de 8 de Março. 

A UGEA

Maputo, Março de 2022 

25952624
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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

ANÚNCIO DE CONCURSO

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 2 

ANÚNCIO DE CONCURSO DE PEQUENA DIMENSÃO

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

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

Concurso Objecto do Concurso

Data, Hora 
e Local de 

Concentração 
para visita

Alvará
Data, Hora e Local de 
abertura do concurso

Concurso de 
Pequena Dimensão

OM-01/CMM/
DMPF/S/22

Aquisição de rolos para 
maquinetas de POS

N/A
Compatível 
ao objecto de 
contratação

Dia: 8 de Abril de 2022
Entrega: 10.00 horas

Abertura: 10.15 horas

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

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

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

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

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

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

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

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

Email: promaputo.aquisicoes@gmail.com
A UGEA 2 2619

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de 

Maputo correm éditos de vinte dias, contados da segunda e última 

publicação deste anúncio no Jornal “Notícias”, citando os credores 

desconhecidos dos executados: PETER’S DRINK & FOOD, LDA, com 

última sede conhecida na Avenida Josina Machel, nº 305, nesta cidade 

e EDUARDO MANUEL MOREIRA GOMES, com domicílio na Avenida 

Samora Machel, Condomínio Monomotapa, nº 15, cidade da Matola, 

para, no prazo de dez dias, posteriores àquele dos éditos, reclamarem, 

querendo, o pagamento do seu crédito pelo produto dos bens móveis 

penhorados, de que tenham garantia real, nos termos do disposto no 

artigo 864º, nº 1 do Código de Processo Civil, sobre os seguintes móveis:

Verba nº 1

1 (uma) máquina de injecção plástica-hailom, mod. HTW 2300, modelo 
de pegers;

Verba nº 2

1 (um) sistema de desumidificação Piovan;

Verba nº 3

1 (um) gerador com capacidade de 38 Kva e 315 Kva.

Que se acham registados a favor de PETER`S DRINK & FOOD, LDA e 

Eduardo Manuel Moreira Gomes, nesta cidade de Maputo, nos Autos 

de Execução Ordinária nº 34/2018-S, movidos pelo exequente Banco 

Único, SA (actualmente designado por NEDBANK, SA).

Maputo, aos 9 de Fevereiro de 2022

O Ajudante de Escrivão de Direito

Julião Jossias Mauai

Verifiquei

O Juiz de Direito 

Dr. João de Almeida F. Guilherme
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 OFERTA DE RECRUTAMENTO 
           Coordenador Pedagógico de Cursos de Línguas  

O CCFM 
O CCFM é um centro binacional criado em 1995, sob a dupla tutela do Ministério da Cultura e 
Turismo de Moçambique e da Embaixada da França em Moçambique. A sua principal vocação é 
a promoção e valorização da cultura moçambicana contemporânea e a divulgação das culturas 
francófonas e da língua francesa em Moçambique.

Apresentação do Departamento de Línguas do Centro Cultural Franco-Moçambicano:

O Centro Cultural Franco-Moçambicano é um centro internacional de certificação no ensino do 
francês e do português como língua estrangeira há 17 anos e acolhe 800 estudantes por ano. 
Oferecemos cursos para adultos, crianças e adolescentes, tanto presenciais como online, em 
grupo ou individualmente.
A nossa prioridade é fornecer apoio de qualidade, feito à medida, utilizando métodos modernos 
e reconhecidos e professores experientes, com nível de mestrado.
É assim que 99% dos nossos alunos passam nos exames internacionais de certificação.

Principais tarefas :

Sob a autoridade do director e do secretário-geral, o Coordenador Pedagógico é responsável 
pelas seguintes tarefas

- Gestão de uma equipa (recrutamento, coordenação, distribuição de tarefas, aconselhamento
e engenharia pedagógica): aproximadamente 14 professores, 1 responsável de marketing e
desenvolvimento de cursos;
- Avaliação e formação de professores (implementação e gestão da formação inicial e contínua);
- Implementação de procedimentos relacionados com a abordagem da qualidade;
- Criação de ferramentas e conteúdos didácticos;
- Programação de actividades educativas em conjunto com a promoção cultural e a mediateca;
- Preparação e gestão de horários para todos os cursos ministrados dentro e fora da escola;
- Relações com parceiros educativos: o CCFM é um operador da cooperação educativa francesa e
intervém em vários colégios e universidades;
- Preparação, organização e supervisão dos exames (DELF/DALF/ TEF/TCF/ DFP);
- Definição da oferta e implementação do curso no software HANAF, monitorização da
rentabilidade dos cursos, professores e estudantes;
- Gestão das matrículas em colaboração com o serviço de recepção e a equipa docente: acolher
novos alunos e analisar as suas necessidades;
- Desenvolvimento de cursos e marketing em colaboração com o Departamento de Comunicação,
procura de novas instituições parceiras, empresas de angariação de fundos.

PERFIL E COMPETÊNCIAS EXIGIDAS
- Ensino superior e experiência no ensino de FLE/FOS e em Pedagogia/Didáctica de FLE/FOS;
- Conhecimento do público, necessidades de formação e recursos educativos;
- Domínio do francês, escrita e fala (nível C1/C2);
- A acreditação TCF(Q)/TEF(AQ) e/ou DELF/DALF será altamente valorizada;
- Disponibilidade, flexibilidade e autonomia;
- Bom domínio das ferramentas informáticas e interesse pelas novas tecnologias;
- Capacidade de liderar, gerir uma equipa e competências interpessoais

Condições de emprego: 
- Em conformidade com as disposições da lei laboral moçambicana, este cargo é reservado a uma
pessoa de nacionalidade moçambicana;
- Tipo de contrato: Contrato permanente;
-40 horas de trabalho por semana;
- Remuneração de acordo com o perfil e tabela salarial CCFM, 13º mês de bónus e subsídio de
transporte;
- Prioridade aos trabalhadores deficientes com as mesmas competências;
- Data de início pretendida: 2 de Maio de 2022

Envie a sua candidatura ao Secretário-Geral, Sr. Jérôme Naissant no seguinte endereço:                               
sg@ccfmoz.com anexando os seguintes documentos: CV (com pelos menos 2 contactos de 
referência) e carta de apresentação antes de 9 de Abril.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

COFRE GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO   

Anúncio de Adjudicação

De acordo com o número 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 adjudicação de acordo com tabela abaixo:

Entidade 
adjudicada

          Objecto de Contratação
 Montane de 
Adjudicação

        Concurso

ARIETY E RITA 
CONSULT, LDA

Fiscalização de Manutenção da 
Conservatória do Registo Civil de 

Chimoio
300,000.00MT

Limitado Nº04/CGRN/
UGEA/2022

Maputo, Março de 2022

O Presidente do Conselho de Administração do Cofre   
(Ilegível) 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE 

JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DA 

MATOLA

EXTRACTO PARA 
PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE AIDA MANAVE 
CUMBA

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de vinte e um de Março 
de dois mil e vinte e dois, 
exarada de folhas noventa e 
três verso a folhas noventa 
e cinco verso, do livro 
de notas para escrituras 
diversas número cento e 
oitenta “B”, deste Cartório 
Notarial, a cargo da Notária 
ROBERTINA CRISTINA 
NHAMBI MAURÍCIO JAGÁ, 
foi celebrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros 
por obito de AIDA MANAVE 
CUMBA, de sessenta e dois 
anos de idade, no estado civil 
que era solteira, natural de 
Maputo, filha de Gimo Cumba 
e de Cufene Chembene, com 
última residência no Bairro da 
Matola “B”, cidade da Matola.
Que a falecida não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição de última vontade.
Deixou como universais 
herdeiros dos seus bens, 
seus filhos: MATILDE NUNES 
DA SILVA, solteira, maior, 
natural de Maputo e residente 
no Bairro da Matola “B”, 
ESTEVÃO CUMBA, solteiro, 
maior, natural de Maputo e 
residente no Bairro da Matola 
“B”, ERNESTO ALBERTO 
ESTIVA, solteiro, maior, 
natural de Maputo e residente 
no Bairro da Matola “B”, ANA 
MARIA CUMBA, solteira, 
maior, natural de Maputo e 
residente no Bairro da Matola 
“B”, AMÉLIA AIDA CUMBA, 
solteira, maior, natural 
de Maputo e residente no 
Bairro da Matola “B” e JOSÉ 
MIAMBO, solteiro, maior, 
natural de Maputo e residente 
no Bairro da Matola “B”.
Que segundo a lei não há 
pessoas que prefiram ou 
que possam concorrer a 
esta sucessão aos indicados 
herdeiros.
Que da herança fazem parte 
bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Cartório Notarial da Matola, 
aos 22 de Março de 2022

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD)

Climate Insurance, Finance and Resilience Project (CLINFIREP) 

CONSTRUCTION OF 20 MULTIFUNCTIONAL SOLAR-POWERED BOREHOLES 
AND INFRASTRUCTURES IN PROVINCES OF MAPUTO, GAZA AND INHEMBANE

INVITATION FOR BIDS (IFB)

Tender Number: NCB 02/CLINFIREP/WORK/ADB/22
       Grant No: 5900155016566

1. The Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) has received financing from
the African Development Bank hereinafter  called the Bank toward the cost of the Climate Insurance,
Finance and Resilience Project, and intends to apply part of the proceeds toward payments under the
contract for Construction of 20 multifunctional solar-powered boreholes and Infrastructures in Prov-
inces of Maputo, Gaza and Inhambane. For this contract, the Borrower shall process the payments using
the Direct Payment disbursement method, as defined in the Bank’s Disbursement Guidelines and pro-
cedures for Investment Project Financing.

2. The INGD now invites sealed Bids from eligible Bidders for Construction of 20 multifunctional so-
lar-powered boreholes and Infrastructures in Provinces of Maputo, Gaza and Inhambane, within a pe-
riod of 30 months.

3. Bidding will be conducted through the Open Competitive Bidding (national), NCB procedures as speci-
fied in the African Development Bank Standard Bidding Document: procurement of Small Works. May,
2008 Edition (revised in July 2012). Site of ADB http://www.afdb.org, and is open to all eligible Bidders
as defined in the Procurement Framework.

4. Interested eligible Bidders may obtain further information from Instituto Nacional de Gestão e Redução
do Risco de Desastres (INGD), Raimo Baraca, e-mail: baraca.baraca.raimo@gmail.com and inspect
the bidding document during office hours 07:30 to 15:30 hours at the address given below in paragraph.

5. The bidding document in English may be purchased by interested eligible Bidders upon the submission
of a written application to the address below and upon payment of a nonrefundable fee of 5000 Meticals
or in a convertible currency. The method of payment will be direct deposit in the Bank Account 576569
BIM- NIB 000 100 000 000 057 565 957- Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres
(INGD). The document will be sent by email.

6. Bids must be delivered to the address below on or before 10:00 hours A.M., in May 31, 2022. Electronic
Bidding will not be permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence
of the Bidders’ designated representatives and anyone who chooses to attend at the address below on
10:05 hours A.M., in May 31, 2022.

7. All Bids must be accompanied by a “Bid Security” of MZN 3,971,766.96 equivalent USD 63,043.92

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

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

Att: Raimo Aly Baraca

Office name: Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD)

Street Address: Rua da Gare de Mercadorias, nº 690, Parque do INGD

Tel: 21 463034/6, Fax: 21462493

e-mail: ingc@ingc.gov.mz

City: Maputo

Country: Mozambique

The Project Coordinator

Raimo Aly Baraca
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD)

Climate Insurance, Finance and Resilience Project (CLINFIREP) 

Construção de 20 Furos e Infra-estruturas Multifuncionais Solares 
nas Províncias de Maputo, Gaza e Inhambane 

ANÚNCIO DE CONCURSO 

Tender Number: NCB 02/CLINFIREP/WORK/ADB/22
       Grant No: 5900155016566

1. 1. O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) recebeu financiamento do
Banco Africano de Desenvolvimento, doravante denominado Banco, para o custeio do Projecto de Se-
guro, Finanças e Resiliência Climática, e pretende aplicar parte das receitas em pagamentos no âmbito
da empreitada de Construção de 20 Furos e Infra-estruturas Multifuncionais Solares nas Províncias de
Maputo, Gaza e Inhambane. Para este contrato, o Mutuário processará os pagamentos usando o méto-
do de desembolso de Pagamento Directo, conforme definido nas Directrizes de Desembolso do Banco
e procedimentos para Financiamento de Projectos de Investimento.

2. O INGD passa agora a convidar Licitações seladas de Proponentes elegíveis para a Construção de 20
Furos e Infra-estruturas Multifuncionais Solares nas Províncias de Maputo, Gaza e Inhambane, num
prazo de 30 meses..

3. A licitação será conduzida através do Concurso Público Aberto (nacional), procedimentos NCB
conforme especificado no Documento Padrão de Licitação do Banco Africano de Desenvolvimen-
to: aquisição de Pequenas Obras. Edição de maio de 2008 (revisada em julho de 2012). Site do
ADB http://www.afdb.org, e está aberto a todos os Licitantes elegíveis conforme definido na
Estrutura de Compras.

4. Os Proponentes elegíveis interessados   poderão obter mais informações junto do (INGD), contactando
o senhor Raimo Baraca, e-mail: baraca.baraca.raimo@gmail.com  e consultar o edital no horário
normal de expediente, 7.30 às 15.30 horas, no endereço indicado no parágrafo 9.

5. O Edital de Concurso em Inglês poderá ser adquirido pelos Licitantes elegíveis interessados   mediante
a apresentação de um pedido escrito para o endereço abaixo e mediante o pagamento de uma taxa não
reembolsável de 5000,00MZN (cinco mil meticais) ou em moeda convertível. A forma de pagamento
será depósito directo na Conta Bancária 576569 BIM-NIB 000 100 000 000 057 565 957- Instituto
Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD). O documento será enviado por e-mail.

6. As licitações deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 31 de Maio de
2022. Não serão permitidas Licitações Electrónicas. As propostas atrasadas serão rejeitadas. As Pro-
postas serão abertas publicamente na presença dos representantes designados das Proponentes e de
quem optar por comparecer no endereço abaixo às 10.05 horas do dia 31 de Maio de 2022.

7. Todas as Propostas deverão ser acompanhadas de uma “Garantia de Proposta” de MZN 3.971.766,96
equivalente a USD 63.043,92

8. Chama-se a atenção para a Estrutura de Aquisições que exige que o Mutuário divulgue informações so-
bre a propriedade beneficiária do licitante vencedor, como parte do Aviso de Adjudicação do Contrato,
usando o Formulário de Divulgação de Propriedade Beneficente, conforme incluído no documento de
licitação.

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

Att: Raimo Aly Baraca

Nome do escritório: Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD)

Morada: Rua da Gare de Mercadorias, nº 690, Parque do INGD

Telefone: 21 463034/6, Fax: 21462493

e-mail: ingc@ingc.gov.mz

Cidade: Maputo

País: Moçambique

O Coordenador do Projeto

Raimo Aly Baraca

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

INSPECÇÃO JUDICIAL DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA JUDICIAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos de alínea d) do nº 2 do artigo 32 conjugado com nº 2 do artigo 64, ambos do Regulamento da 
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 
pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do concurso de acordo com a tabela abaixo:

Nº de Concurso Objecto Modalidade Adjudicatária
Valor de 

Adjudicação

01/UGEA-IJCSMJ 
/2022

Arrendamento 
de imóveis para 

habitação  

Ajuste 
Directo

MARLIN PAULO 
ALBERTO ALFACE

960.000,00MT

Maputo, aos 22 de Março de 2022

A Entidade Contratante
(Ilegível)

2649

REVOGAÇÃO DE MANDATO

No dia vinte e um de Março de dois mil e vinte e dois, nesta cidade da Matola e no 
Cartório Notarial da Matola, perante CARLA ALBINO MAIBAZE FELIZ, Conservadora e 
Notária Superior do referido Cartório, compareceu como outorgante: MOMED HAMED 

MAHOMED, solteiro, maior, natural de Nacala-Porto e residente na Avenida José 
Craveirinha, número noventa e dois, Bairro da Matola “A”, cidade da Matola, pessoa cuja 
identidade verifiquei pela exibição do seu Bilhete de Identidade número 110100243637A, 
emitido a um de Fevereiro de dois mil e vinte e um, pela Direcção de Identificação Civil da 
cidade da Matola.
E por ele foi dito:

Que pelo presente instrumento rovoga e considera nula e de nenhum efeito a partir desta 
data, a procuração lavrada neste Cartório Notarial no dia doze de Outubro de dois mil e 
dezassete a favor de LUSO MASTER-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, LDA, uma sociedade 

por quotas, com sede na Avenida Trigo de Morais, número quatrocentos e trinta e nove, 
Bairro da Matola “A”, cidade da Matola, registada sob o NUEL 100239930, perante 
ARNALDO JAMAL DE MAGALHÃES, Conservador e Notário Superior.
Assim o disse e outorgou.

Foi este instrumento lido em voz alta e explicado o seu conteúdo ao mandante que vai 
assinar comigo, seguidamente.

2943

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE

REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUSIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL
58A0003051/Ajuste Directo N.º06/OE e F. Externos/2022

1. O Instituto Nacional de Saúde (INS) convida a todos interessados a apresentarem propostas

fechadas para o arrendamento imediato de 1 (Um) imóvel Tipo 6 (seis), localizada no Distrito 

de Chókwè- Província de Gaza, preferencialmente no 1⁰ Bairro da Cidade, nas imediações
do Hospital Rural de Chókwè (distância máxima de 500 metros), pelo prazo de 1 (um) ano

renovável.

2. As propostas deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos:

a) Título de propriedade de imóvel;

b) Escritura Pública ou documento equivalente em originais ou cópias autenticadas tratando-

se de pessoas coletivas;

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

d) Fotocópia autenticada do documento de identificação, tratando-se de pessoas singulares;
e) Documento comprovativo da situação fiscal regularizada (pessoa singular ou colectiva).

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo mencionado até às 11.00 horas do

dia 4 de Abril de 2022.

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.

5. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações no seguinte endereço:

Nome: Instituto Nacional de Saúde

Endereço: EN 1, Parcela n.º 3943, Vila de Marracuene
Província: Maputo Província

A Autoridade Competente

 (Ilegível) 
Marracuene, Março de 2022

Pedido de Manifestação de Interesse
Concurso N.º 52A002341/QP/001/2022

A Universidade Eduardo Mondlane pretende contratar uma empresa de consultoria para 

proceder a elaboração de um projecto executivo de construção do edifício do Centro Regional 
de Excelência em Estudos de Engenharia e Tecnologia de Petróleo e Gás (CS-OGET). Para o 

efeito são convidados todos interessados e elegíveis, a manifestarem interesse para prestação 
destes serviços.

Para o efeito, são convidados todos interessados e elegíveis, a manifestarem interesse para 

prestação destes serviços, na Direcção de Logística e Aprovisionamento-UGEA Central a 
funcionar no edifício do Reitoria, sita no Campus Universitário, Av. Julius Nyerere, n.º 3453, 
até às 11.00 horas do dia 8 de Abril de 2022.

A manifestação de interesse deverá ser acompanhado pelos seguintes documentos:
i. Carta de Manifestação de Interesse;
ii. Comprovativos de qualificação jurídica, técnica, económico-financeira e fiscal;
iii. Informação relevante sobre as qualificações e experiência para a realização do

trabalho (CV’s da equipa técnica e descrição de trabalhos similares realizados
com sucesso);

iv. Alvará da 3ª classe ou superior para exercício de actividade de consultoria

de construção civil nas obras públicas, ao abrigo do Diploma Ministerial n⁰
76/2015, de 22 de Maio.

As empresas melhor classificadas, no mínimo de três (3) e máximo de seis (6), farão parte da 
lista curta e serão posteriormente convidados a submeter, simultaneamente, e em envelopes 

separados, as suas propostas técnicas e financeiras, de acordo com os Termos de Referência 
que serão disponibilizados após a selecção da lista curta e notificação a todos participantes.

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 23 de Março de 2022
A Directora
    (Ilegível)    

DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO

Unidade Gestora Executora das Aquisições
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1. 1. O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) recebeu financiamento do Banco Africano de 
Desenvolvimento, doravante denominado Banco, para o custeio do Projecto de Seguro, Finanças e Resiliência Climática, e pretende 
aplicar parte das receitas em pagamentos no âmbito da empreitada para a  Construção de 15 Reservatórios Escavados equipados 
com Painéis Solares nas Províncias de Maputo e Gaza. Para este contrato, o Mutuário processará os pagamentos usando o método de 
desembolso de Pagamento Directo, conforme definido nas Directrizes de Desembolso do Banco e procedimentos para Financiamento 
de Projectos de Investimento.

2. O INGD passa agora a convidar Licitações seladas de Proponentes elegíveis para a Construção de 15 Reservatórios Escavados 
equipados com Painéis Solares nas Províncias de Maputo e Gaz, num prazo de 24 meses..

3. A licitação será conduzida através do Concurso Público Aberto (nacional), procedimentos NCB conforme especificado no 
Documento Padrão de Licitação do Banco Africano de Desenvolvimento: aquisição de Pequenas Obras. Edição de maio de 2008 
(revisada em julho de 2012). Site do ADB http://www.afdb.org, e está aberto a todos os Licitantes elegíveis conforme definido 
na Estrutura de Compras.

4. Os proponentes elegíveis interessados   poderão obter mais informações junto do (INGD), contactando o senhor Raimo Baraca, 
e-mail: baraca.baraca.raimo@gmail.com  e consultar o edital no horário normal de expediente, 7.30 às 15.30 horas no endereço 
indicado no parágrafo 9.

5. O Edital de Concurso em Inglês poderá ser adquirido pelos Licitantes elegíveis interessados   mediante a apresentação de um pedido 
escrito para o endereço abaixo e mediante o pagamento de uma taxa não reembolsável de 5000,00MZN (cinco mil meticais) ou

em moeda convertível. A forma de pagamento será depósito direto na Conta Bancária 576569 BIM-NIB 000 100 000 000 057 565 
957- Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD). O documento será enviado por e-mail.

6. As licitações deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 20 de Maio  de 2022. Não serão permitidas

Licitações Electrónicas. As propostas atrasadas serão rejeitadas. As propostas serão abertas publicamente na presença dos 
representantes designados das proponentes e de quem optar por comparecer no endereço abaixo às 10.05 horas do dia 20 de
Maio de 2022.

7. Todas as propostas deverão ser acompanhadas de uma “Garantia de Proposta” de MZN 7,812,000,00 Equivalente USD
124,000.00

8. Chama-se a atenção para a Estrutura de Aquisições que exige que o Mutuário divulgue informações sobre a propriedade 
beneficiária do licitante vencedor, como parte do Aviso de Adjudicação do Contrato, usando o Formulário de Divulgação de 
Propriedade Beneficente, conforme incluído no documento de licitação.

9. O(s) endereço(s) referido(s) acima é(são):
Att: Raimo Aly Baraca
Nome do escritório: Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD)
Morada: Rua da Gare de Mercadorias, nº 690, Parque do INGD
Telefone: 21 463034/6, Fax: 21462493
e-mail: ingc@ingc.gov.mz
Cidade: Maputo

País: Moçambique
O Coordenador do Projeto

Raimo Aly Baraca
2651

11178

República de Moçambique
Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD)

Climate Insurance, Finance and Resilience Project (CLINFIREP) 

CONSTRUÇÃO DE 15 RESERVATÓRIOS ESCAVADOS EQUIPADOS COM PAINÉIS SOLARES
 NAS PROVÍNCIAS DE MAPUTO E GAZA

ANÚNCIO DE CONCURSO

Concurso Número: NCB 03/CLINFIREP/WORK/ADB/22

Grant No: 5900155016566

1. The Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) has received financing from the African 
Development Bank hereinafter  called the Bank toward the cost of the Climate Insurance, Finance and Resilience Project, and 
intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Construction of 15 Solar-Powered Excavated 
Reservoirs and Infrastructures in Provinces of Maputo and Gaza. For this contract, the Borrower shall process the payments using 
the Direct Payment disbursement method, as defined in the Bank’s Disbursement Guidelines and procedures for Investment 
Project Financing.

2. The INGD now invites sealed Bids from eligible Bidders for Construction of 15 Solar-Powered Excavated Reservoirs and 
Infrastructures in Provinces of Maputo and Gaza, within a period of 24 months.

3. Bidding will be conducted through the Open Competitive Bidding (national), NCB procedures as specified in the African 
Development Bank Standard Bidding Document: procurement of Small Works. May, 2008 Edition (revised in July 2012). Site of 
ADB http://www.afdb.org, and is open to all eligible Bidders as defined in the Procurement Framework. 

4. Interested eligible Bidders may obtain further information from Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres 
(INGD), Raimo Baraca, e-mail: baraca.baraca.raimo@gmail.com  and inspect the bidding document during office hours 07:30 
to 15:30 hours at the address given below in paragraph.

5. The bidding document in English may be purchased by interested eligible Bidders upon the submission of a written application 
to the address below and upon payment of a nonrefundable fee of 5000 Meticals or in a convertible currency. The method of 
payment will be direct deposit in the Bank Account 576569 BIM- NIB 000 100 000 000 057 565 957 - Instituto Nacional de

Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD). The document will be sent by email.

6. Bids must be delivered to the address below on or before 10:00 hours A.M., in May 20, 2022. Electronic Bidding will not be 
permitted. Late Bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of the Bidders’ designated representatives and 
anyone who chooses to attend at the address below on 10:05 hours A.M., in May 20, 2022. 

7. All Bids must be accompanied by a “Bid Security” of MZN 7,812,000,00 Equivalent USD 124,000.00.

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

9. The address(es) referred to above is (are): 
ATT: Raimo Aly Baraca – Project Coordinator
Office name: Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD)
Street Address: Rua da Gare de Mercadorias, nº 690, Parque do INGD
Tel: 21 463034/6, Fax: 21462493
e-mail: ingc@ingc.gov.mz
City: Maputo

Country: Mozambique

The Project Coordinator
Raimo Aly Baraca
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República de Moçambique
Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD)

Climate Insurance, Finance and Resilience Project (CLINFIREP) 

CONSTRUCTION OF 15 SOLAR-POWERED EXCAVATED RESERVOIRS AND INFRASTRUCTURES IN 
PROVINCES OF MAPUTO AND GAZA

INVITATION FOR BIDS (IFB)
Tender Number: NCB 03/CLINFIREP/WORK/ADB/22

Grant No: 5900155016566

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª Secção (Comercial)

ANÚNCIO PARA A VENDA JUDICIAL

Faz-se saber que nesta Secção correm termos processuais uns Autos de Carta Precatória, 
registada sob o nº 43/21/C, em que o exequente FNB MOÇAMBIQUE, SA, move contra a 
executada ANA PAULA DA SILVA FERREIRA, para o pagamento da quantia exequenda no valor 
de 6 549 601,26MT (seis milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, seiscentos e um 
meticais e vinte e seis centavos), foi designado o dia 12 de Abril de dois mil e vinte e dois, 
pelas 12.00 horas, para abertura de propostas a serem apresentadas no Cartório deste Tribunal, 
em carta fechada, até trinta minutos antes da hora marcada, para a venda em segunda praça 
do bem abaixo indicado:

Verba única

Um imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 61 442 ( sessenta 
e um mil e quatrocentos e quarenta e dois) a fls. 177 verso (cento e setenta e sete verso), do 
livro B/112 (B barra cento e doze), e inscrito na mesma Conservatória sob o número 82 285 
(oitenta e dois mil e duzentos e oitenta e cinco), a fls. 54 verso (cinquenta e quatro verso), do 
livro G-115 (G cento e quinze) a favor da executada, pelo valor mínimo 2 375 000,00MT (dois 
milhões e trezentos e setenta e cinco mil meticais).
O imóvel (T-03, unifamiliar); encontra-se localizado no Bairro Belo Horizonte, Rua da Namaacha, 
nº 20, província de Maputo.
Mais solicita-se que os valores respeitantes à venda sejam depositados na conta do BCI-Banco 
Comercial e de Investimentos, SA, NIB-000 80000 5486853610180, e o envio da nota de 
crédito, a fim de ser junta aos autos.
O imóvel pode ser examinado nos dias úteis das sete horas e trinta minutos às quinze horas 
e trinta minutos, ficando o fiel depositário contactável pelo exequente obrigado a mostrar o 
imóvel que se pretende examinar, nos termos do artigo 891, do CP Civil.
Mais faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda acima e da data e horas 
descritas.
Matola, aos oito dias do mês de Março de dois mil e vinte e dois

O Ajudante de Escrivão
Sarmento de Dias Jozine

Verifiquei
O Juiz de Direito

Salomão Paulo Manhiça

1. O Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários - Instituto
Público, (INATRO, IP) convida a todos interessados e que
reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem
propostas fechadas de Manifestação de Interesse para Serviços
de Consultoria para elaboração da Estratégia de Comunicação
e Imagem do INATRO, IP.

2. O objectivo principal destes serviços de consultoria é o de melhorar
prestação de serviços por parte do INATRO, IP, incrementando
facilidades e flexibilidades no atendimento público, processo que
deve ser difundido pelos principais órgãos de comunicação do país,
promoção do uso de plataformas digitais para disponibilização dos
serviços do INATRO, IP ao nível de todo país, onde a demanda pelos
serviços do INATRO, IP é, em termos gerais, enorme, assegurando-se
uma maior eficiência das actividades da Instituição, promovendo e
preservando a imagem institucional.

3. Serão elegíveis empresas que demonstrarem possuir qualificação
técnica, jurídica e regularidade fiscal, através da apresentação da
respectiva documentação comprovativa.

4. Quatro concorrentes, melhor classificados, serão apurados
para compor a lista curta. A estes, será submetido o Caderno
de Encargos para apresentação das suas propostas técnica e
financeira.

5. A Manifestação de Interesse deve ser curta, com número máximo
de 45 páginas (anexos inclusos), descrevendo a experiência e as
competências do concorrente para o melhoramento dos processos,
sistemas e prestação de serviços, de forma clara e sucinta, indicando
as qualificações e experiência em trabalhos similares, trabalhos
recém-efectuados, descrevendo os serviços realizados, custos
dos mesmos e sua localização e outros dados relevantes para a
qualificação da empresa.

6. REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE DOS CONCORRENTES

Todos os concorrentes deverão juntar à Manifestação de Interesse
os comprovativos de sua elegibilidade, através dos seguintes
documentos e informações:

• Certidão de Registo Comercial e/ou Escritura Pública;

• Declaração de que não se encontra em qualquer impedimento 
de contratar com o estado moçambicano;

• Declaração de que não há pedido de falência contra ela e de
que não requereu concordata;

• Alvarás;

• Cartas abonatórias emitidas por pelo menos 3 (três)
entidades concedentes;

• Lista de negócios similares realizados nos últimos 5 (cinco) anos;

• Certidão de quitação válida, emitida pela administração fiscal;

• Declaração de quitação válida passada por uma instituição
de previdência social;

• Declaração válida passada pelo Instituto Nacional de
Estatística que comprova que a empresa presta informação
regular nos termos da legislação estatística vigente;

• Cada empresa que compõe o grupo da empresa concorrente,
quer de forma associada ou com intenção de constituição
futura de consórcio, deverá apresentar os documentos acima
indicados para que a sua referência seja aceite como parte
integrante da proposta do concorrente;

• Qualquer empresa que for referida pelo concorrente e cuja
informação concorra para beneficiar a sua proposta, deverá
emitir uma carta indicando claramente o seu papel no
projecto bem como o regime jurídico para o efeito acordado
com o concorrente;

II. AVALIAÇÃO:
Ø Experiência em trabalhos similares através da listagem de, pelo

menos, cinco trabalhos efectuados nos últimos cinco anos;
Ø Indicação acompanhada da localização física de, pelo menos, três

projectos realizados com sucesso, nos últimos cinco anos;
Ø Experiência em trabalhos realizados com instituições do Estado;
Ø Não são elegíveis todas as entidades responsáveis pelos actuais

Sistemas de Informação utilizados no INATRO, IP.

7. As empresas serão seleccionadas de acordo com o 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.

8. Os interessados deverão submeter as suas Manifestações de Interesse,
no endereço abaixo indicado, até às 10.00 horas do dia 27 de Abril
de 2022. Os envelopes de submissão deverão estar lacrados, com a
indicação de: “Concurso nº 45A001341/CP/10/CONSULT/2022,
Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de
Estratégia de Comunicação e Imagem do INATRO, IP.”

Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários, IP 
UGEA – Unidade Gestora Executora das Aquisições

Av. 25 de Setembro, n° 1967 – 1º andar
Maputo Cidade – Moçambique

9. O Concurso é público e 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.

A Entidade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

INSTITUTO NACIONAL DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, 
INSTITUTO PÚBLICO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Concurso N.º 45A001341/CP/10/CONSULT/2022

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM DO INATRO, IP

2656

GABINTE DO DIRECTOR EXECUTIVO

Anúncio de Adjudicação 
De acordo com alínea d) do n° 3 do artigo 33, conjugado com n° 2 do artigo 64 ambos do 
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-
se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixos indicados:

Nº
Ord

Nome do 
Concorrente

Objecto do Concurso
Valor da 

adjudicação 
incluindo IVA

01 ISAPAPER, LDA Concurso Limitado nº 01/RAQ/DE/FPRN/2022 – 
Fornecimento de Material de Escritório e Consumíveis.

557.225.00MT

02 SUPERMERCADO 
JULY

Concurso Limitado nº 02/RAQ/DE/FPRN/2022 – 
Fornecimento de Produtos de Géneros Alimentícios e 

Limpeza

426.735.04MT

03 BOMBAS EVMS, 
LDA, 

Concurso Limitado nº 03/RAQ/DE/FPRN/2022 
Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes

1,580.580.27MT

04 KEEP IT 
INVESTIMENTOS 

LOGISTICS

Concurso Limitado nº 04/RAQ/DE/FPRN/2022 
Prestação de Serviços de Limpeza, Desinfecção e 

Fumigação

1,597.000.50MT

05 NKWATI 
ENTERPRISE, LDA

Concurso por cotações nº 05/RAQ/DE/FPRN/2022-  
Prestação de Serviços de Reparação e Manutenção do 

Imóvel

346.414.65MT

06 CHICKEN ZONE Concurso por cotações nº06/RAQ/DE/FPRN/2022-  
Prestação de Serviços de Catering

216.000.00MT

07 CAMAF 
CONSULTORIA E 
SERVIÇOS, LDA

Concurso por cotações nº 07/RAQ/DE/FPRN/2022-  
Prestação de Serviços de Rent Car

1,741.896.00MT

Maputo, aos 22 de Março de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

Sita. Bairro de Zimpeto, Vila Olímpica, edifício Bloco F-2, Contacto: 824123043/870496147
Maputo - Moçambique  

2660

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
____

GOVERNO DO DISTRITO DE ANGÓNIA
Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social 

Hospital Rural de Ulónguè
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. O Hospital Rural de Ulónguè convida empresas interessados a apresentarem propostas fechadas, para
o fornecimento de Bens e Serviços:

Nº de Concurso
Objecto de 
Concurso

Tipo de 
Concurso

Garantia 
Provisória

Data-limite 
de entrega 
provisória

Limite de 
Horas de 
Entrega

01/UGEA/OE/HRU
Fornecimento de 

produtos alimentares
Concurso  Público 0 12/4/2022 10.00 horas

02/UGEA/OE/HRU
Fornecimento 

de combustível 
(Gasóleo)

Concurso  
Limitado

0 5/4/2022 11.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do Concurso
ou levantá-los no Hospital Rural de Ulónguè, sito na Avenida Eduardo Mondlane, pela importância não
reembolsável 1500,00MT, para cada conjunto.

3. O período de validade das propostas será de 21 dias para o primeiro e 15 dias para o segundo.

4. As propostas deverão ser entregue no endereço abaixo, ate à data-limite de entrega, a qual será a mesma 
hora de abertura. Na hora acima referida para cada concurso serão abertas (30) minutos após a entrega 
em sessão pública no mesmo endereço, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.
Endereço: Hospital Rural de Ulónguè; sito na Avenida Eduardo Mondlane, UGEA.

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

Ulónguè, aos 22 de Março de 2022

A Directora do Hospital

Maria Luísa Cardoso da Costa Xavier

(Técnica Superior de Saúde N1)
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CONVITE PARA SUBMISSÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONSULTORIA PARA REVISÃO DO MANUAL DOS CUSTOS INDIRECTOS

Data:                 22/Março/2022

Concurso:  N° 006/CESC/CQS/2022

1. O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) é uma instituição
apartidária, sem fins lucrativos, formalmente estabelecida em 2009, vocacionada para o
desenvolvimento de capacidades de participação activa do cidadão e das Organizações da
Sociedade Civil (OSC), nos processos de desenvolvimento socioeconómico e político através
da promoção de ferramentas e facilitação de engajamento cívico, na partilha de aprendizagem,
monitoria e advocacia em prol de políticas e serviços públicos, que respondem às necessidades
dos cidadãos.

2. No âmbito da implementação das suas actividades, o CESC pretende aplicar parte dos seus
recursos financeiros na contratação de uma firma para efectuar a Revisão do Manual dos Custos
Indirectos. Este manual servirá para promover e influenciar a comparticipação directa dos
Doadores nos custos indirectos, consistindo na inclusão de uma rúbrica orçamental específica
para custos indirectos nos orçamentos dos diferentes projectos, denominada por “overheads”.

Esta rúbrica será destinada a contribuir para sustentabilidade e assegurar fundos para
cobertura dos custos de estrutura e funcionamento do CESC, bem como, financiar acções do
Desenvolvimento Institucional inseridas no Plano Estratégico considerando o facto de estes
não serem directamente vinculados a um projecto específico.

O trabalho de consultoria consistirá no seguinte: 

• Analisar as contas e balancete geral do CESC até 31 de Dezembro de 2021;

• De acordo com os critérios definidos pela Direcção do CESC, apurar o total dos custos directos e indirectos;

• Analisar o histórico dos custos indirectos e as taxas aplicadas por projecto ou programa para os anos de 2020 
e 2021 para aferir a tendência dos custos indirectos;

• Analisar as taxas/rácios dos custos indirectos actualmente aplicadas por projecto e programa e verificar a
sua adequacidade em relação ao total dos custos indirectos;

• Efectuar o cálculo da taxa/rácio dos custos indirectos (overheads) do CESC reportados ao ano de 2021;

• Apresentar os pressupostos assumidos para o cálculo da taxa/rácio de custos indirectos;

• Indicar os factores ou condições que poderão alterar a representatividade e validez da taxa/rácio dos custos
indirectos (cobertos pelos overheads) proposta;

• Apresentar o Manual dos Custos Indirectos revisto e actualizado para comentários da Direcção Executiva do

CESC.

3. Com efeito, são convidadas todas empresas elegíveis a expressar o seu interesse em prestar
os serviços de consultoria acima descritos, fornecendo para tal informações, demonstrando
que reúnem as qualificações requeridas e experiência relevante para prestar os serviços
apresentados.

4. A Manifestação de Interesse deverá ser acompanhada pela seguinte informação:

• Carta de Manifestação de Interesse;

• Perfil da Empresa;

• Informação relevante, relativa a experiência na execução de serviços similares.

5. A Manifestação de Interesse deverá ser apresentada até às 15.00 horas do dia 30 de Março
de 2022, no endereço electrónico abaixo indicado:

Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC)
Av. Julius Nyerere, n.º 258

Tel: (+258) 21 487565; Fax: 21 487552
Cell: (+258) 845108505 / 824708431

Email: procurement@cescmoz.org
Maputo-Moçambique

6. Os concorrentes poderão solicitar informação adicional ou esclarecimentos até ao dia 25 de
Março de 2022, através do endereço eletrónico acima indicado.

7. O concurso será regido pelo Regulamento de Aquisições do CESC em vigor.

CESC - Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil
Avenida Julius Nyerere n.º 258, Maputo – Moçambique

Telefone: (+258) 21487552; Fax: 21487565; Cells: 82 4708431/84 5108505;
Email: info@cescmoz.org; Web Site: www.cescmoz.org

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
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 1472-1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE LUÍS ALBERTO 
AUGUSTO DE FIGUEIREDO SARMENTO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de nove de Março de dois 
mil e vinte e dois, exarada de folhas três verso a folhas cinco, do livro de notas 
para escrituras diversas número oitocentos e oitenta e seis, traço “D”, do Terceiro 
Cartório Notarial, perante MADALENA AZARIAS MACHAVA, licenciada em Direito, 
Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma 
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de LUÍS ALBERTO AUGUSTO DE 
FIGUEIREDO SARMENTO, no estado de casado com Ingrid Jager, sob o regime 
de bens supletivos, natural de Maputo, residente que foi no Bairro da Costa do Sol, 
sendo filho de Guilherme Augusto de Figueiredo Sarmento e de Maria Fernanda de 
Paula Campos de Figueiredo Sarmento. 
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e universais 
herdeiros de todos os seus bens e direitos, seus filhos: ANA MAFALDA JAGER DE 
FIGUEIREDO SARMENTO, JOANA JAGER DE FIGUEIREDO SARMENTO e DUNIA 
KIM DE SARMENTO, solteiros, naturais de Maputo, residentes na Holanda e JÚLIA 
RITA FINOCCHI SARMENTO, natural de Maputo onde reside.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados 
herdeiros ou com eles possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme
Maputo, aos 14 de Março de 2022

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

Av. Vladimir Lenine, nº 1472 - 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
ANGÉLICA JUDITE LEANDRO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezoito de Março de 
dois mil e vinte e dois, exarada de folhas vinte verso a folhas vinte e dois, do livro 
de notas para escrituras diversas número oitocentos e oitenta e dois, traço “D”, 
do Terceiro Cartório Notarial, perante ALDINA GUILHERMINA SAMUEL RUTUTO 
MOMADE, licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, em exercício no 
referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito 
de ANGÉLICA JUDITE LEANDRO, solteira, natural de Nampula, residente que foi 
no Bairro de Khongolote, Maputo, de então cinquenta e oito anos de idade, sendo 
filha de Abel Leonardo Salvador e de Maria Merrute.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e universais 
herdeiros de todos os seus bens e direitos, seus filhos: ANTÓNIA JUDITE CHUMBO, 
casada com Gildo Manuel Rodrigues, sob o regime de bens supletivos, natural 
de Maputo, CHANAZE NELSIA CHUMBO, solteira, natural de Maputo, NILTON 
SALAZAR CHUMBO, solteiro, natural de Nampula e CHUMBO SALAZAR JOÃO, 
solteiro, natural de Maputo, todos residentes nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados 
herdeiros ou com eles possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme
Maputo, aos 23 de Março de 2022

O Notário
(Ilegível)

2982
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INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES
DIRECÇÃO REGIONAL NORTE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação de Concursos
De acordo com o artigo 33, n° 3, alínea d) conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação 

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

Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que foram adjudicados os concursos abaixo indicados:

Nº de Concurso Objecto Concorrente adjudicado
Valor da adjudicação 

incluindo o IVA

25D003141/
AD/0001/2022

Fornecimento de semente 
certificada

FARMA ISOTOMANE  
SOCIEDADE UNIPESSOAL, 

LIMITADA
108.000,00MT

25D003141/
AD/0002/2022

Fornecimento de combustíveis e 
lubrificantes

A.S. SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LIMITADA

600.000,00MT

25D003141/
AD/0003/2022

Fornecimento de serviços de 
dados e de voz

KANGELA CELULAR, SA 150.000,00MT

25D003141/
AD/0004/2022

Fornecimento de combustíveis e 
lubrificantes

PLUS ESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
E INVESTIMENTOS, LDA

60.000,00MT

25D003141/
AD/0005/2022

Fornecimento de materiais e 
insumos agrícolas

CASA DO AGRICULTOR 600.000,00MT

25D003141/
AD/0006/2022

Reparação, manutenção e 
montagem de aparelhos de frio 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE FRIO E ELECTRICISTA

6.250,00MT

25D003141/
AD/0007/2022

Fornecimento de água potável MUALAPUA FILHOS, LDA 80.000,00MT

25D003141/
AD/0008/2022

Fornecimento de material de 
escritório e consumíveis de 

informática
STAR STATIONERY, LDA 200.000,00MT

25D003141/
AD/0009/2022

Fornecimento de materiais e 
consumíveis de informática

PROCOMPUTERS 
MOÇAMBIQUE, LDA

74.400,30MT

25D003141/
AD/0010/2022

Fornecimento de peças 
sobressalentes, reparação 
e manutenção de veículos 

automóveis 

ENTREPOSTO AUTO, SA 750.000,00MT

25D003141/
AD/0011/2022

Revisão, reparação e manutenção 
de veículos automóveis 

AUTO MAIAIA 100.000,00MT

25D003141/
AD/0012/2022

Fornecimento de géneros 
alimentícios, material de limpeza, 

higiene e de conforto
VIP SUPERMERCADO, LDA 300.000,00MT

Autoridade Competente

(Ilegível) 
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos  
De acordo com alínea d) do n.º 3 do artigo 33 e alínea a) do número 2 do artigo 59 do Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a publicação de anúncios de concuros abaixo indicados:

Anúncio de Adjudicação de Concursos

N.º de 
Ordem

N.º de Concurso/
Modalidade

Concorrente Objecto de Concurso Valor da 
adjudicação 

incluindo IVA

1 001/INSS/DPC-D/
CL/UGEA/2022

Concurso Limitado

GLOBAL MARKET, LDA Contratação de uma empresa de higiene e 
limpeza para prestação de serviços no edifício-

sede do INSS de Cabo Delgado, Delegações 
Distritais de Montepuez e Chiúre

1.293.600,00MT

2 004/INSS/DPC-D/
CL/UGEA/2022

Concurso Limitado

MUEDA SEGURANÇA, 
LDA

Contratação de uma empresa para Prestação 
de Serviços de Segurança Privada para 

Delegação Provincial do INSS de Cabo Delgado

2.983.500,00MT

Anúncio de Desclassificação de Concursos
N.º de

Ordem
N.º de Concurso/

Modalidade
Objecto de Concurso Motivo da 

Desclassificação

1 002/INSS/DPC-D/CL/
UGEA/2022
Concurso limitado

Contratação de serviços de assistência técnica, 
Manutenção e montagem de aparelhos de ar-
condicionado no Edifício da Delegação Provincial 
do INSS de Cabo Delgado, Delegação Distrital e 
Residência Protocolar de Montepuez

Pelo facto das 
propostas 
apresentadas pelos 
concorrentes, não 
satisfazerem as 
exigências previstas 
nos documentos de 
concurso

2 003/INSS/DPC-D/CL/
UGEA/2022
Concurso limitado

Contratação de uma empresa de prestação de 
serviços para a manutenção do grupo gerador da 
Delegação Provincial do INSS de Cabo Delgado e 
Delegação Distrital de Montepuez.

3 005/INSS/DPC-D/CL/
UGEA/2022
Concurso limitado 

Contratação de uma empresa para fornecimento 
de material e consumíveis de escritório para 
Delegação Provincial do INSS de Cabo Delgado

Pemba, Março de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível) 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
__________

MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO

Delegação Provincial de Cabo Delgado: Bairo Eduardo Mondlane – Expansão 1 - * CP nº 103 * Tel.: 27220094 - Pemba

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVAÇÃO

PARQUE NACIONAL DO ARQUIPÉLAGO DE BAZARUTO
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES (RAQ)

ANÚNCIO DE CONCURSO

1. O Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a

apresentarem propostas em carta fechada para o concurso público descrito na tabela abaixo:

N
º 

O
rd

em Referência do Concurso

Objecto do Concurso
Prazo de validade das 

propostas

Prazo/Data/ Hora 

Nº do 
Concurso

Modalidade 
de 

contratação

Entrega de propostas e Abertura de 
propostas

Posicionamento

1
 Concurso 
Limitado

Nº07/PNBA/
GA/2022

Concurso 
Limitado

Material de higiene e 
limpeza

21 dias, contados a partir da 
data de entrega das mesmas

Entrega das propostas: até às 9.00 horas do 
dia 30/3/2022

Abertura das propostas: às 9.15 horas do 
dia 30/3/2022

13 de Abril de 2022
 pelas 9.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los no endereço abaixo indicado, pela importância não

reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento pode ser efectuado em numerário ou através do depósito bancário no ABSA (conta: 0803103000150 PNB-MZM).

Endereço: Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto, Repartição das Aquisições (RAQ) 
– Bairro 19 de Outubro, Praia do Paraíso; Cell. n.º 258 843993221.

e-mail: marialn@africanparks.org  - Inhambane- Vilanculo – Moçambique

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.

Inhambane, Março de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVAÇÃO

PARQUE NACIONAL DO ARQUIPÉLAGO DO BAZARUTO
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES (RAQ)

ANÚNCIO DE CONCURSO

1. O Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a

apresentarem propostas em carta fechada para o concurso público descrito na tabela abaixo:

N
º 

O
rd

em

Referência do Concurso

Objecto do Concurso
Prazo de validade das 

propostas

Prazo/Data/ Hora 

Nº do 
Concurso

Modalidade de 
contratação

Entrega de propostas e Abertura de propostas Posicionamento

1
 Concurso 

Público 
Nº01/PNBA/

GA/2022

Concurso 
Público

Combustiveis e 
lubrificantes

21 dias, contados a partir 
da data de entrega das 

mesmas

Entrega das propostas: até às 8.00 horas do dia 
30/3/2022

Abertura das propostas: às 8.15 horas do dia 
30/3/2022

13 de Abril de 2022 
pelas 9.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los no endereço abaixo indicado, pela importância não reembolsável 

de 2.000,00MT (dois mil meticais). O pagamento pode ser efectuado em numerário ou através do depósito bancário no ABSA (conta: 0803103000150 PNB-MZM).

Endereço: Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto; - Repartição das Aquisições (RAQ) 
– Bairro 19 de Outubro, Praia do Paraíso; Cell. n.º 258 843993221.

e-mail: marialn@africanparks.org  - Inhambane- Vilanculo – Moçambique

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.

Inhambane, Março de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVAÇÃO

PARQUE NACIONAL DO ARQUIPÉLAGO DO BAZARUTO
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES (RAQ)

ANÚNCIO DE CONCURSO

1. O Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a

apresentarem propostas em carta fechada para o concurso público descrito na tabela abaixo:

N
º 

O
rd

em

Referência do Concurso

Objecto do Concurso
Prazo de validade das 

propostas

Prazo/Data/ Hora 

Nº do Concurso
Modalidade de 

contratação
Entrega de propostas e Abertura de propostas Posicionamento

1
 Concurso 

Limitado Nº02/
PNBA/GA/2022

Concurso 
Limitado

Consultoria e Assistência 
Técnica Residente

21 dias, contados a partir da 
data de entrega das mesmas

Entrega das propostas: até às 10.00 horas do dia 31/3/2022
Abertura das propostas: às 10.15 horas do dia 31/3/2022

13 de Abril de 2022 
pelas 9.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los no endereço abaixo indicado, pela importância não reembolsável 

de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento pode ser efectuado em numerário ou através do depósito bancário no ABSA (conta: 0803103000150 PNB-MZM).

Endereço: Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto; - Repartição das Aquisições (RAQ) 
– Bairro 19 de Outubro, Praia do Paraíso; Cell. n.º 258 843993221

e-mail: marialn@africanparks.org  - Inhambane- Vilanculo – Moçambique

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.

Inhambane, Março de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível) 115

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do 
artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado 
pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos 
de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no Jornal 
“Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se 
que seja atribuída a Concessão Mineira número 10932C 
para Ouro, Turmalina e Minerais Associados, no distrito de 
Nampula, na província de Nampula, a favor da requerente 
HOLYFIELD GOLD MINING, LDA, com as seguintes 
coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -15  01    20,00 38  59    10,00

2 -15  01    20,00 39  03     0,00

3 -15  08    20,00 39  03     0,00

4 -15  08    20,00 38  59    40,00

5 -15  06    40,00 38  59    40,00

6 -15  06    40,00 38  59    20,00

7 -15  03    30,00 38  59    20,00

8 -15  03    30,00 38  59    10,00

Maputo, aos 9/3/2022

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)

2981

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE 

CHIMOIO
4ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
O MERITÍSSIMO SALES MULIMA VICTOR, 

JUIZ DE DIREITO DESTA SECÇÃO

Faz saber que nos Autos de Acção 
Executiva para Pagamento de Quantia 
Certa com Processo Ordinário nº 
29/2019, pendentes no Cartório desta 
Secção Cível, movidos pelo exequente 
BANCO TERRA, SA, sociedade anónima 
de direito moçambicano, com sede em 
Maputo, na Av. Samora Machel, nº 323, 
Caixa Postal nº 69, NUIT 400188671, 
contra GABRIEL JOSÉ MUZOMBIRE e 
ARMINDA JOSÉ MUZOMBIRE, ambos 
com última residência conhecida no 
Bairro Vumba, distrito de Manica, 
actualmente ausentes em parte incerta, 
são estes citados, para pagar a dívida 
exequenda no valor de 2 611,58MT 
(dois milhões, seiscentos e onze mil e 
cinquenta e oito centavos), ou nomear 
bens à penhora, podendo ainda deduzir 
oposição, querendo, no prazo de dez (10) 
dias, finda a dilação de vinte (20) dias, 
contados da data da segunda e última 
publicação do presente anúncio, movidos 
pelos fundamentos constantes do 
requerimento inicial, o qual o duplicado 
encontra-se à disposição no Cartório da 
4ª Secção Cível deste Tribunal, no horário 
normal do expediente.

Chimoio, aos catorze dias do mês de 
Agosto do ano dois mil e vinte.

O Juiz de direito
Dr. Sales Mulima Victor

O Escrivão de Direito
Adelino Vasco Soda

2632

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que 
nos termos do artigo 27 do Regulamento da 
Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto 
nº 31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos 
de 30 (trinta) dias, a contar da segunda 
publicação no Jornal “Notícias”, chamando 
a quem se julgue com direito a opor-se que 
seja atribuída a Concessão Mineira número 
10468C para Ouro, no distrito de Montepuez, 
na província de Cabo Delgado, a favor da 
requerente MOON MINING, SA, com as 
seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -12  49    30,00 39  02     0,00

2 -12  49    30,00 39  08     0,00

3 -12  51     0,00 39  08     0,00

4 -12  51     0,00 39  07    40,00

5 -12  52    50,00 39  07    40,00

6 -12  52    50,00 39  06    40,00

7 -12  53    50,00 39  06    40,00

8 -12  53    50,00 39  06     0,00

9 -12  54    40,00 39  06     0,00

10 -12  54    40,00 39  02     0,00

Maputo, aos 20/11/2020

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
2593

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos 
termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas 
em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 
de Dezembro, correm éditos de 30 (trinta) dias, a 
contar da segunda publicação no Jornal “Notícias”, 
chamando a quem se julgue com direito a opor-se 
que seja atribuída a Concessão Mineira número 
10476C para Pedras Preciosas, Pedras Semi-
Preciosas e Minerais Associados, nos distritos 
de Chiúre e Montepuez, na província de Cabo 
Delgado, a favor da requerente SLR, MINING, LDA, 
com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -13  10     0,00 39  12    30,00

2 -13  10     0,00 39  15     0,00

3 -13  17    30,00 39  15     0,00

4 -13  17    30,00 39  12    30,00

Maputo, aos 23/11/2020

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVAÇÃO

PARQUE NACIONAL DO ARQUIPÉLAGO DO BAZARUTO
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES (RAQ)

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras interessadas e que reúnam os requisitos de

elegibilidade a apresentarem propostas em carta fechada para o concurso público descrito na tabela abaixo:

N
º 

O
rd

em Referência do Concurso

Objecto do Concurso
Prazo de validade das 

propostas

Prazo/Data/ Hora 

Nº do Concurso
Modalidade de 

contratação
Entrega de propostas e Abertura de 

propostas
Posicionamento

1
 Concurso 
Limitado

Nº04/PNBA/
GA/2022

Concurso 
Limitado

Material de escritório e de 
consumo informático

21 dias, contados a partir da 
data de entrega das mesmas

Entrega das propostas: até às 11.00 horas do 
dia 30/3/2022

Abertura das propostas: às 11.15 horas do dia 
30/3/2022

13 de Abril de 2022 
pelas 9.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los no endereço abaixo indicado, pela importância

não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais). O pagamento pode ser efectuado em numerário ou através do depósito bancário no ABSA (conta:

0803103000150 PNB-MZM).

Endereço: Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto, Repartição das Aquisições (RAQ) 
– Bairro 19 de Outubro, Praia do Paraíso; Cell. n.º 258 843993221

e-mails: marialn@africanparks.org  - Inhambane- Vilanculo – Moçambique

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.

Inhambane, Março de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVAÇÃO

PARQUE NACIONAL DO ARQUIPÉLAGO DO BAZARUTO

REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES (RAQ)

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade
a apresentarem propostas em carta fechada para o concurso público descrito na tabela abaixo:

N
º 

O
rd

em Referência do Concurso
Objecto do Concurso

Prazo de validade das 
propostas

Prazo/Data/ Hora 

Nº do Concurso
Modalidade de 

contratação
Entrega de propostas e Abertura de 

propostas
Posicionamento

1
 Concurso 
Limitado

Nº03/PNBA/
GA/2022

Concurso Limitado
Equipamento Informático

21 dias, contados a partir da 
data de entrega das mesmas

Entrega das propostas: até às 10.00 horas do 
dia 30/3/2022

Abertura das propostas: às 10.15 horas do 
dia 30/3/2022

13 de Abril de 2022
 pelas 9.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los no endereço abaixo indicado, pela importância não
reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento pode ser efectuado em numerário ou através do depósito bancário no ABSA (conta: 0803103000150 PNB-
MZM).

Endereço: Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto - Repartição das Aquisições (RAQ) 
– Bairro 19 de Outubro, Praia do Paraíso; Cell. n.º 258 843993221.

e-mail: marialn@africanparks.org  - Inhambane- Vilanculo – Moçambique

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.

Inhambane, Março de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVAÇÃO

PARQUE NACIONAL DO ARQUIPÉLAGO DO BAZARUTO
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES (RAQ)

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade
a apresentarem propostas em carta fechada para o concurso público descrito na tabela abaixo:

N
º 

O
rd

em Referência do Concurso

Objecto do Concurso
Prazo de validade das 

propostas

Prazo/Data/ Hora 

Nº do Concurso
Modalidade de 

contratação
Entrega de propostas e Abertura de 

propostas
Posicionamento

1
 Concurso 
Limitado

 Nº 05/PNBA/
GA/2022

Concurso Limitado
Mobiliário em Geral

21 dias, contados a partir da 
data de entrega das mesmas

Entrega das propostas: até às 14.00 horas do 
dia 30/3/2022

Abertura das propostas: às 14.15 horas do 
dia 30/3/2022

13 de Abril de 2022
 pelas 9.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los no endereço abaixo indicado, pela importância não
reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento pode ser efectuado em numerário ou através do depósito bancário no ABSA (conta: 0803103000150 PNB-
MZM).

Endereço: Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto - Repartição das Aquisições (RAQ) 
– Bairro 19 de Outubro, Praia do Paraíso; Cell. n.º 258 843993221

e-mail: marialn@africanparks.org  - Inhambane- Vilanculo – Moçambique

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.

Inhambane, Março de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)

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

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

Av. Vladimir Lenine, nº 1472 - 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
JERÓNIMO FRANCISCO ZANDAMELA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dois de Março de dois 
mil e vinte e dois, exarada de folhas oitenta e seis verso a folhas oitenta e oito, do 
livro de notas para escrituras diversas número oitocentos e oitenta e cinco “D”, 
do Terceiro Cartório Notarial, perante ALDINA GUILHERMINA SAMUEL RUTUTO 
MOMADE, licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de JERÓNIMO FRANCISCO 
ZANDAMELA, solteiro, natural de Manjacaze, residente que foi nesta cidade, filho 
de Francisco Eugénio Zandamela e de Aura Francisco Tamele.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e 
universais herdeiros de todos os seus bens e direitos, seus filhos: EUNICE 
JERÓNIMO ZANDAMELA, natural de Maputo, JERÓNIMO ZANDAMELA, natural 
de Maputo, FRANCISCO JERÓNIMO ZANDAMELA, natural de Maputo e WAKLILE 
SAMY DE JERÓNIMO ZANDAMELA.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados 
herdeiros ou com eles possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme

Maputo, aos 23 de Março de 2022

A Notária
(Ilegível) 2994

O NOTÍCIAS DEDICA  DIARIAMENTE
 UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

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

Hollard Building 
Ave. Sociedade de Geografia
269, Maputo

Telefone 21355000 | 840600830

info@britishcouncil.org.mz

WELCOME TO OUR WORLD OF ENGLISH

www.britishcouncil.org.mz
www.learnenglish.britishcouncil.org BritishCouncilMozambique

READY?

IMPULSIONE AS SUAS HABILIDADES 

ATRAVÉS DE UM CURSO DE LÍNGUAS 

COM OS ESPECIALISTAS MUNDIAIS 

DE INGLÊS 

LEARN
ENGLISH

FAÇA A SUA RESERVA HOJE para os nossos cursos de inglês a começar 
no dia 4 de Abril de 2022.

Horário de consultas:

Segunda à Quinta das 8h às 16h

Sextas das 8h às 12h

Testes escritos - Online!

Explore a inigualável variedade de cursos e apoio disponív el dos 
peritos mundiais de inglês par a o ajudar a realizar todo o seu  
potencial no trabalho.

Consulte-nos para saber mais sobre inscrições, horários 
e preçário.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
 INSTITUTO NACIONAL DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, IP  

DELEGAÇÃO DE GAZA

Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Concursos
1. A Delegação Provincial dos Transportes Rodoviários de Gaza convida  pessoas colectivas e singulares, micro, pequenas e médias

empresas, interessadas e que reúnam os requisitos de qualificação a apresentarem propostas fechadas sobre os concursos discriminados
no quadro abaixo:

Modalidade de 
Contratação e Respectiva 

Referência
Objecto do Concurso

Data e hora de Entrega 
de Documentos de 

Qualificação e Proposta

Data e hora de Abertura 
de Documentos de 

Qualificação e Proposta
Anúncio do 

Posicionamento

Custo do 
Documento de 

Concurso

Concurso Limitado N.° 01/
UGEA/INATRO-G/2022 

Fornecimento de 
combustíveis e 

lubrificantes

5/4/2022
 às 8.00 horas

5/4/2022
 às 8.30 horas

12/4/2022
 às 9.00 horas 2.000,00MT

Concurso Limitado N.° 02/
UGEA/INATRO-G/2022

Fornecimento de 
material de consumo 

para informática 

5/4/2022
 às 10.00 horas

5/4/2022
 às 10.30 horas

12/4/2022
 às 10.30 horas 2.000,00MT

Concurso Limitado N.° 03/
UGEA/INATRO-G/2022

Fornecimento de 
material de consumo 

para escritório

5/4/2022
 às 12.00 horas

5/4/2022
 às 12.30 horas

12/4/2022
 às 11.30 horas 2.000,00MT

Concurso Limitado N.° 04/
UGEA/INATRO-G/2022

Requalificação e 
extensão da rede de 

dados 

5/4/2022
 às 14.00 horas

5/4/2022
 às 14.30 horas

12/4/2022
 às 14.00 horas 2.000,00MT

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los na Delegação Provincial
dos Transportes Rodoviários de Gaza, sita na Avenida Samora Machel, Bairro Switinine, casa nº 1009, Caixa Postal nº. 18, Cidade de Xai-Xai,
das 7.30 às 15.30 horas, pela importância não reembolsável (vide última coluna do quadro), para cada Documento do Concurso.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima e as mesmas serão abertas em sessão pública, na presença dos concorrentes
que desejarem comparecer ou representantes devidamente credenciados.

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

O Delegado Provincial

(Ilegível)

Av. Samora Machel nº1009, Telefax. 28222763, Telefone 28224049. C. Postal.

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL
BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

54

56

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura 
pública de vinte e um de Março de dois mil e vinte e dois, 
lavrada de folhas quarenta e cinco verso a folhas quarenta 
e seis verso, do livro de notas para escrituras diversas 
número duzentos e noventa e dois “C”, deste Quarto 
Cartório Notarial de Maputo, perante mim, ERMELINDA 
JOÃO MONDLANE MATINE, Conservadora e Notária 
Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 
CARLOS ANDRÉ MANJATE, de quarenta e seis anos de 
idade, solteiro, de nacionalidade moçambicana, natural 
de Maputo, com última residência no Bairro da Polana-
Cimento “A”, sem ter deixado testamento ou qualquer 
outra disposição de sua última vontade.

Mais certifico pela operada escritura pública que foi 
declarada como única e universal herdeira de todos seus 
bens, sua filha KARINA MICHELA ZULEKA MANJATE, de 
nacionalidade moçambicana, natural de Maputo, onde 
reside.
Que não deixou outras pessoas que por lei com ela 
possam concorrer à sucessão da herança e que dela 
fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme
Maputo, aos 22 de Março de dois mil e vinte e dois

O Notário Técnico
(Ilegível)

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 CARLOS ANDRÉ MANJATE

2987

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de 
vinte e um de Março de dois mil e vinte e dois, exarada de 
folhas sessenta e um verso a sessenta e três, do livro de 
notas para escrituras diversas número trezentos e sessenta 
e cinco, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, 
perante mim, DANILO MOMADE BAY, Conservador e Notário 
Superior, em exercício no referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 
MÉRCIO BASTANTE MASSANGANHE, de cinquenta e 
nove anos de idade, no estado de casado sob o regime de 
comunhão geral de bens com Albertina Ernesto Sequeira, 
de nacionalidade moçambicana, com última residência 
habitual no Bairro KaMubukwana, filho de Magaisse Naiete 
Massanganhe. 
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra 

disposição da sua última vontade. Deixou como únicos 
e universais herdeiros de todos seus bens, sua esposa 
ALBERTINA ERNESTO SEQUEIRA, viúva, que ocupa 
simultaneamente a posição de meeira e seu filho BÉCIO 
NAILY DE BASTANTE MASSANGANHE, solteiro, maior, 
natural de Maputo.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a 
esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis, 
incluindo contas bancárias.

Está Conforme

Maputo, aos 23 de Março de 2022

O Notário 
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HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MÉRCIO BASTANTE MASSANGANHE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO 

DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO

SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES
DIRECÇÃO REGIONAL NORTE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
1. A Direcção Regional Norte do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desas-

tres, no Distrito de Nacala-Porto convida pessoas singulares ou colectivas, empresas in-
teressadas a apresentarem propostas fechadas para contratação de empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado no concurso a seguir
descrito:

N.º de
Concurso

Objecto Modalidade Elegibilidade

Data e 
Hora-

limite de 
Entrega das 
Propostas

Data e Hora 
de Abertura  

das 
Propostas

0013/
INGD/DRN/
UGEA/2022

Fornecimento 
de produtos 
alimentares 

e não 
alimentares

Concurso 
Público

Inscrito no 
Cadastro 

Único

29/3/2022
9.00 horas

29/3/2022
9.30 horas

2. Os concorrentes interressados poderão obter informações ou consultar os documentos do 
concurso no endereço abaixo indicado, pela importância não reembolsável de 800,00MT
(oitocentos meticais), das 8.00 às 15.00 horas, de 2ª a 6ª feira.

3. As propostas deverão ser entregues no seguinte endereço: Direcção Regional Norte
do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, Unidade Gestora
Executora das Aquisições. Base Aérea de Nacala-Porto, Província de Nampula. En-
dereço electrónico: ingd.drnorte@gmail.com

4. O período de validade das propostas é de 90 dias;

5. O Concurso será regido pelas normas contidas no Regulamento de Contratação de Em-
preitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março.

Autoridade Competente
(Ilegível)

121

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

Nº de Concurso Objecto Empresa Vencedora Valor

13L000141/
CC/08/2022

Fornecimento de:
        Lote 1: Produtos de higiene e 

limpeza SUPERMERCADO MAX

719.000,00MT

  Lote 2: Géneros alimentícios 496.000,00MT

13L000141/
AJ/14/2022

Arrombamento do cofre 
MAPA – 

EMPREENDIMENTOS, LDA
18.427,50MT

13L000141/
CC/15/2022

Aquisição de coletes salva vidas SBC EQUIPAMENTOS, LDA
40.944,15MT

13L000141/
CC/12/2022

Manutenção e reparação de viaturas SUSPENSÃO MATOLA, LDA 333.480,00MT

13L000141/
AJ/19/2022

Aquisição de bilhetes de travessia TRANSMARÍTIMA 30.000,00MT

13L000141/
AJ/18/2022

Pagamento de contrato VODACOM MOÇAMBIQUE 48.000,00MT

13L000141/
AJ/17/2022

Recarregamento de contratos da 
TMcel, linhas móvel, linha fixa e 

internet fixa
TMCEL 270.000,00MT

13L000141/
AJ/15/2022

Recarregamento de 10 contratos de 
internet móvel 

MOVITEL, SA 204.000,00MT

Maputo, Março de 2022
A Autoridade Competnte
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal correm éditos de 
vinte dias, contados da segunda e última publicação deste anúncio, citando 
os credores desconhecidos dos executados: TATENDA NGIRAZI MUTENDA 
e SILVA SILVESTRE DE ALMEIDA MUTENGA, ambos residentes no Bairro 
Tchumene, nº 17, cidade da Matola, para, no prazo de dez dias, posterior 
àquele dos éditos, reclamarem, querendo, o pagamento do seu crédito pelo 
produto do bem penhorado que abaixo se discrimina, sobre que tenham 
garantia real, nos Autos de Execução Ordinária nº 372/20-A, em que é 
exequente STANDARD BANK, SA:

Verba Única
Prédio número dois mil e trinta e três a fls. dezanove do livro “B”, barra seis, 
do talhão número “A”, quatro barra dezassete, da parcela número três mil, 
trezentos setenta e nove, do foral da Matola, este prédio acha-se inscrito 
provisoriamente por falta de título, sob o número nove mil, novecentos e 
quarenta e um, fls. Dezassete, do livro “G”, traço dezoito, a favor de Joaquim 
Camelo Construções, Lda.

Maputo, aos catorze dias do mês de Março de dois mil e vinte e dois

A Ajudante de Escrivão
Rosalina Adelaide Orombo

Verifiquei
A Juíza de Direito

Moila Ornélia Chong Chelene

República de Moçambique
____________

PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
PROCURADORIA DA CIDADE DE MAPUTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE GAZA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Tribunal Judicial da Província de Gaza convida pessoas singulares, colectivas, nacionais ou estrangeiras, 
interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo mencionados:

N˚ Número de 
concurso

Objecto do 
concurso

Modalidade 
de 

contratação

Data e hora-
limite de 

entrega das 
propostas

Data e 
hora de 

abertura das 
propostas

Data e hora 
do anúncio do 

posicionamento

Garantia 
provisória 

1
N˚1/TJPG/

UGEA/2022
Combustíveis e 

lubrificantes
Concurso 

Limitado

1/4/2022
8.00 horas

1/4/2022
8.15 horas

3/4/2022
9.00 horas 17.550,00MT

2 N˚6/TJPG/
UGEA/2022

Serviços de 

catring e 

ornamentação 

Concurso 

por Cotações 

1/4/2022
9.00 horas

1/4/2022
9.15 horas

3/4/2022
9.30 horas

3
N˚5/TJPG/

UGEA/2022

Serviço de 

seguros para 

viaturas

Concurso 
por Cotações

1/4/2022
    9.45 horas 

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

    9.45 horas 

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso

ou levantá-los na UGEA do Tribunal Judicial da Provincial de Gaza, pela importância não reembolsável

de 15000,00MT (mil e quinhentos meticais), mediante apresentação de talão de depósito da conta

11618176 - Banco Millenium BIM, em nome do Tribunal Judicial da Província de Gaza, para cada
objecto a contratar.

2. O período de validade das propostas é de 12 dias.

3. As propostas deverão ser entregues no Tribunal Judicial da Província de Gaza, sita na Av. Samora

Machel, n.º 98- Cidade de Xai-Xai, acompanhadas de uma garantia provisória válida em numerário ou
por cheque visado no prazo de 90 dias e serão abertas em sessão pública, quinze minutos depois na
presença dos concorrentes que desejam participar.

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

Xai-Xai, Fevereiro de 2022
A AUTORIDADE COMPETENTE

(Ilegível)

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE CUAMBA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE INVALIDAÇÃO DO CONCURSO
Concurso nº: 900120000/CMCC/SDMS-PDUL/19/2021

Contratação de Serviços para Fornecimento de 200 Candeeiros de 
Iluminação Pública e Respectivos Braços de Fixação 

Nos termos do número 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 n.º 5/2016, de 8 de Março 
comunica-se que o objecto acima foi invalidado em virtude de 
ilegalidades nos procedimentos de contratação ocorridos após o 
anúncio do concurso. 

Cuamba, aos 11 de Março de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)
67
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CONSELHO MUNICIPAL DE CUAMBA

Anúncio de Concurso Limitado Nº: 900120000/UGEA/SDMs -PDUL/01/2022

Objecto do Contrato: Fornecimento de 200 Candeeiros de Iluminação Pública e Respectivos Braços de Fixação

1. O Conselho Municipal da Cidade de Cuamba recebeu financiamento da Subvenção de Desenvolvimento Municipal
do Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local, (PDUL) financiado pelo Banco Mundial e pretende aplicar parte
dos recursos para pagamentos no âmbito do contrato de Fornecimento de 200 Candeeiros de iluminação
Pública e respectivos braços de fixação.

2. O Conselho Municipal de Cuamba convida concorrentes a submeterem as suas propostas em envelopes selados
para o Fornecimento de 200 Candeeiros de iluminação Pública e respectivos braços de fixação.

1. O concurso será conduzido por meio de procedimento Nacional plasmado no Decreto n.º 05/2016, de 8 de Março,
que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado.

2. Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter mais informações na UGEA do Conselho Municipal da
Cidade de Cuamba, E-mail: ugeacuambapdul@gmail.com e consultar o anúncio durante o horário de expediente,
das 8.30 às 15.30 horas, no endereço abaixo.

3. Os documentos de concurso poderão ser obtidos por uma taxa correspondente ao custo da reprodução gráfica dos
Documentos (2.000,00MT) pelos concorrentes elegíveis interessados ou gratuitamente no caso de obtenção de
Documentos via Electrónica mediante o preenchimento e submissão da Ficha de inscrição, enviando o pedido para 

o endereço abaixo. Os documentos de concurso serão enviados por e-mail em pdf ou adquiridos em formato Físico

no Sector da UGEA.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até ao dia 14 de Abril de 2022, pelas 7.45 horas. Não

serão aceites propostas electrónicas. Propostas atrasadas serão rejeitadas. As propostas serão abertas publicamente 

na presença dos representantes designados pelos concorrentes ou qualquer pessoa que opte por comparecer no

endereço abaixo no dia 14 de Abril de 2022, pelas 8.00 horas.

5. O endereço referido acima é:
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE CUAMBA
UGEA do Conselho Municipal da Cidade de Cuamba
Att. Chefe da UGEA
E-mail: ugeacuambapdul@gmail.com

Cuamba, aos 24 de Março de 2022

Autoridade Competente
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVINCIA DE MAPUTO

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

AVISO N˚2 /02/2022
A Comissão Provincial de Avaliação e Alienação de Imóveis de Habitação do Estado, faz saber que 
em conformidade com o artigo 1 do Decreto n.º 2/91, de 16 de Janeiro, os inquilinos abaixo indicados 
apresentaram junto a esta Comissão Provincial, requerimentos de compra de imóveis que ocupam, 

convidando-se os cidadãos a denunciarem qualquer irregularidade que possa existir nos processos 

referidos neste aviso, num prazo de 30 dias, a partir da data da publicação.

N.º NOME DO INQUILINO ENDEREÇO DO IMÓVEL PRETENDIDO
01 Lénia Mapelane Rua 1 de Maio, n° 22 ,  Distrito de Boane
02 Rázia Begane Hussene Rua de S. Rafael,  n° 419, Bairro do Fomento
03 Lino Quissico b) Estrada Nacional n° 4 , Casa n ° 3,  Bairro Tchumene 
04 Yúri Remane da Silva e Yara Aissa da Silva Rua Governador Vaz Spencer, n° 152, Subúrbios da Matola
05 Esménia Estácio Cuna Rua do Alto Molócuè, n°  861, Bairro da Liberdade
06 Lídia Mabica Localidade de Salamanga n° 48, Distrito de  Matutuíne
07 Rosa Júlio Mutemba Rua “E”, n° 4,  Bairro de Infulene

b) Repete-se por nome errado
O Director do Serviço Provincial

Fernando Andela
(Especialista “B”)

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

+258 84 7625486

Email: comercial.grafica@snoticias.co.mz

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS 
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES 
EM TODAS AS PROVÍNCIAS 

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

SN GRÁFICA
RAPIDEZEFICIÊNCIAINOVAÇÃO 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

12ª Secção Comercial

ANÚNCIO

Pela Décima Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de 

Maputo correm éditos de vinte dias, contados da segunda e última publicação 
deste anúncio, citando os credores desconhecidos da executada MEGATUBI, 
LIMITADA, com sede na Estrada Nacional nº 1, Massalela, Cumbana, 
Jangamo, Província de Inhambane, para, no prazo de dez dias, posteriores 

àquele dos éditos reclamar, querendo, nos Autos de Execução Ordinária, nº 
43/20-M, em que é exequente: FNB-MOÇAMBIQUE, SA, o pagamento do seu 

crédito pelo produto de imóvel penhorado, sobre que tenham garantia real, 

designadamente:

Verba única
Um imóvel descrito na Conservatória dos Registos e Notariado da Maxixe, sob 
o nº 372 a folhas 191V, do livro nº B/1 a favor de Manuel Lourenço, casado

com Isaura José Novela, sob o regime de comunhão de bens adquiridos, com
a hipoteca a favor do Banco FNB-Moçambique, SA, registada em três de

Março de dois mil e dezasseis a fls. 96v a 97, sob o nº 131, do livro C/1.

Maputo, aos 22 de Setembro de 2021

A Ajudante de Escrivão de Direito
Sandra Maria Jacinto

Verifiquei

A Juíza de Direito
Moíla Ornélia Chong Chelene
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PUBLICIDADE

24 TETE EM FOCO

Superfície 78 778  km²

População  1 606 568 (2007); 17 Distritos

Leilão On-line
A The Auctions Company realizará um leilão on-line de 
material diverso, tais como :

-Electrodomésticos, material de escritório, secretárias,
cadeiras e seus componentes, assim como fotocopiadoras,
impressoras, bombas de água e muito mais.

 Cadastre-se para licitar em www.vendicao.com

As visualizações serão todos os dias até 27 de Março. O 
leilão por sua vez terá início dos dias 28 a 30 de Março de 
2022.

Estamos localizados na actual Av. Engenheiro Carlos 
Morgado antiga Gago Coutinho, nº 1970, R/C.

O nosso contacto é: 853384135 ou 844869880 

É   necessário  um  depósito  reembolsável  de  5000,00MT 
para licitar neste leilão. Faça um depósito nesta 
conta Millennium Bim. nº de acesso 675286065. NIB: 
0001.0000.0067.5286.06557 e nos envie o comprovante no 
whatsapp: +258853384135. e-mail: 

vendicaoauctions@gmail.com
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE INHAMBANE

SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pelo Tribunal Judicial da Província de Inhambane, nos Autos de Acção 
Executiva Ordinária-Reforma número quinze barra dois mil e dez, 
traço “B”, movidos pelo exequente Instituto Nacional do Turismo, 
contra o executado Baptista Francisco, natural de Chicuara-Maxavela, 
distrito de Homoíne, são citados os credores desconhecidos do executado 
supramencionado para, no prazo de dez dias, que começa a correr depois 
de findo o dos éditos de vinte dias, a contar da segunda e última publicação 
deste anúncio, reclamarem o pagamento de seus créditos sobre um prédio 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Inhambane, sob o número 
seis mil e oitocentos e onze (6 811) a folhas trinta e dois verso (32v), do livro 
B/16 e inscrito a favor de Baptista Francisco, solteiro, natural e residente 
em Homoíne, sob o número seis mil e quatrocentos e setenta e quatro (6 474) 
a folhas sessenta e nove (69), do livro “G”, barra onze, constituído por uma 
parcela com a área de cinquenta e sete metros quadrados (57m²), situada na 
sede do distrito de Homoíne, a confrontar a partir do Este com o talho, Oeste 
casa de banho do Conselho Executivo, Sul via pública e Norte com o Mercado 
Central, onde se acha construído um Disco Bar “Luso Globo”, composto por 
cinco (5) edifícios construídos de material convencional, quatro (4) rondáveis 
executados em material misto (alvenaria e cobertura em colmo), para além 
do muro de vedação, ao abrigo do disposto nos artigos 864º e 865º, ambos do 
Código do Processo Civil.

Inhambane, aos 21 de Fevereiro de 2022

O Juiz de Direito
Dr. Olímpio Mário Mujovo

O Ajudante de Escrivão de Direito
Fernando Artiel Taiela
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Apela-se à conservação desta infra-estrutura para gerações vindouras

CÉSAR LANGA

C
ERCA de dois milhões 
de habitantes da pro-
víncia de Tete ainda não 
têm acesso à água po-
tável, segundo revelou, 

terça-feira última, no distrito 
de Moatize, o governador da 
província, Domingos Viola, 
por ocasião da celebração do 
22 de Março, Dia Mundial da 
Água.

Na ocasião, o governante 
anunciou que, para uma taxa 
de cobertura que, actualmen-
te, se situa em 58.2 por cento, 
existem, na província, 3850 
fontes de abastecimento de 
água, das quais 3459 encon-
tram-se em funcionamento, o 
que significa que cerca de 400 
estão avariadas. 

Com as fontes em funcio-
namento, são abastecidas mais 
de 1.169.000 pessoas, o que, 
comparado com o universo de 
2.600.000 habitantes da po-
pulação da província de Tete, 
conclui-se que há ainda cerca 
de um milhão e meio de ha-
bitantes que precisa de água 
potável.

Para o efeito, segundo 
Viola, para este ano, o gover-
no de Tete vai recuperar 100 
fontes, ao mesmo tempo que 
se vão abrindo outras novas, 
a exemplo do que sucedeu na 
manhã de terça-feira, em que 
se procedeu ao lançamento da 
primeira pedra, para a cons-
trução de um sistema de abas-
tecimento de água, para a co-
munidade de Mameme II, no 
posto administrativo de Kam-
bulatsitsi, distrito de Moatize.

Mais de 40 por cento da população
ainda sem acesso à água potável

Governador de Tete no lançamento da primeira pedra para a construção do sistema de água em Mameme II

Trata-se de uma infra-
-estrutura financiada pe-
los governos do Reino Unido
da Grã Bretanha e Irlanda do
Norte, estando orçadas em
8.394.985,41 meticais, deven-
do, os trabalhos, serem con-
cluídos dentro de seis meses. 

Domingos Viola disse que a 
celebração do Dia Mundial da 
Água é mais um momento de 
reflexão sobre a importância 
e o valor sócio-económico do 
precioso líquido, em diversas 
esferas da vida. Chamou ain-
da à consciência em relação 
à conservação, preservação e 
protecção deste recurso hídri-
co, sobretudo no comporta-
mento e atitudes dos cidadãos 

em relação à água.
“Hoje o mundo ‘pára’ para 

reflectir sobre a água. Mas o 
momento é, também, uma 
oportunidade ímpar, para 
avaliarmos os avanços e retro-
cessos, no desafio de se tornar 
este recurso hídrico acessível 
à maioria das nossas comu-
nidades”, disse o governan-
te, garantindo à população de 
Mameme II que o sistema de 
abastecimento de água a ser 
construido vai ajudar o exe-
cutivo provincial a perseguir 
o seu objectivo principal, que
não passa apenas por colocar
fontes de água, mas, acima de
tudo, por aproximá-las às po-
pulações.

“Este sistema vai ter li-
gações domiciliárias para um 
raio de quatro quilómetros”, 
garantiu o governador, reco-
mendando a aposta na cons-
trução e utilização de latrinas, 
como forma de protecção do 
meio ambiente e, em resulta-
do, da água dos rios, que tem 
sido captada, para o consumo 
humano.

Declarado pelas Nações 
Unidas como o Dia Mundial da 
Água, o 22 de Março deste ano 
foi celebrado sob o lema “Água 
Subterrânea, Tornando-a num 
Recurso Visível e Sustentável”. 
De acordo com Custódio Vi-
cente, director-geral da ARA-
-Centro, as águas subterrâneas

representam 90 por cento 
de toda a água doce líquida 
na terra e tem potencial para 
fornecer enormes benefícios, 
entre oportunidades econó-
micas, sociais e ambientais 
às sociedades, sendo que em 
Moçambique, os recursos hí-
dricos subterrâneos asseguram 
o abastecimento à maioria das
populações das zonas rurais e
urbanas.

Em Tete, ainda segundo o 
director-geral, todos os siste-
mas de abastecimento, nas zo-
nas urbanas e vilas, têm como 
fonte a água subterrânea, 
como são os casos das cidades 
de Tete, Moatize e todas as vilas 
desta parcela do país.

“A água subterrânea é in-
visível, mas o seu impacto, no 
desenvolvimento sócio-eco-
nómico é visível, em todas as 
esferas. Por isso, este recurso 
é um grande tesouro escon-
dido, que enriquece as nossas 
vidas, que desenvolve o país 
e a  província”, disse Vicente, 
lamentando o comportamento 
humano em relação à água.

“Não obstante a relevância 
e os impactos visíveis deste re-
curso natural, nas nossas vidas 
e na nossa economia, muitas 
vezes tem sido mal compreen-
dido e desvalorizado, sendo 
deixado vulnerável à poluição e 
ao esgotamento”, disse Custó-
dio Vicente, convidando para 
que se tenha sempre presente 
o carácter finito deste recurso. 

“A água subterrânea pode
estar fora da nossa vista, mas 
não deve estar distante das 
nossas mentes”, finalizou o di-
rector da ARA-Centro.

Chiúta recebe cerca de
dois milhões de meticais
AS comunidades locais do distrito de Chiúta re-
ceberam mais de dois milhões de meticais pro-
venientes dos 20 por cento da taxa de exploração 
de recursos florestais, durante o ano passado.

O valor foi canalizado às populações por meio 
dos comités de gestão de recursos naturais de 
Lumazi, Daca, Mponde, Muchena e Chipiri, que, 
de acordo com o representante, Bernardo Ifane, 
foi aplicado em prol do desenvolvimento comu-
nitário.

“Muchena e Chipiri usou o valor para au-
mentar salas de aula de algumas escolas do nosso 
distrito, enquanto os outros comités investiram 
em projectos de fomento pecuário, com desta-
que para o gado caprino”, enumerou, tendo lou-

vado o governo pelo empenho que tem demons-
trado para continuar a levar a cabo esta iniciativa.

Entretanto, lamentou a morosidade que se 
tem verificado na tramitação de processos para 
a regularização das contas bancárias para alguns 
comités, tendo pedido para que se encontre um 
meio-termo de modo que haja celeridade, a fim 
de que os benefícios advindos da exploração de 
florestas sejam mais abrangentes no distrito.

Ifane revelou a existência de seis comités que 
estão a ser vítimas da morosidade de abertura de 
contas, o que, segundo ele, prejudica as comu-
nidades do distrito, pois se todas estivessem ao 
nível das outras cinco, poder-se-ia galvanizar 
ainda mais o desenvolvimento local.

Quatro distritos com apoio
para combate ao HIV/SIDA
AS actividades das organizações de base co-
munitárias para o combate ao HIV/SIDA nos 
distritos de Changara, Cahora Bassa, cidade 
de Tete e Moatize, na província de Tete, serão 
subsidiadas, este ano, por estas jurisdições te-
rem sido seleccionadas para implementarem 
subvenções no âmbito do financiamento do 
Governo americano ao Executivo nacional.

O facto foi revelado pelo director provin-
cial da Saúde em Tete, Alex Bertil, que instou as 
agremiações beneficiárias para o uso racional, 
aplicando os recursos na dinamização da sua 
capacidade de intervenção, a fim de aumentar 
o número de utentes dos serviços de testagem
e retenção no tratamento anti-retroviral.

“Queremos que os pontos focais dos con-
selhos distritais de combate ao HIV/SIDA nun-
ca se sintam confortados com os níveis de in-
fecções que ocorrem nos nossos distritos, pois 
o principal indicador do trabalho deste grupo é

a retenção de novas infecções, pelo que devem 
ser mais criativos”, encorajou.

Por seu turno, o secretário executivo 
provincial do Conselho Nacional de Com-
bate ao SIDA (CNCS), Marcelino Miguel, 
alertou que parte dos distritos selecciona-
dos está na rota do Corredor da Beira, des-
tacando Changara e Moatize, o que os co-
loca mais vulneráveis ao registo de novas 
infecções.

Explicou, também, que apesar de não 
estarem em níveis alarmantes, a situação 
actual inquieta as autoridades sanitárias, 
o que leva a apostar em acções com vista
a conter a quantidade de novas infecções,
pois tendo este indicador uma tendên-
cia decrescente e paralelamente reduzir o
número de mortes e manter o número de
pessoas em tratamento, a província terá o
controlo desta doença.

Moatize ganha 
escola primária

DALTON SITOE

CRIANÇAS da Escola Pri-
mária 1.º Grau de Machiza, 
no posto administrativo 
de Kambulatsitsi, distrito 
de Moatize, passam a es-
tudar em condições con-
dignas, após a entrega de 
um estabelecimento de 
ensino construído de raiz.
Trata-se de uma infra-
-estrutura composta por
um bloco administrativo,
três salas de aula e sanitá-
rios, tendo água potável e
energia com base em pai-
néis solares, estando em
processo a ligação à rede
eléctrica nacional, o que
vai, também, beneficiar
as comunidades circunvi-
zinhas da instituição.
A construção e apetre-
chamento da escola cus-
tou cerca de 14 milhões de
meticais, desembolsados
pela Fábrica de Explosi-
vos, no âmbito de uma
parceria público-privada,
enquadrada na responsa-
bilidade social da empre-
sa.
Durante a inauguração, o
governador de Tete, Do-
mingos Viola, exortou à
população para conservar
a escola e protegê-la para
que possa beneficiar mui-
tas gerações.

“Reconhecemos que le-
varam muito tempo estu-
dando em condições pre-
cárias, mas podemos ver 
que esta é das mais belas 
escolas primárias que te-
mos nesta zona. Parece 
pequena, mas ela tem to-
das as condições, o que 
muitas vezes não aconte-
ce de uma única vez. Para 
que não voltemos a viver 
as adversidades passadas, 
incluindo o risco de atro-
pelamento de crianças, 
devemos conservá-la”, 
admoestou.
Apelou, também, ao sec-
tor da Educação no Con-
selho de Representação 
dos Serviços do Estado de 
Tete, para estudar formas 
de introduzir a alfabeti-
zação de adultos na escola 
recém-inaugurada, para 
dar oportunidade a esta 
camada de saber ler e es-
crever, explorando o facto 
de a instituição ter condi-
ções para acolher aulas no 
curso nocturno.
Por sua vez, o represen-
tante da Fábrica de Ex-
plosivos, Carlos Mesquita, 
assegurou que a sua firma 
vai realizar actividades 
de manutenção e quan-
do se justificar o número 
de blocos de salas de aula 
será ampliado.

EXPLORAÇÃO FLORESTAL

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

ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode partilhar as 
suas reflexões sobre temas da actualidade política, econó-
mica e social. Os originais das cartas de opinião não devem 
ter mais de 150 palavras, podendo ir até 500 quando sejam 

de análise. A Redacção reserva-se o direito de as condensar. 
Encoraja-se, sobretudo, aos jovens a partilharem as suas 
reflexões sobre o dia-a-dia das suas comunidades, do país 
e do mundo, bastando enviar as cartas para o endereço 

cartas@snoticias.co.mz, indicando o nome completo, nú-
mero do documento de identificação e contacto telefónico. 
O “Notícias” reserva-se o direito de não publicar opiniões 
ou análises que choquem com a sua linha editorial.

CARTAS

CARMEN MATUSSE

NUNCA imaginei que fosse precisar de 
voltar a escrever-lhe, tão já, depois da-
quela vez que dei o meu peito às balas 
em defesa da forma educada e profun-
damente urbana como sempre procurou 
resolver os problemas da cidade de Ma-
puto. 

Dessa vez saí em sua defesa ancora-
do na postura, tranquilidade, integridade 
e perseverança com que sempre fez as 
coisas enquanto Presidente do Municí-
pio de Maputo que, na minha humilde 
opinião, como autarquia, deu os seus 
maiores passos de crescimento com o 
senhor ao leme. Tinha consciência que 
muitos discordariam desta minha opi-
nião, mas, mesmo assim, segurei no 
mastro e saí à rua em sua defesa, “ma-
rimbando-me” para os seus detractores. 

E ainda bem que se cansaram de 
zumbir! Calaram-se, mas, infelizmente, 
nunca desistiram de procurar motivos 
para o agredir, para o desqualificar, para 
“qualquerizar” o seu trabalho, a sua in-
teligência e maturidade; qualquer coisa 
para justificar os discursos de desacre-
ditação que infestam sobretudo as redes 
sociais.

Há dias que ando lendo nessas pla-
taformas digitais, textos e piadas que 
associam o Conselho Municipal a uma 
pretensa taxa de festa familiar (ou coisa 

assim!) que alegadamente o senhor teria 
decidido introduzir na capital do país. À 
primeira, quando vi o assunto no Face-
book, não liguei importância, sabendo 
da vocação de muitos internautas que 
usam aquele espaço ora para lançar ba-
lões de ensaio, ora para bajular, ora para 
vilipendiar gente de bem, que vive do 
trabalho honesto. 

A minha preocupação começou 
quando vi o mesmo assunto tratado 
numa televisão formal (não me refiro a 
essas feitas em pequenas garagens com 
recurso a telefones celulares e duplo de-
cks). Aquela é uma televisão licenciada 
pelo Estado, ou seja, autorizada a produ-
zir e divulgar conteúdos televisivos.

Levei tempo para me recordar que, 
televisões, rádios e jornais com esse esta-
tuto, licenciadas e tudo, também podem 
funcionar na contra-mão, produzindo e 
divulgando conteúdos irresponsáveis, 
por vezes até piores do que aqueles lá do 
Facebook, Instagram, WhatsApp e que-
jandos...Basta terem ao leme gente sem 
ou com pouca noção da utilidade de um 
meio de comunicação de massas numa 
sociedade democrática. 

Acontece, Senhor Presidente Co-
miche, que alguns dos nossos jornais, 
rádios e televisões funcionam sem nor-
te. Vão para o lado para onde o vento 
sopra, sem se preocupar com o que as 
suas viradas repentinas podem gerar 

no comportamento da sociedade. Mas 
ainda bem que nós sabemos disso, pois 
fica mais fácil olhar para eles, sentir-lhes 
pena, ficar calado e continuar a trabalhar.

Preocupado com o que lia e ouvia, 
procurei perceber a história junto de um 
dos seus colaboradores, que não só agra-
deceu por, segundo ele, “finalmente ter 
aparecido alguém sem intenção de atirar 
pedras, mas de procurar compreender 
o mote de toda esta vozearia...”, como
também se dispôr a explicar-me o sufi-
ciente para eu perceber a história.

Afinal, Senhor Presidente, algum mal-
-intencionado foi recuperar uma postura
municipal que vigora há vários anos, um
instrumento na altura introduzido para
disciplinar a poluição sonora. Na verdade,
com tanta anarquia, já todos nos tínhamos
esquecido que há regras de convivência
que devem ser respeitadas numa cidade
como Maputo. Esquecemo-nos, por exem-
plo, que não basta ser dia do meu aniversá-
rio ou de qualquer alegria individual ou fa-
miliar, para me sentir no direito de passar
a noite inteira “bombando” Amapiano no
meu quintal ou apartamento, sem me im-
portar com o inconveniente que isso pode
causar aos meus vizinhos.

Algum mau jornalista (ou mal-inten-
cionado!?) foi rebuscar este tema, despiu-
-o de contexto, destratou-o e apareceu em
público feito herói da comunicação social,
quando na verdade só veio lançar inverda-

des, agitar a sociedade e colocá-la contra o 
senhor, Senhor Presidente! Esta é a minha 
leitura da situação.

Mas o senhor já provou, por várias ve-
zes, o quanto é forte e capaz de ressuscitar 
em qualquer destas mortes pré-fabricadas. 

Há muitas coisas boas que vêm acon-
tecendo na cidade de Maputo, e isto não 
agrada a muitos que parecem mais dis-
postos a vê-la definhar, a chafurdar no 
lixo, como alguma vez esteve. Está claro 
que ainda há coisas que não andam bem 
por aqui, mas que não seja só por aí que 
o trabalho do senhor deve ser avaliado. E,
só para que conste, não é qualquer pessoa
que se deve augurar o direito de avaliar o
seu trabalho...

Acho bem que se volte a dar força à 
postura sobre poluição sonora, sim! Vai 
doer para aqueles que gostam de viver 
sem regras, tal como foi quando o senhor, 
corajosamente decidiu “cair” sobre aquela 
malta que vendia de tudo um pouco nas 
principais avenidas da cidade. Custou, 
sim, mas hoje em dia a cidade está dife-
rente, pelo menos neste aspecto. 

Não se deixe desconcentrar, Senhor 
Presidente. Muitos até já nem têm argu-
mentos para o agredir que só se apegam à 
sua idade de ouro, uma idade que muitos 
desses certamente não atingirão porque a 
própria natureza se encarregará deles. 

Mantenha o foco, senhor presidente 
Comiche. 

MARIA MAVONE

RECLAMAÇÃO sobre o estado precário das vias de 
acesso, quer das cidades, quer dos novos bairros que 
vão surgindo com a expansão urbana, toda gente já 
fez, faz e, ao que tudo indica, continuará a fazê-lo, 
pelo menos enquanto nao se resolver o problema. 

O impacto desta deficiência é pão nosso de cada 
dia mais degradante em dias chuvosos, em que os au-
tomobilistas conduzem às cegas, sem saberem onde 
está o perigo.

Com as chuvas da última segunda-feira, o calvá-
rio repetiu-se. Longuíssimas e lentas filas de viatu-
ras, uma vez que o tráfego não fluía e a chegada ao 
destino era cada vez mais uma incerteza, pois sem-
pre que a chuva cai, sobretudo a torrencial, há me-
nos gente a usar os acessos alternativos dentro dos 

bairros, por estarem intransitáveis e consequência é 
o apinhamento da espinha dorsal da EN2 e EN4, na
Matola, Estrada Circular e as avenidas Jullius Nye-
rere, Cardeal Dom Alexandre dos Santos, Rua da Li-
nha, Dona Alice, na cidade de Maputo, só para citar
alguns exemplos.

Não há quem fica satisfeito nas manhãs, ao deixar 
a sua casa e, no fim do dia, na luta pelo regresso.

Alternativa a este sofrimento é mesmo conduzir 
na água, uma habilidade que se aprende e se ganha 
nas profundezas das vias, pois os instrutores de con-
dução não introduziram a pneumática. Acho que esta 
devia fazer parte. Digo isto com alguma insistência. 
Todos os que passam por escolas de condição nunca 
são ensinados a conduzir na água quando, na realida-
de, é na superfície aquática que devem saber conduzir.

Os estragos decorrentes dessa submissão são 

enormes. É que na tentativa de tapar os buracos das 
vias recorrem, muitas vezes, ao entulho misturado 
com metais como restos de varões das obras, pregos 
e parafusos que, no lugar de resolver o problema dos 
utentes, particularmente automobilistas, cria outros, 
com a danificação dos pneus.

Não restando mais nada, a saída é a entrega ao 
meio aquático mesmo sem certeza da profundidade 
de cada um dos abundantes buracos, quer no asfalto, 
que na areia misturada com entulho. Feliz ou infeliz-
mente, todos somos postos à prova, em matéria de 
condução num meio aquático, sem que para o efeito 
tenhamos sido instruídos.

Feliz ou infelizmente, há os mais menos habilita-
dos e os mais habilitados que vão se revelando bons 
surfistas de estrada em dias de chuva e vão dominan-
do os melhores entre os piores acessos.  

Carta ao Presidente Comiche

A condução aquática

O sinal de Jonas e a paz 
entre Rússia e Ucrânia

UM dos grandes “ganhos” da política externa do Ocidente 
Colectivo é, definitivamente, o modo como a Rússia foi 
induzida a reagir . Repetidamente, ouvia-se dizer, na gran-
de cavalaria constituída por media por si controlados: “Se 
Putin... Se Pútin invadir a..., aplicaremos sanções antes 
nunca vistas!”. E a “linha vermelha” foi mesmo tocada, 
quando a presença militar da NATO junto às suas fron-
teiras recrudesceu e foram enviadas toneladas de material 
bélico para a Ucrânia, alimentando as ambições deste país 
ex-soviético de se filiar àquela organização militar tran-
santlântica. 

Mas o que entornou o caldo (o gatilho para os ac-
tuais acontecimentos) foi até a manifesta declaração de 
Zelensky sobre o armamento nuclear e a preocupação da 
Rússia é bem fundamentada, pois a bomba nuclear é feita 
somente contra a Rússia, parafraseando o politólogo russo, 
Oleg Barabánov. O presidente ucraniano fez passar a men-
sagem contundente sobre a prontidão da Ucrânia de saída 
do Memorando de Budapeste, na Conferência de Seguran-
ça de Munique (18-20 de Fevereiro), na Alemanha, o que 
praticamente significa abandono do estatuto da Ucrânia 
como país sem arma nuclear. 

O silêncio cúmplice e os aplausos prolongados dos 
“pesos pesados” e fazedores de política doméstica e inter-
nacional (cerca de 100 ministros e representantes da União 
Europeia e da NATO), nada mais podiam indicar, senão o 
seu beneplácito. Pela primeira vez em 30 anos Moscovo 
pautou pela ausência na conferência, por esta “ter deixado 
de ter importância como um painel de visões globais”. 

Não se olvide nunca que Kiev tem a capacidade cien-
tífico-tecnológica, tem importantes centros de pesquisa 
científicas; Kiev herdou também da antiga União Sovié-
tica quadros altamente profissionais que podem desenvol-
ver esse tipo de armas, num espaço de três a cinco anos. 

Enquanto isso, as Forças Armadas da Ucrânia (VCU) 
estão perdendo o terreno perante o avanço impetuoso e 
metódico das forças armadas russas: vilas e cidades estão 
a cair umas depois de outras nas suas mãos e das milícias 
de Donetsk e Lugansk.  “O touro não cai por carraças” 
(A homo ayiwi hi swi khezane), diz-se. Ou seja, o Estado 
russo manter-se-á firme, independentemente das sanções 
que impuserem. Aliás, elas já perfazem o número de cinco 
mil e prometem ainda mais.

O avanço até Kiev seria ainda mais rápido, com vis-
ta ao fim imediato da guerra, não fosse o facto de os na-
cionalistas neonazistas fazerem dos reféns o seu escudo 
humano. Os civis são impedidos de usar os corredores hu-
manitários criados, através dos quais poderão se escapulir 
e proteger as suas vidas; edifícios residenciais e centros 
comerciais são usados para posicionamento de armamento 
pesado. Evita-se, no entanto, a táctica de terra queimada 
semelhante àquela usada por americanos no Iraque, Síria 
e Afeganistão. 

Cresce o número de casos de soldados e oficiais que 
se rendem, o que denota uma desmoralização generalizada 
no seio das VCU; muito material bélico fornecido por paí-
ses apoiantes de Kiev é destruído ou é abandonado. 

Os Estados Unidos Unidos e outros países membros 
da NATO evitam envolvimento directo nos combates; pre-
ferem a isso prestar o apoio com equipamentos, assistência 
financeira e duras sanções económicas à Rússia; também 
não param de enviar à Ucrânia mercenários, esses caça-
dores de fortuna, praticamente “sem o bilhete de volta”.

Depois do ataque russo contra o Centro Internacional 
de Manutenção de Paz e Segurança de Yavoróvsky (co-
nhecido também por Polígono de Yavorósvsky), a base 
principal do Pentágono e NATO no território ucraniano, 
localizado a 40 quilómetros de Lvov e a 20 quilómetros 
da fronteira com a Polónia, EU e NATO, na noite de 12 
a 13 do mês em curso, reduziu o número de mercenários 
interessados em participar no teatro de guerra. Foram aba-
tidos, em Yavorósvsky, 180 mercenários estrangeiros e 
instrutores ucranianos, bem como da NATO.

Ora, já se está há um mês da Operação Militar Espe-
cial, a contar da data do seu início (24 de Fevereiro) e o 
quadro não é nada animador, para Washington e Bruxelas, 
que preferem uma guerra prolongada e economicamente 
desgastante para os russos, quando associada ao impacto 
das próprias sanções. Mais de 200 empresas estrangeiras 
que actuam no mercado russo fecharam as suas portas, 
manifestando-se solidárias às políticas sancionárias dos 
seus países de origem, porque fizeram-no sob forte pres-
são americana.

A guerra na Ucrânia não começou em 2022: faz oito 
anos que Donetsk e Lugansk se encontram na mira de 
Kiev e 15 mil cidadãos terão já morrido em resultado das 
acções militares perpetuadas durante esse período. A Ope-
ração Militar Especial russa vem pôr fim a essa guerra, 
assevera Moscovo. Mas reitera: a guerra terminará, quan-
do forem alcançados os seus objectivos - desmilitariza-
ção, denatsifikatsia, ou seja, desnazificação da Ucrânia e 
a transformação desta em Estado neutro, reconhecimento 
da Crimeia, como parte territorial da Federação da Russia, 
e das províncias independentistas de Lugansk e Donetsk 
(reconhecidas por Moscovo, a 21 de Fevereiro).

Algo que falta mencionar: as negociações em curso! 
Até aqui, elas não surtiram os efeitos desejados. O diálogo 
russo-ucraniano ficara anteriormente minado com a in-
viabilização do Protocolo de Minsk (Setembro de 2014), 
que previa o cessar-fogo no território das províncias de 
Lugansk e Donetsk). Igualmente fora amiúde violado o 
Conjunto de medidas para a implementação dos Acordos 
de Minsk (Fevereiro de 2015), acordado pelos líderes da 
Alemanha, França, Ucrânia e Rússia, e assinado por um 
grupo de contacto constituído por representantes da Ucrâ-
nia, Rússia e das auto-proclamadas repúblicas populares 
de Donetsk e Lugansk. O objectivo deste era desanuviar o 
conflito armado no leste da Ucrânia. 

As negociações em curso acontecem num formato 
em que um tem visão de quem almeja uma segurança eu-
ropeia partilhada, enquanto outro sofre de surdez mórbida 
e de russofobia, consubstanciando, desta forma, a tese, se-
gundo a qual a Ucrânia perderá a sua natureza de Estado.

*PHD em Ciências Políticas

Guerra que queriam

GEOPOLITICANDO
EDMUNDO MANHIÇA

emanyisa@gmail.com

AIRES GAMEIRO 

PODERÁ ser assim a possibilidade de evitar a III Guerra 
Mundial. Ler como reflexão livre, não como tratado de teo-
logia. Espero que ajude a lembrar e a meditar. O sinal é dado, 
em experiência mística, a Lúcia de Fátima na última parte do 
segredo e escrito a 3.01.1944. Ainda hoje se comenta muito o 
que levou tanto a adiar a consagração da Rússia à Nossa Se-
nhora de Fátima e por que nunca foi consagrada explicitamen-
te pelo nome. 

Terá sido o atentado quase fatal contra João Paulo II que 
moveu este Papa à consagração, em 25.03.1984, e à revelação 
explicada da terceira parte do segredo em 2000? Com efeito, 
em 2000 foi revelada e explicada a catástrofe da lança em ponta 
de fogo do anjo a alvejar o eixo da terra. Mas a destruição da 
humanidade pelo fogo ao eixo da terra, construída pelos talen-
tos dados ao homem, anunciava, como explicou o Cardeal Rat-
zinger, não uma fatalidade predeterminada, como agora alguns 
sugerem para o desfecho desta guerra entre a Rússia, a Ucrânia 
e grande parte do mundo, mas como algo que não é destino 
imutável. 

A calamidade da III Guerra Mundial é condicionada por 
algo que está nas decisões humanas. Os sistemas ateus contra a 
Igreja e os cristãos podem encontrar os sacrifícios, a penitência, 
a conversão e a oferta voluntária de vida dos mártires.

Quando na narrativa de Jonas (Jn. 1-4), da cidade de Ní-
nive, cuja extensão de levar três dias a atravessar, aponta para 
a grandeza do mundo, a iminência da destruição era de con-
dição. Dentro de quarenta dias será destruída, dizia o profeta 
Jonas, que só contrariado cumpriu a missão recebida. Figura 
imperfeita de Jesus Cristo, o voluntário do Pai, Jonas, profeta 
judeu, tentou fugir de barco, mas culpou-se de causar a tem-
pestade e ofereceu-se para ser deitado ao mar e salvar os mari-
nheiros. Foi engolido pela baleia (seio da terra, sepulcro de Je-
sus) e apesar disso, três dias depois, foi cumprir a missão. Não 
desejava que a sua missão surtisse efeito salvador. Esperava 
antes um destino de calamidade: ser destruída dentro de qua-

renta dias (quaresma). Cristo, o prefigurado de Jonas, enviado 
pelo Pai, ao contrário, anunciou o Reino de Deus, de paz, pediu 
conversão, penitência, morreu por todos os homens e três dias 
depois ressuscitou. Espera sempre a conversão e penitência da 
humanidade por quem deu a sua vida. Jonas também foi en-
viado, mas não acreditou no resultado misericordioso. Jesus, 
sim; e Maria, em Fátima, perante a iminência da destruição da 
humanidade, também; e aceita ser medianeira na calamidade 
de sistemas ateus inflamados pela liberdade humana contra 
a humanidade, a Igreja e os cristãos ameaçados da “ponta de 
fogo da lança do anjo”, apontada ao eixo da terra. Este anjo 
está à esquerda de Maria, na visão de Lúcia, a qual, felizmente, 
está à direita. 

Todas as vezes que o anjo aproxima a chama de fogo, o es-
plendor que vem de Maria apaga essa ameaça de inferno huma-
no iminente. A voz do Anjo obedece a Nossa Senhora e brada: 
Penitência! Penitência! Penitência! (Cf «Um Caminho sob o 
olhar de Maria, Ed. Carmelo, 2013», pp.266-269).

Três sinais: de Jonas, de Jesus, de Maria. Jesus disse que 
Jonas era sinal para os escribas e para os fariseus saberem que 
Ele era o Salvador. Jonas, embora imperfeito, era o sinal dado 
da identidade de Cristo. Era judeu e foi mandado aos gentios 
como sinal de conversão, mas não a esperava dos ninivitas, os 
seus inimigos. Será como desejar que só os russos sejam des-
truídos e os ucranianos mereçam a sombra do rícino? Jesus 
oferece a vida e salvação a judeus e pagãos que se arrependem. 
Não fugiu à sua missão, mas esteve três dias no ventre da terra. 
Jonas oferece-se para morrer e salvar os marinheiros, não os ni-
nivitas. Jesus ofereceu a sua vida (ninguém ma tira) para salvar 
a todos, justos e culpados, os da velha barca de Israel e da nova 
barca da Igreja. Morreu por todos, ressuscitou, e continua vivo 
para salvar a todos. Jesus anunciou, mais claramente que Jonas, 
que o grande mundo de Nínive podia escolher a salvação. 

O sinal dado (Lc 11,29-32) é que a «pregação de Quem é 
mais que Jonas» pode evitar a III Guerra Mundial se a Huma-
nidade quiser cumprir a condição de Jesus, Nossa Senhora e 
Lúcia, sua porta-voz. 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA PARA DE CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM DE ÓLEOS, LUBRIFICANTES E 
OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS NA VILA DO SONGO, PROVÍNCIA DE TETE 

CONCURSO Nº: HCB/DSA/CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM DE 
PRODUTOS QUÍMICOS/012/2022

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

é de contratar um Empreiteiro especializado que possa executar as obras de construção de Armazém 

de Óleos, Lubrificantes e Outros Produtos Químicos na Vila do Songo, Província de Tete, com qualidade 
especificada, comprovada e a um preço competitivo. 

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

1. Possuir Certidão de registo comercial, Estatutos e Alvará para execução de empreitadas actualizado
de pelo menos 6ª classe;

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

3. Possuir experiência em trabalhos de natureza e volumes similares nos últimos 7 anos (pelo
menos 3 referências de boa execução de obras de natureza e dimensões similares e, comprovados

mediante a apresentação de cartas abonatórias);
4. Possuir recursos humanos, equipamentos materiais e estrutura de gestão, com qualificações,

competência em executar trabalhos de natureza similar ao objecto do concurso;
5. Possuir a situação regularizada nas Finanças e Segurança Social;
6. Possuir a declaração que demonstra que o concorrente não está em processo de insolvência e

recuperação;

7. Possuir relatório de contas dos últimos 5 anos,

As instituições interessadas e que reúnam os requisitos mínimos acima referidos poderão obter, sem 
quaisquer custos o caderno de encargos, mediante solicitação através do endereço electrónico: concurso-

armazemprodutosquimicos@hcb.co.mz, até às 17.00 horas do dia 28 de Março de 2022.

Na referida Manifestação de Interesse, deverá indicar o nome da empresa e constar no campo “Assunto” 
do e-mail o texto “ HCB/DSA/CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM DE PRODUTOS QUIMICOS/012/2022– Manifestação de 
interesse”.

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

Songo, aos 18 de Março de 2022

Sede:

Moçambique, Caixa Postal 263, Songo – Tete

PBX: +258 252 80000, +258 252 82220

Conselho de Administração: +258 252 82273, +258 252 82221/4

Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz

http://www.hcb.co.mz

Escritório de Maputo:

Av. 25 de Setembro, 420 – 6º Andar – Maputo
PBX: +258 213 50700

Fax: +258 21 314148, E-mail: cas.maputo@hcb.co.mz

Sede:

Moçambique, Caixa Postal 263, Songo – Tete

PBX: +258 252 80000, +258 252 82220

Conselho de Administração: +258 252 82273, +258 252 82221/4

Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz

http://www.hcb.co.mz

Escritório de Maputo:

Av. 25 de Setembro, 420 – 6º Andar – Maputo
PBX: +258 213 50700

Fax: +258 21 314148, E-mail: cas.maputo@hcb.co.mz

2475

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ACOPLADOS AOS VEÍCULOS 
ESPECIAIS E LIGEIROS DE COMBATE A INCÊNDIO.

CONCURSO Nº: HCB/DSA/ MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
ACOPLADOS AOS VEÍCULOS ESPECIAIS E LIGEIROS                

DE COMBATE À INCÊNDIO/007/2022 

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») pretende lançar um concurso, cujo objectivo é de contratar 

uma empresa especializada que possa executar os trabalhos de manutenção preventiva e correctiva dos 
equipamentos acoplados aos veículos especiais e ligeiros de combate a incêndio na Vila do Songo, Província 
de Tete, com qualidade comprovada e a um preço competitivo. 

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

1. Possuir Certidão de registo comercial, Estatutos e Alvará para execução de serviços de manutenção
de equipamentos acoplados aos veículos de combate a incêndio;

2. Perfil da empresa destacando a experiência relevante geral em manutenção preventiva e correctiva
de equipamentos acoplados aos veículos de combate a incêndio;

3. Possuir experiência em trabalhos de natureza e complexidade similares nos últimos 5 anos (pelo
menos 3 referências de boa execução trabalhos de natureza e dimensões similares e, comprovados
mediante a apresentação de cartas abonatórias);

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

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

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

As instituições interessadas e que reúnam os requisitos mínimos acima referidos poderão obter, sem 
quaisquer custos o caderno de encargos, mediante solicitação através do endereço electrónico: concurso-
manutencao-equipamentos-incendio@hcb.co.mz, até ao dia 6 de Abril de 2022.

Na referida Manifestação de Interesse, deverá indicar o nome da empresa e constar no campo “Assunto” do 
e-mail o texto “ HCB/DSA/ MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ACOPLADOS AOS VEÍCULOS ESPECIAIS
E LIGEIROS DE COMBATE À INCÊNDIO/007/2022 – Manifestação de interesse”.

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

Songo, aos 24 de Março de 2022

O 
PROCESSO de gera-
ção de tecnologias 
deve ser suficiente-
mente rápido para  
responder aos de-

safios impostos pelas cons-
tantes e rápidas mudanças 
climáticas, defende o vice-
-ministro da Agricultura
e Desenvolvimento Rural
(MADER), Olegário Banze.

Falando na cerimónia do 
lançamento do Fórum Aber-
to para Biotecnologia Agrária 
em África (OFAB), que teve 
lugar ontem em Maputo, deu 
como exemplo a ocorrência 
cíclica de eventos climáti-
cos extremos passíveis de 
serem mitigados, em parte, 
pela implementação da bio-
tecnologia agrária, através 
de maior provimento de ali-
mentos à população.

Banze defende que com a 

rápida emergência de novas 
doenças e pragas, e o surgi-
mento de novos interesses do 
mercado e da indústria cres-
ce o interesse por novas cul-
turas, antes negligenciadas, e 
também por variedades mais 
produtivas e tolerantes aos 
efeitos adversos do clima, 
pragas e doenças. 

“Pela rapidez com que 
esses fenómenos ocorrem, 
a investigação deve adoptar 
ferramentas que auxiliem 
na busca rápida de conhe-
cimento para melhorar os 
sistemas alimentares e se 
adaptar às necessidades e 
exigências do produtores e 
outros intervenientes da ca-
deia do agro-negócio”, ex-
plica. 

Justificou a adesão de Mo-
çambique à iniciativa OFAB 
como oportunidade para a 

criação de uma plataforma 
permanente e regular, onde 
todos os intervenientes e in-
teressados na área da biotec-
nologia agrária, incluindo os 
consumidores, se encontram 
para discutir e propor formas 
para maior entendimento e 
promoção do uso das solu-
ções tecnológicas e produtos 
gerados com recurso ao uso 
da biotecnologia, no país, no 
continente e no mundo.

Antes de Moçambique, o 
OFAB já era implantado em 
oito países africanos, no-
meadamente Quénia, Gana, 
Nigéria, Etiópia, Burquina 
Faso, Uganda, Tanzania e 
Ruanda. Brevemente, caberá 
ao Malawi aderir à iniciativa.

Olga Fafetine, directora-
-geral do Instituto de Inves-
trigação Agrária de Moçam-
bique (IIAM), defende que

para aumento da divulgação 
e consciencialização sobre 
os benefícios gerados pela 
biotecnologia no desenvol-
vimento da agricultura nos 
países africanos Moçambique 
deve aliar-se aos oito inte-
grantes deste fórum. 

Destacou que antes da 
sua adesão ao organismo re-
gional, o país já tinha dado 
passos assinaláveis no uso 
da biotecnologia como fer-
ramenta para o aumento da 
capacidade de diagnóstico de 
doenças.

“Os nossos laboratórios 
foram equipados para rea-
lizar técnicas moleculares 
ultra modernas para o diag-
nóstico de doenças nas plan-
tas e animais, caracterização 
genética das raças de bovinos 
e caprinos e de conhecimen-
to da dinâmica de doenças 

zoonóticas nos animais para 
prevenir a sua transmissão 
em humanos”, destaca.  

A colaboração entre o 
IIAM, entidades congéneres 
em África e a Fundação para 
a Tecnologia Agrária (AATF) 
data de 2008, com desenvol-
vimento de projectos de pes-
quisa para gerar variedades 
tolerantes ao stress hídrico e 
aos insectos, capacidade que 
lhes permite responder aos 
desafios impostos pelas mu-
danças climáticas.

O director executivo da 
Fundação Africana de Tecno-
logias Agrárias, (AATF, na si-
gla inglesa) Canissius Kanan-
gire, considera o lançamento 
do OFAB em Moçambique 
um marco histórico, não só 
para o país, como também 
para a SADC e para o conti-
nente. 

Moçambique adere ao fórum 
para biotecnologia agrária

O MINISTÉRIO da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior (MCTES), parceiros e Instituições de 
Ensino Superior (IES) discutiram há dias, em Ma-
puto, a política de ciência, tecnologia e inovação 
para verificar, harmonizar e validar as propostas 
dos instrumentos programáticos produzidos.

Falando na abertura do encontro, o inspec-
tor-geral do MCTES, Fernando Niquice, referiu 
que o instrumento vai guiar as acções dos actores 
e intervenientes no sistema nacional da ciência, 
tecnologia e inovação de Moçambique para con-
tribuir no progresso económico e social que se 
pretende para o país e com reflexos no bem-estar 
da população.

Fernando Niquice avançou que a avaliação 
do instrumento mostra que apesar de se terem 
registados avanços no domínio da ciência e tec-
nologia, desde a entrada em vigor deste instru-
mento, ainda existem alguns desafios.

Assim, é consensual que as mudanças devem 
ser tidas como fenómenos constantes, pelo que, 

no contexto nacional e internacional, nos têm 
revelado novos rumos no domínio da ciência, 
tecnologia e inovação. 

“A inovação, em particular, é o motor destas 
transformações. Qualquer país que almeje um 
desenvolvimento rápido e gere benefícios para 
sua população, deve concentrar suas políticas 
nesse domínio”, vincou.

Para a directora nacional-adjunta de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação, Lúcia Silva, o evento 
constituiu uma oportunidade para que os inter-
venientes chegassem a consensos que conduzam 
à validação da versão preliminar da política de 
ciência, tecnologia e inovação, com o objectivo 
de os enquadrar na conjuntura actual da pesqui-
sa, inovação e desenvolvimento tecnológico na-
cional, regional e internacional.

Para Lúcia Silva, a visão do instrumento ini-
ciou nos meados de 2021, com a contratação de 
consultores especializados para o efeito, com o 
financiamento da UNESCO e do Banco Islâmico.

MCTES e parceiros 
abordam  política
de ciência, tecnologia 
e inovação

ERRÁMOS

Na nossa edição de ontem, no texto so-
bre vacinação contra a poliomielite, com 
o título “As gotas que protegem da pa-
ralisia infantil” houve troca de legendas 

das fontes de informação, com a atribui-
ção do nome de Domingos Guilole a João 
Magaia. Pelo lapso, pedimos sinceras 
desculpas.

Domingos Guiole João Magaia  

Olegário Banze, dirigindo-se aos participantes

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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24 de Março de 2022

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

“Cada um sabe onde lhe aperta o sapato”

- Provérbio popular

QUARTO MINGUANTE - Será amanhã, às 7.37 horas

00.20- FLASH CULTURAL

01.30- SOLIDARIEDADE MOÇAM-

BIQUE

02.00- IZI JAZZ(REPETIÇÃO)

04.57- HINO NACIONAL

05.10- CAMPO E DESENVOLVI-

MENTO

05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00- JORNAL DA MANHÃ

08.10- ECONOMIA PARA TODOS

08.15- INSS

08.30- PARLAMENTO

12.00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS 

DO JORNAL DA TARDE

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12.30- JORNAL DA TARDE

13.00- QUESTÃO DE FUNDO

14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14.30- RÁDIO NOVELA “OURO NE-

GRO”

16.10- SEGURANÇA RODOVIARIA

17.10- ECONOMIA PARA TODOS

17.15- COMPASSO

18.10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19.00- TÓPICOS DO JORNAL DA 

NOITE

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO

19.20- BOLETIM METEOROLOGICO

19.30- JORNAL DA NOITE

20.00- ECONOMIA E DESENVOLVI-

MENTO

21.10- ÚLTIMO TEMPO

22.10- GENTE DA NOSSA TERRA

23.00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JOR-

NAL

23.15- INSS

23.30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01,02,03,04, 05,06, 07,08, 09,10, 11,12.30, 14,15,16,17, 18,19.30, 
21,22.00 E 23.30 HORAS.   

PREIA-MAR - Às 4.51 horas e às 17.02, 
com 3.40 e 3.40 metros, respectiva-
mente   

BAIXA-MAR - Às 11.04 horas e às 
23.13, com 0.70 e 0.60 metros, respec-
tivamente 

INHAMBANE

33/23

VILANKULO

32/22

TETE

35/21

QUELIMANE

32/24

NAMPULA

31/22

PEMBA

31/24
LICHINGA

24/13

BEIRA

31/23

XAI-XAI

35/20

CHIMOIO

29/17

MAPUTO

38/21

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40  HINO NACIONAL  

05:45  GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE  

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08.00  DESENHOS ANIMADOS: CÓDI-
GO DO PUZZLE - O COELHO DE 
PELÚCIA DESENHOS
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA 
DA BRUXA” 

08.15  DOCUMENTÁRIO: HÓSPEDE 
DA CHINA  

09.00  NOTÍCIAS 

09.05  ASAS: PARTICIPAÇÃO POLÍTI-
CA DA MULHER 
REPETIÇÃO

09.30  A HORA DO CTP - MAPUTO 
PROVÍNCIA: “CONVERSAS 
DAQUI”  
DIRECTO - MATOLA

10.00  NOTÍCIAS 

10.05  TUDO ÀS 10 
DIRECTO – 1ª PARTE

11.00  NOTÍCIAS 

11.05  TUDO ÀS 10 
DIRECTO – 2ª PARTE

12.00  NOTÍCIAS 

12.05  SEMANÁRIO ECONÓMICO 
REPETIÇÃO

13.00  JORNAL DA TARDE  
DIRECTO

14.00  REPLAY VERÃO: FUTEBOL DE 
PRAIA
REPETIÇÃO

15.00  NOTÍCIAS 

15.05  JUNTOS À TARDE  
DIRECTO

16.00  NOTÍCIAS 

16.05  CONEXÃO NAMPULA 
DIRECTO / NAMPULA

17.00  JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAM-
BICANAS 
DIRECTO

17.45  GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE 
COM VALÓDIO MALINDA - 
“TAE KON DO”   

18.00  PRIMEIRA PÁGINA 
DIRECTO

19.00  JORNAL DE DESPORTO 
DIRECTO

19.50  PUB 

20.00  TELEJORNAL 
DIRECTO 

21.00  QUINTA À NOITE: IMPACTO 
ECONÓMICO DA GUERRA 
RÚSSIA/UCRÂNIA EM MOÇAM-
BIQUE DIRECTO

22.00  FILME NACIONAL: TCHUMA 
TCHATO

23.30  A HORA DO CTP - MAPUTO 
PROVÍNCIA: “CONVERSAS 
DAQUI”  
REPETIÇÃO

00.00  PRIMEIRA PÁGINA 
REPETIÇÃO

01.00  JUNTOS À TARDE  
REPETIÇÃO

02.00  CONEXÃO NAMPULA 
REPETIÇÃO

03.00  TUDO ÀS 10 
REPETIÇÃO

04.50  JORNAL DE DESPORTO 
REPETIÇÃO

05.40  HINO NACIONAL.

2420

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 
RELIGIOSOS

CARTÓRIO NOTARIAL DE 
NAMPULA

EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 
ÓBITO DE JOSÉ 

ANTUNES
Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de catorze de Novembro do 
ano dois mil e vinte e um, 
lavrada de folhas quinze verso 
a folhas dezassete verso, 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: SÉRGIO 
JOSÉ DA GRAÇA CÂNDIDO 
ANTUNES, solteiro, maior, 
ABDUL RAZAQUE ANTUNES, 
solteiro, maior, SÍLVIO JOSÉ 
ANTUNES, casado com Ana 
Paula Natural, MOISÉS VIANA 
ANTUNES, CHANA BEETCH 
TOMAZ ANTUNES, FARZANA 
MOHAMEDE TÓMAS 
ANTUNES e MOMADE YASFIR 
TÓMAS ANTUNES, solteiros, 
maiores, naturais e residentes 
em Nampula, foram declarados 
únicos e universais herdeiros 
de todos os bens e direitos do 
seu pai JOSÉ ANTUNES, com 
última residência em 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 vinte e três de Março de 

dois mil vinte e dois

A Conservadora e Notária 
Superior
(Ilegível)
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TEM lugar hoje e amanhã a 
primeira série de concer-
tos da Temporada de Música 
Clássica: Xiquitsi 2022. 

Em comunicado, a orga-
nização do evento refere que, 
para a abertura do evento es-
tão agendados dois concertos 
no Teatro Avenida, com iní-
cio às 19.00 horas. Assim, no 
primeiro dia da primeira série 
de concertos estão progra-
mados obras emblemáticas 
a serem interpretadas pelos 
instrumentistas Josef Spacek 
– violino, Miroslav Sekera –
piano, Maya Egashira – viola
d´arco, e Ensemble Xiquitsi.

Para o segundo dia, a noi-
te clássica será protagonizada 
pelos instrumentistas Raquel 
Cravino – violino, Ekaterina 
James – violino, Ainoã Cruz – 
violino, Moisés Cossa – vio-
lino, Maya Egashira – viola 
d’arco, David Pinoit – vio-
loncelo, Mariechen Meyer – 
contrabaixo, Paulo Pacheco 
– piano, e Ensemble Xiquitsi. 

O Xiquitsi vai proporcio-
nar duas noites memoráveis e 
alimentar os amantes da mú-
sica erudita como tem sem-
pre feito. 

Desde a sua criação, o 
Xiquitsi é palco marcante 
de inserção social, aprendi-
zagem e socialização, onde 

crianças, adolescentes e jo-
vens iniciam o percurso no 
mundo da música. 

Este percurso tem sido 
possível com a colaboração 
de artistas de vários países, 
como África do Sul, Ale-
manha, Argentina, Brasil, 
China, Espanha, Finlândia, 
França, Inglaterra, Israel, Ja-
pão, Noruega, Portugal, Sué-
cia, Uruguai e Venezuela, que 
ajudam a tornar o projecto 
bastante versátil. 

Pelo projecto Xiquitsi já 
passaram vários autores na-
cionais da praça: os irmãos 
Willy e Aníbal, Banda Kaka-
na, Gabriel Chiau, Hortên-
cio Langa, Deltino Guerrei-
ro, Stewart Sukuma, Dilon 
Djindji, Xixel Langa, Lenna 
Bahule e outros.

No mesmo espírito criati-
vo, Xiquitsi orquestrou mú-
sicas de grandes escritores 
moçambicanos e de língua 
portuguesa, nomeadamente, 
Paulina Chiziane e Mia Cou-
to, e usou a voz de Calane da 
Silva para cantar poesia. 

O Xiquitsi tem, neste 
momento, cerca de 200 alu-
nos distribuídos entre os nai-
pes (grupos) de violino, vio-
la, violoncelo, contrabaixo, 
oboé, clarinete, percussão e 
canto.

“O 
DILEMA da 
Boa Samarita-
na” é o título 
da obra literá-
ria de autoria 

do escritor Ângelo Fernando 
lançada há dias na cidade de 
Quelimane, numa cerimónia 
que contou com a participação 
de altas individualidades da 
Zambézia, entre as quais, escri-
tores e académicos. 

No acto, o autor do livro 
considerou que as escolas de-
vem promover concursos de li-
teratura e escrita como forma de 
estimular o interesse dos jovens 
por estas acções. Disse ainda ser 
seu desejo encontrar seguidores 
jovens estudantes. Mas, enten-
de que, para isso é necessário 
estimular-se os alunos a ama-
rem os livros. 

Explicou que os pais, en-
carregados de educação e pro-
fessores têm um papel crucial 
na criação de uma nova gama 
de escritores, o que pressupõe, 
primeiro, ter estudantes que 
gostam de ler tudo, incluindo 
obras literárias como “O Dilema 
da Boa Samaritana”.

Por sua vez, o director 
Provincial da Cultura e Turis-
mo, Aly Aboobacar, disse ser 
necessário que o Governo e a 
Associação dos Escritores Mo-
çambicanos (AEMO) trabalhem 
juntos para incluir nos progra-
mas curriculares mais informa-
ção educativa e literária sobre 
autores nacionais.

Segundo Aly Aboobacar, a 
inclusão desses autores pode ser 
uma forma de criar maior inte-
resse dos alunos para apostarem 
na literatura local e nacional, 
uma vez que irão identificar 
com os escritores e respectivas 
obras, isto por se tratar de pes-
soas conhecidas.

Ângelo Fernando
lança “Dilema”
em Quelimane

Explicou ainda que, a in-
clusão de autores nacionais 
no círculo académico deve 
começar logo no ensino pri-
mário, passando, depois, para 
o secundário e universitário.
Aboobacar aconselhou o Núcleo
Provincial da AEMO a promover
debates para discutir estratégias 
de expandir o gosto pela leitura
por parte de jovens, visto que

é uma forma de aquisição de 
conhecimentos, informação e 
construção de uma identidade 
própria. 

Entretanto, José Viegas, re-
presentante da agremiação dos 
escritores, anotou que é preci-
so falar permanentemente do 
gosto pela leitura por ser um 
assunto sério que deve envolver 
pais e encarregados de educa-

ção, escritores e professores. 
“É responsabilidade de todos 
transmitir aos alunos e jovens 
a importância de escrita e lei-
tura”, disse. 

Segundo Viegas, actual-
mente há várias fontes de lei-
tura, mas são poucos jovens 
que se dedicam a elas com a 
profundidade necessária para 
compreender o mundo.

Xiquitsi leva 
música clássica 
ao “Avenida”

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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NIZA HELENA MAZIVILA
(2º ano)

Seu marido Elias Chicovele, filhos 
Vânia, Gledisse, Uste e Vino, netos Hermen, Kay-
zer e Ethan, cunhados Deolinda, Janet, Ofélia e 
Micael, irmãos Sérgia, Marcelo, Angélica e Julieta 
recordam aquela triste tarde de 24/3/2020, em que 
partiste para a vida eterna. Paz à sua alma.

3004

VANIZE RACHEL MELO 
MAIA

(1º ano de eterna saudade)

Seus irmãos Cristina e Nuno, sobrinhos Aliya, Eric e Michell, 
tio Artur, cunhado Nazareth, família Madeira e demais amigos 
com muita dor e tristeza comunicam a passagem do 1º ano 
do desaparecimento físico de VANIZE RACHEL MELO MAIA. 
Mais informam que se realizam missa na Igreja Santo António 
da Polana, amanhã, sexta-feira dia 25/3/2022, às 18.00 horas.

2993

XAVIER ARTUR DAUTO

FALECEU

A Direcção do Comando da PRM-Cidade de Maputo, Oficiais Superiores, 
Subalternos, Sargentos, Guardas da PRM e funcionários do Quadro Téc-
nico Comum comunicam com profunda mágoa e consternação o desapa-
recimento físico do Superintendente Principal da Polícia XAVIER ARTUR 
DAUTO, ex-efectivo deste Comando, em situação de reserva até à data 
da sua morte, ocorrido no dia 22/3/2022, vítima de doença, no Hospital 
Geral da Machava, cujo funeral se realiza hoje, dia 24/3/2022, no Cemitério 
de Michafutene. À família enlutada endereçam sentidas condolências.

8575

LUCIANA MARTINS CORREIA

FALECEU

A Direcção, Corpo Docente, Corpo Técnico Administrativo e estudan-
tes da Faculdade de Letras e Ciências Sociais da UEM cumprem com 
imensa dor e consternação o dever de comunicar o falecimento da Srª 
LUCIANA MARTINS CORREIA, irmã do Lic. Marcos Correia, funcionário 
desta Faculdade, ocorrido no dia 23/3/2022, em Namacurra-Zambézia, 
vítima de doença, cujo funeral se realizou no mesmo dia e local. À 
família enlutada as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

2672

FRANCISCO ASSIS LAICE

FALECEU

Sua mãe Carolina Xavier, irmãos Pedro, Joaquim, Maria do Rosário, 
Ana Helena, Justo, Pastor, Rute e Sofia, sobrinhos e toda família Laice 
comunicam com profundo pesar o falecimento do seu ente querido 
FRANCISCO ASSIS LAICE, ocorrido no dia 22/3/2022, no HCM, vítima de doença, cujo funeral 
se realiza amanhã, dia 25/3/2022, em Manjacaze, Missão Mangunze, antecedido de missa de 
corpo presente na Catedral de Maputo, hoje, dia 24/3/2022, às 11.00 horas. Que a sua alma 
descanse em paz.

2657

MARIA HELENA SITEFANE

FALECEU

Seus irmãos Estevão, Arnaldo, Lúcia, Isaías, Luís, Ernesto, Tomás 
e Carlos Maria, primos e tios comunicam o falecimento do seu ente 
querido MARIA HELENA SITEFANE, ocorrido no dia 23/3/2022, no 
ICOR, cujas cerimónias fúnebres se realizam na sexta-feira, dia 25/3/2022, pelas 11.00 
horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedidas de velório na Paróquia de São Pedro 
e São Paulo, no Bairro 25 Junho “A”, Choupal, pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.

FRANCISCO ASSIS LAICE

FALECEU

O Director-Geral do IPAJ, membros do Conselho Consultivo e funcionários 
em geral lamentam com profunda mágoa e consternação o falecimento do 
Sr. FRANCISCO ASSIS LAICE, pai do Sr. Adelino de Assis Laice, Director 
Nacional de Assistência Jurídica e Judiciária, ocorrido no dia 23/3/2022, em Maputo, vítima de 
doença, cujo funeral se realiza amanhã, dia 25/3/2022, em Manjacaze, Missão Manguze, antece-
dido de missa de corpo presente na Catedral de Maputo, às 11.00 horas, de hoje, dia 24/3/2022. 
Á família enlutada apresentam as mais sentidas condolências.

2668

ALFREDO ANDRÉ TEMBE
(Dinho)

FALECEU

Sua mãe Celeste Tembe, irmãos Tina Filimone, Isaura, Virgílio, Evaristo, 
John e Soraya, esposa Penina (Telinha), filhos Avô, Lelo e Dinho, cunhado 
Hélio Filimone, sobrinhos Dinisia, Maninho, Celeste, Dery e demais familia-
res comunicam com profunda dor e consternação o desaparecimento físico do seu ente querido 
ALFREDO ANDRÉ TEMBE (Dinho), ocorrido no dia 23/3/2022, cujo funeral se realiza amanhã, dia 
25/3/2022, às 10.00 horas, no Cemitério de Bedene, na Matola. Paz à sua alma.

2677

DAUDO ANDRADE INÁCIO

FALECEU

André Mandlate, secretário-geral do SINTAICAF, membros do Se-
cretariado, quadros e dirigentes manifestam pesar e consternação 
pelo falecimento do Sr. DAUDO ANDRADE INÁCIO, esposo da Srª 
Virgínia Fernando, ocorrido no dia 22/3/2022, na cidade de Quelimane, a quem rendem 
o devido sentimento de pesar. À família enlutada apresentam as mais sentidas condo-
lências. Paz à sua alma.

2635

HELENA DA CONCEIÇÃO 
SAMORA

FALECEU

É com profunda dor e consternação que o grupo Macongeladorene tomou 
conhecimento do falecimento da Srª HELENA DA CONCEIÇÃO SAMORA, esposa do seu querido 
amigo Godinho Obed, ocorrido no dia 23/3/2022, no HCM. Neste momento de dor e consternação 
juntam-se à toda família enlutada, manifestando solidariedade e ombro amigo de conforto por 
esta perda. Descanse em paz.

2675

CRISTINA ELISA MATOLA

FALECEU

A Ministra, Vice-Ministro, membros do Conselho Consultivo e funcionários do Ministério do 
Mar, Águas Interiores e Pescas lamentam profundamente o desaparecimento físico da Srª 
CRISTINA ELISA MATOLA, mãe do colega Manuel Matola Fernando Samissone, ocorrido no 
dia 21/3/2022, no HCM, vítima de doença, cujas cerimónias fúnebres se realizam hoje, dia 
24/3/2022,  às 11.00 horas, no Cemitério da Texlom, antecedidas de velório, na sua residência, 
às 9.00 horas, no Bairro da Liberdade. À família enlutada as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

2636

FRANCISCO ASSIS LAICE

FALECEU

A Associação dos Defensores Públicos de Moçambique (ADPM) e seus 
membros lamentam com profunda mágoa e consternação o falecimento 
do Sr. FRANCISCO ASSIS LAICE, pai do Sr. Adelino de Assis Laice, Presi-
dente da ADPM, ocorrido no dia 23/3/2022, em Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realiza 
amanhã, dia 25/3/2022, em Manjacaze, Missão Manguze, antecedido de missa de corpo presente 
na Catedral de Maputo, às 11.00 horas, de hoje, dia 24/3/2022. À família enlutada apresentam as 
mais sentidas condolências.

2668

FRANCISCO ASSIS LAICE

FALECEU

Sua esposa Maria Piedosa Siweia Laice, filhos Carolina, Adelino, 
André e Aulino, genros, noras e netos comunicam com profundo 
pesar o falecimento do seu ente querido FRANCISCO ASSIS LAI-
CE, ocorrido no HCM, vítima de doença, cujo funeral se realiza amanhã, dia 25/3/2022, 
em Manjacaze, Missão Mangunze, antecedido de velório na Sé Catedral de Maputo, 
hoje, dia 24/3/2022, às 11.00 horas. Que a sua alma descanse em paz.

2657

FRANCISCO ASSIS LAICE

FALECEU

O Conselho de Administração da Sociedade do Notícias, SA, Comi-
tés sindicais locais e trabalhadores em geral comunicam o desapa-
recimento físico do Sr. FRANCISCO ASSIS LAICE, reformado desta 
instituição, ocorrido no dia 22/3/2022, cujo funeral se realiza amanhã, dia 25/3/2022, em 
Manjacaze, província de Gaza, antecedido de missa na Sé Catedral de Maputo, hoje, 
dia 24/3/2022, pelas 11.00 horas.

2628

HELENA DA CONCEIÇÃO 
SAMORA
FALECEU

Seu esposo Godinho Obed, filhos Dinoca, Pedrito e Dinho, genro Cathito, 
netos Kika, Luana e Júnior, irmãos Wazimbo, Manacinha, cunhadas Ivone 
e Clementina comunicam com profunda mágoa e consternação o desaparecimento físico do 
seu ente querido HELENA DA CONCEIÇÃO SAMORA, ocorrido no dia 23/3/2022, cujo funeral 
se realiza amanhã, sexta-feira, dia 25/3/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, 
antecedido de velório, na capela do HCM, pelas 9.30 horas. Paz à sua alma.

2675

CELINA MIMBIR

FALECEU

A Administração, Comissão Executiva, Conselho de gestão, Comité Sindical e cola-
boradores do Standard Bank, SA comunicam com profundo pesar e consternação o 
desaparecimento físico da Srª CELINA MIMBIR, mãe do colaborador Victor Pelem-
be, ocorrido no dia 21/3/2022, cujo funeral se realizou no dia 22/3/2022, na Macia, 
província de Gaza. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

1773
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DO PAÍS OU MUNDO

MARIA HELENA SITEFANE

FALECEU

É com profunda dor e consternação 
que seu filho Allan Sitefane Nhaúle  comunica aos 
seus familiares, amigos e colegas da escola o desa-
parecimento físico da sua mãe MARIA HELENA SI-
TEFANE, ocorrido no dia 23/3/2022, no ICOR, vítima 
de doença, cujas cerimónias fúnebre se realizam na 
sexta-feira, dia 25/3/2022, às 11.00 horas, no Cemitério 
de Lhanguene, antecedidas de velório na Paróquia do 
são Pedro e São Paulo no Bairro 25 Junho “A”, Chou-
pal, pelas 9.00 horas. Paz à sua alma mãe.

JÚLIO HAMISSE 
VARINEQUE 

FALECEU

O Conselho de Administração e funcionários em 
geral da Autoridade Nacional Reguladora de Medi-
camentos (ANARME, I.P) comunicam com profunda 
dor e consternação o desaparecimento físico do seu 
colega JÚLIO HAMISSE VARINEQUE, ocorrido no 
dia 21/3/2022, na sua residência, vítima de doença, 
cujo funeral se realizou no dia 23/03/2022. À família 
enlutada apresentam as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma. 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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LOJA para comprar ou arrendar, na 
Rua Consiglieri Pedroso, procura-se. 
Contacto: 84-3824950.

2887

COWORK/Escritórios partilha-
dos: gabinetes, arrendam-se por 15 
000,00MT; mesas de trabalho por 8 
500,00MT; sala para reuniões, res-
taurantes, cabeleireiros e festas, tudo 
negociável, grátis: internet, recepção, 
limpeza, água e luz, transversal à Av. 
Mao Tsé-Tung, na Rua da Justiça. 
Contacto: 82-8945040, 84-5171252 ou 
87-8945040.

2768

VIVENDA tipo 3, todos quartos suites, 
+ 1 anexo, toda mobilada, no Triunfo,
perto do Condomínio Vila Sol, arren-
da-se por 150 mil, negociáveis. Con-
tacto: 84-3824950.

2887 

APARTAMENTO nas Avenidas Mao 
Tsé-Tung e Salvador Allende, 886, 1º 
andar, flat tipo 2, com sotão e estacio-
namento, arrendam-se. Sem interme-
diários. Contacto: +258 827758950.

2967

VIVENDA tipo 3, nova, recém-construí-
da, climatizada, quarto suite, 2 quartos 
simples, wc grande, sala grande, coz-
inha americana, parqueamento para 5 
carros, jardim, anexo com c. americana, 
wc e arrumo, no B. Zimpeto, a 2 min. 
da paragem Molumbela, arrenda-se por 
30 000,00MT, negociáveis. Contacto: 
84-4277757.

2674
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ARRENDA-SE
PROPRIEDADES de 20x30m e 20x40m, 
próximo da Circular, Muntanhana e Av. 
Dom Alexandre, num condomínio, no 
Habel Jafar, com água, luz e projecto 
de casa, vendem-se. Contacto: 86/84-
5130405.

2882

PROPRIEDADE 9,5 hectares na EN4, 
Tchumene, murado, vende-se por 1 
500 000USD; propriedade 50/50 na 
FACIM, Marracuene, murado por 1 500 
000,00MT; propriedade de 2 hectares, 
em Bobole, à beira da EN1 por 3 000 
000,00MT; propriedade 50/150 em Bob-
ole, à beira da EN1 por 3 000 000,00MT; 
casa tipo 3 em Magoanine-CMC por 4 
000 000,00MT. Contacto: 86-5926921 
ou 84-5926921.

2905

FLAT tipo 2, espaçosa, num 4º andar, no 
Bairro Central, próximo à Ronil, vende-
se por 4 000 000,00MT; apartamento 
tipo 3, num R/C, num prédio pequeno, 
com garagem, no Bairro Central, Av. 
Olof Palme por 7 500 000,00MT. Temos 
várias opções ao preço. Para visitas: 
84-8121492 ou 87-9383889.

2927

APARTAMENTO espaçoso, tipo 3 suite, 
com 2wc, cozinha moderna e espaçosa, 
num prédio pequeno, anexo com 1wc, 
garagem para 3 viaturas, no Bairro 
Sommerschield 1, vende-se por 16 000 
000,00MT; outro tipo 3, com 2wc, num 
prédio pequeno, no Bairro Polana por 15 
000 000,00MT. Para visitas: 84-8383889, 
82-8121492 ou 84-8121492.

2927

MORADIA geminada, num 1º andar, 
espaçosa, tipo 3, com 2wc, 2 salas, 
cozinha moderna, anexo tipo 2, com 
1wc, garagem para 7 viaturas, no Bairro 
Polana, próximo do MIMOS, 24 de Julho, 
vende-se por 21 000 000,00MT. Para 
visitas: 84-8383889, 82-8121492, temos 
várias opções.

2927

FLAT tipo 2, muito espaçosa, num 12º 
andar, no Alto Maé, em frente do INSS, 
vende-se por 2 500 000,00MT; tipo 3, 
num 5º andar, com 3wc, elevador e 
parqueamento, no Alto Maé por 5 000 
000,00MT; tipo 2, num 3º andar, no B. 
Central por 4 500 000,00MT; tipo 3, 
num 6º andar, no Alto Maé por 4 600 
000,00MT. Contacto: 84-7234033 ou 
82-4433330, Nuvunga.

3002

VIVENDA, no Condomínio Queem Vil-
lage, no Tchumene 1, tipo 3, com 2 suites, 
piscina e dependências, vende-se por 
11 000 000,00MT; escola de condução, 
com todos equipamentos e 2 carros, na 
Av. J. Nyerere por 3 800 000,00MT; pro-
priedade de 10 hectares, à beira da es-
trada, no Tchumene por 1 400 000USD; 
propriedade de 10 hectares, na Circular. 
Contacto: 84-6259632, Vilanculos.

2995 

VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

PROCURA-SE

PRECISA-SE

CABELEIREIRA profissional, que 

saiba aplicar unhas de gel, acrílicas, 
fazer tranças, sobrancelhas, pentea-
dos, massagem, etc. Requisitos: Por-
tuguês e Inglês, experiência de 5 
anos, boa apresentação e habilidade 
de comunicação, precisa-se. Contacto: 
86/84-5130405.

2882

2613

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVAÇÃO
PARQUE NACIONAL DO ARQUIPÉLAGO DO BAZARUTO

REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES (RAQ)

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a

apresentarem propostas em carta fechada para os Concurso Público descrito na tabela abaixo:

N
º 

O
rd

em Referência do Concurso

Objecto do Concurso
Prazo de validade das 

propostas

Prazo/data/ hora 

Nº do Concurso
Modalidade de 

contratação
Entrega de propostas e Abertura de 

propostas
Posicionamento

1
 Concurso 

Publico Nº08/
PNBA/GA/2022

Concurso 
Público

Viatura
21 dias, contados a partir da 
data de entrega das mesmas

Entrega das propostas: até às 9.00 horas 
do dia 31/3/2022

Abertura das propostas: às 9.15 horas 
do dia 31/3/2022

13 de Abril de 2022, pelas 
9.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los no endereço abaixo indicado, pela importância não reembolsável

de 2000,00MT (dois mil meticais). O pagamento pode ser efectuado em numerário ou através do depósito bancário no ABSA (conta: 0803103000150 PNB-MZM).

Endereço:  
                 Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto; - Repartição das Aquisições (RAQ) 

Bairro 19 de Outubro, Praia do Paraíso; Cell. Nº 258 843993221
e-mail: marialn@africanparks.org  - Inhambane- Vilanculo – Moçambique

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.

Inhambane, Março de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVAÇÃO
PARQUE NACIONAL DO ARQUIPÉLAGO DO BAZARUTO

REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES (RAQ)

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a
apresentarem propostas em carta fechada para os Concurso Público descrito na tabela abaixo:

N
º 

O
rd

em Referência do Concurso
Objecto do Concurso

Prazo de validade das 
propostas

Prazo/data/ hora 

Nº do Concurso
Modalidade de 

contratação
Entrega de propostas e abertura de 

propostas
Posicionamento

1
 Concurso 
Publico Nº06/
PNBA/GA/2022

Concurso Público Géneros Alimentícios
21 dias, contados a partir da 
data de entrega das mesmas

Entrega das propostas: até às 13.00 
horas do dia 30/3/2022
Abertura das propostas: às 13.15 horas 
do dia 30/3/2022

13 de Abril de 2022, pelas 
9.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los no endereço abaixo indicado, pela importância não reembolsável 
de 2.000,00MT (dois mil meticais). O pagamento pode ser efectuado em numerário ou através do depósito bancário no ABSA (conta: 0803103000150 PNB-MZM).

Endereço: Parque Nacional do Arquipélago do Bazaruto - Repartição das Aquisições (RAQ) 
– Bairro 19 de Outubro, Praia do Paraíso; Cell. Nº 258 843993221

e-mail: marialn@africanparks.org  - Inhambane- Vilanculo – Moçambique

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.

Inhambane, Março de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO

INSTITUTO NACIONAL DA JUVENTUDE, IP

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea “d” nº3 Artigo 33, do Regulamento de Contratação 

de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 

Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n˚ 5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se que o Concurso MZ-SEJE- 261156- GO- RFQ- Fornecimento 

e Distribuição de Bicicletas e Prestação de Serviços de Formação 

e Fornecimento de Peças nas Províncias de Manica e Sofala foi 

adjudicado à Mozambikes Lda, no valor de 74.013.739,68 Meticais. 

Maputo, Março de 2021

O Serviço Provincial de Infra-estruturas de Gaza 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 data de publicação no Jornal 
“Notícias” chamando a quem se julgue com direito 
a opor-se que seja atribuído o Certificado Mineiro 
número 10940CM para Areia de Construção, 
no distrito de CHIBUTO, na província de GAZA, a 
favor do requerente Carlos Jeremias Ofisso com as 
seguintes coordenadas geográficas: 

Vértice Latitude Longitude

            1 - 24 42 0,00  33 22 40,00

            2 - 24 42 0,00  33 23 0,00

            3 - 24 42 10,00  33 23 0,00

            4 - 24 42 10,00  33 23 10,00

            5 - 24 42 20,00  33 23 10,00

            6 - 24 42 20,00  33 23 20,00

            7 - 24 42 40,00  33 23 20,00

8 - 24 42 40,00  33 23 10,00

9 - 24 42 30,00  33 23 10,00

10 - 24 42 30,00  33 23 0,00

11 - 24 42 20,00  33 23 0,00

12 - 24 42 20,00  33 22 50,00

13 - 24 42 10,00  33 22 50,00

14 - 24 42 10,00  33 22 40,00

Xai-Xai, aos 17 de Março de 2022

O DIRECTOR DO SERVIÇO PROVINCIAL

 (Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE GAZA

Conselho dos Serviços de Representação do Estado
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO

A
S selecções europeias 
começam hoje a dis-
putar os “play-off” de 
apuramento ao Cam-
peonato do Mundo 

Qatar-2022. Em campo estarão 
oito equipas, nomeadamente 
País de Gales, Áustria, Suécia, 
República Checa, Portugal, 
Turquia, Itália e Macedónia do 
Norte.    

Esta eliminatória ficará 
completa com o Escócia-Ucrâ-
nia, adiado para uma data a 
anunciar.

CAMINHO “A”
Escócia - Ucrânia (adiado)
País de Gales - Áustria 

(21.45 horas)
O País de Gales disputou as 

duas últimas edições do EURO 
mas só tem uma participação 
no Mundial, no longínquo ano 
de 1958. Nomes ilustres como 

Ian Rush, Mark Hughes e Ryan 
Giggs falharam a prova, mas 
Gareth Bale não quer se juntar  
alista.

“Quando me estrei na se-
lecção, desejava disputar uma 
grande competição. Já o con-
segui mas agora quero ajudar o 
país a regressar a um Mundial. 
Seria um feito incrível e com 
o qual todos os jogadores so-
nham”, disse. 

No entanto, a Áustria esta-
rá determinada em alcançar o 
mesmo, quebrando um jejum 
que dura desde 1998.

O vencedor do Gales e Áus-
tria bate-se com o do Escócia-
-Ucrânia.

Sabia que?
A selecção galesa não per-

de há 16 jogos caseiros, desde
o desaire com a Dinamar-
ca, em Novembro de 2018.
A 22.ª fase final do Mundial, no 

Qatar, será a primeira a não ter 
lugar em Maio, Junho ou Julho. 
O torneio está agendado para 
um período temporal mais re-
duzido, entre 21 de Novembro 
e 18 de Dezembro. O sorteio da 
fase final está agendado para 
sexta-feira, dia 1 de Abril.

CAMINHO “B”
Suécia - República Checa 

(21.45 horas)
Os presságios são bons para 

a equipa de Jaroslav Šilhavý, 
pois apesar de não participar 
na prova desde 2006, a qua-
lificação nessa altura acon-
teceu através do “play-off” e 
também frente a uma selecção 
nórdica (Noruega, 2-0). 

Do lado visitante, o selec-
cionador Janne Andersson está 
bem ciente da tarefa que o es-
pera: “No EURO-2020 bateram 
os Países Baixos e foram elimi-

nados pela Dinamarca, equipas 
que fizeram uma boa prova. 
Além disso, é um país com tra-
dição no futebol. Será um jogo 
complicado”.

O vencedor joga com a Po-
lónia, que automaticamente 
está apurada para a segunda 
etapa dos “play-off” devido à 
desqualificação da Rússia.

Sabia que?
A Suécia venceu os últimos 

nove jogos em Solna, com 18 
golos marcados e apenas qua-
tro sofridos.

CAMINHO “C”
Itália - Macedónia do Norte 

(21.45 horas)
A ausência do Mun-

dial-2018, após 14 presenças 
consecutivas no torneio e qua-
tro títulos, continua a ser uma 
recordação dolorosa para os 
adeptos italianos, depois da 

Europeus “caçam” 
bilhete para Qatar

Portugal joga uma cartada difícil diante da Turquia

eliminação frente à Suécia no 
“play-off”. No entanto, a re-
cuperação foi impressionante e 
dá esperança, após a equipa de 
Roberto Mancini ter conquista-
do o EURO-2020. 

Uma mudança também 
será necessária para a Macedó-
nia do Norte se quiser infligir 
novo choque aos “azzurri”, se-
gundo o seleccionador Blagoja 
Milevski: “A Itália é o actual 
campeão europeu. Prática um 
futebol diferente e isso torna a 
tarefa complicada para qual-
quer adversário. Temos de nos 
adaptar se quisermos superar o 
desafio”.

Sabia que?
A Macedónia do Norte teve 

influência na ausência da Itália 
do Mundial de 2018, por culpa 
do empate a um golo em Turim.

Portugal-Turquia (21.45 
horas)

Portugal provavelmente 
seria um dos últimos adversá-
rios com quem a Turquia queria 
cruzar-se no “play-off”, es-
pecialmente porque a equipa 
das “quinas” venceu os cinco 
jogos oficiais disputados entre 
ambos. A última aconteceu no 
EURO-2008, com Pepe a inau-
gurar o marcador num triunfo 
por 2-0, em Genebra. A história 
está do lado dos anfitriões, mas 
a Turquia não se importa com o 
rótulo de não-favorito e está a 
crescer, invicta desde que Ste-
fan Kuntz assumiu o comando 
da equipa, em Setembro.

“O Caminho ‘C’ é sem 
dúvida o mais difícil”, disse 
Kuntz, vencedor do EURO-96 
com a Alemanha. “Mas o cres-
cimento da selecção, da equipa 
técnica e da própria TFF desde 
que cheguei dá-me esperança. 
O nosso desejo é trazer o jogo 
mais importante (a final do 
“play-off”) para a Turquia e ver 
o que podemos alcançar”.

N´GOLO Kanté (Chelsea) teve de abandonar a 
selecção francesa devido a questões pessoais. 

De acordo com o L´Équipe, Kanté conversou 
com Didier Deschamps e pediu para abandonar 
a selecção. O seleccionador aceitou o pedido do 

médio, mas ficou de pé a possibilidade de o jo-
gador regressar no fim-de-semana.

A França defronta amanhã a Costa do Mar-
fim, em Marselha, e tem ainda outro particular 
frente à África do Sul.

Kanté abandona França

TRAE Young marcou 45 pontos 
no triunfo (117-11) dos Hawks 
sobre os Knicks, em Nova Ior-
que. Foi o primeiro jogo no Ma-

dison Square Garden do jovem 
base que, na época passada, foi 
decisivo na vitória da equipa de 
Atlanta sobre os nova-iorqui-

NBA

Hawks mandam 
em Nova Iorque

nos na primeira eliminatória 
dos “play-offs”.

Bogdan Bogdanovic acres-
centou 32 pontos para segu-
rar importante vitória para o 
Hawks (36 vitórias e 36 derro-
tas), que seguem no décimo lu-
gar da Conferência Este, o últi-
mo que dá acesso ao “play-in”, 
fase que determina as últimas 
vagas nos “play-offs”.

Já os Knicks (30v e 42d), que 
tiveram Alec Burks (21 pontos) 
como melhor marcador, estão 
no 12.º posto, ainda na corrida 
por um lugar no “play-in”.

Os Golden State Warriors, 
sem o lesionado Stephen Curry, 
sofreram diante dos Orlando 
Magic a terceira derrota con-
secutiva, os Milwaukee Bucks 
bateram os Chicago Bulls no re-
gresso de Giannis Antetokou-
nmpo (25 ponto e 17 ressaltos) 
após lesão no joelho.

RESULTADOS
Denver Nuggets - LA Cli-

ppers, 127 - 115
New York Knicks - Atlanta 

Hawks, 111 - 117
Orlando Magic - Golden 

State Warriors, 94 - 90
Milwaukee Bucks - Chicago 

Bucks, 126 - 98

Trae Young esteve em grande com 45 pontos apontados

A NÚMERO um mundial, 
Ashleigh Barty, de 25 anos 
de idade, anunciou que se 
vai retirar do ténis. No topo 
de carreira, tendo já venci-
do o Open da Austrália este 
ano, a tenista confessa que 
já nada tem para dar - aliás, 
não compete desde Janeiro. 

A notícia foi revelada 
pela australiana num vídeo 
no instagram em forma-
to entrevista com a antiga 
parceira de pares Casey De-
llacqua, estando prometida 
uma conferência de im-
prensa.

“Hoje é um dia difícil e 

cheio de emoção para mim 
porque anuncio a minha 
retirada do ténis. Sei que 
como pessoa, esta é uma 
boa decisão”, disse, em 
lágrimas, referindo igual-
mente que “sei quanto tra-
balho é preciso para tirar o 
melhor de si mesmo e já não 
tenho isso. Não tenho o im-
pulso físico, o desejo emo-
cional e tudo o que é preciso 
para continuar a desafiar-
-me no topo”, disse.

A tenista disse ainda que
“estou grata por tudo o que 
o ténis me deu. Concedeu-
-me todos os meus sonhos

Melhor tenista põe fim à carreira
e ainda mais, mas, fisica-
mente, não consigo dar 
mais. Disse a minha equipa 
que não dava mais”, expli-
cou, ela que já tinha feito 
uma pausa com 17 anos. 

Disse também que pensava 
em abandonar desde a vi-
tória em Wimbledon no ano 
passado, mas sair depois de 
vencer em casa é “perfeito”.

Número um mundial 

desde 2019, Barty ganhou 
três títulos do Grand Slam: 
Roland-Garros (2019), 
Wimbledon (2021) e o Open 
da Austrália este ano.

Ashleigh Barty não resistiu a onda de lesões e decidiu terminar a carreira 

HALTEROFILISMO

Campeão olímpico 
perde medalha
O HALTEROFILISTA do Ca-
zaquistão Nijat Rahimov, 
campeão olímpico em 2016 
da categoria de 77 kg, foi 
suspenso por oito anos por 
infracção das regras anti-
-doping e fica desapossado
da medalha, anunciou, ter-
ça-feira, o Tribunal Arbitral
do Desporto (TAS).

O também campeão do 
Mundo de 2015 tinha, desde 
Janeiro do ano passado, um 

processo aberto pela Agên-
cia Internacional de Controlo 
(ITA), que enviou o caso para 
a câmara anti-doping do 
TAS, no quadro de uma in-
vestigação mais vasta sobre 
o doping endémico no halte-
rofilismo.

O cazaque, nascido há 28 
anos no Azerbaijão e natura-
lizado, terá procedido a qua-
tro trocas de amostras de uri-
na desde 15 Março de 2016, 

o que abarca o período de
preparação para o Rio-2016,
onde foi primeiro à frente do
chinês Lyu Xiaojun.

Por se tratar da segunda 
infracção, fica suspenso por 
oito anos, com o período de 
afastamento a começar em 
18 de Janeiro de 2021, quan-
do foi conhecida a suspensão 
provisória. No entanto, os 
resultados são anulados des-
de 15 de Março de 2016.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Pratique as 3 medidas de prevenção: use a máscara, lave 
as mãos com água e sabão com frequência ou use um 

desinfectante a base da Para fortalecer a imunidade, evite 
alimentos industrializados, como refrescos, sumos em 
pó, bolachas, chips, enlatados, pois são alimentos com 

muito açúcar, sal e gorduras que prejudicam o organismo. 
e álcool a 70% e mantenha uma distância de pelo menos 2 

metros das outras pessoas

FORAM no pretérito fim-de-
-semana apurados os semi-fi-
nalistas do “Maputo Open”, 
torneio promovido pelo Clube 
de Ténis de Maputo e que conta 
com perto de 300 mil meticais 
de premiação aos melhores em 
singulares e pares homens e se-
nhoras. 

Agendadas para sábado, as 
meias-finais vão colocar fren-
te-a-frente, em singulares ho-
mens, Bruno Nhavene e Luca 
Figueiredo; Jossefa Simão e Jai-
me Sigaúque.

Para chegar às meias-finais, 
o campeão nacional Bruno
Nhavene tirou do caminho Er-
cílio Seda (6/2 e 6/2) e Luca Fi-
gueiredo beneficiou da falta de
comparência de Feliciano dos
Santos. Jossefa Simão eliminou
Miguel Gonçalves, por duplo
6/0, enquanto o vice-campeão
Jaime Sigaúque afastou José
Cossa, por 6/0 e 6/1.

Em singulares senhoras, a 
campeã nacional Ana Vasillis 
medirá forças com Cláudia dos 
Santos. Já a vice-campeã na-
cional Ilga João terá pela frente 
Ohmar Fernandes.

Para chegar a esta fase, Ana 
Vasillis eliminou Tânia Elísio 
(6/3 e 6/0), enquanto  Cláudia 

dos Santos afastou Frederica 
Ferrari (6/1 e 6/4). Ilgão João e 
Ohmar Fernandes tiraram do 
caminho Chirley Jemusse (6/0 
e 6/2) e Kyra Nguenha (duplo 
6/0), respectivamente.

O dia de sábado está igual-
mente reservado paras as finais 
de pares homens e senhoras. 
Assim sendo, a dupla Bruno 
Nhavene/Jossefa Simão de-
fronta o par de irmãos Jaime e 
Armando Sigaúque. 

Em pares senhoras, a dupla 
Ilga João/Cláudia Guilande terá 
pela frente Ohmar Fernandes/
Cláudia Fernandes.

Entretanto, são conheci-
dos os vencedores das provas 
de juniores Sub-12 e Sub-18 
rapazes e raparigas. Em Sub-12 
rapazes e raparigas Amin Rosa e 
Maya Munguambe. ganharam 
as finais frente a Pedro Alber-
ty (6/2 e 6/3) e Ellis Velhanos 
(6/2 e 6/3), respectivamente. Já 
em sub-18 rapazes e raparigas 
Rui Tembe e Siena Figueiredo 
triunfaram nas finais diante de 
Krish Shetty (6/4 e 6/3) e Ga-
briela Vegna (6/1 e 6/2), res-
pectivamente.

Salientar que as finais de 
singulares homens e senhoras 
realizam-se no domingo. 

Moçambique submeteu na segunda-feira a 
candidatura para sediar o Campeonato Afri-
cano das Nações de Futsal (CAN) a realizar-
-se em 2024.  Segundo uma nota informativa 
publicada na página oficial do Facebook da
Federação Moçambicana de Futebol (FMF), a 
candidatura  foi submetida à CAF, bem como 
a carta de garantia governamental para aco-
lher o evento. “Caberá ao comité executivo
da CAF avaliar todas as candidaturas e tomar
uma decisão final”, lê-se no comunicado.

Esta intenção acontece numa altura em 
que o país irá acolher, em Abril, a primeira 
edição do Torneio da COSAFA de Futsal em 
seniores masculinos. A candidatura apre-
sentada por Moçambique para acolher esta 
competição foi submetida pela Federação 
Moçambicana de Futebol (FMF) na última 
Assembleia-Geral da COSAFA, havida  em 
Joanesburgo, na África do Sul em 2020.

Refira-se que a prova foi adiada em Ou-
tubro do ano passado devido à fraca adesão 
de equipas. Das 14 nações que compõem a 
região, apenas três países haviam confirma-
do a presença, nomeadamente Moçambi-
que, África do Sul e Angola. Neste momento 
há mais cinco selecções que manifestaram 

abertamente a intenção de marcar presença 
na edição de estreia do COSAFA de Futsal, 
como Botswana, Zâmbia, Zimbabwe, Eswa-
tini e Namíbia, esperando-se que o número 
suba até Abril.

Entretanto, a última aparição de Mo-
çambique no CAN  aconteceu em 2020, 
onde combinado nacional esteve  inserido 
no Grupo “B” com Angola, Egipto e Guiné 
Conacri, tendo saído do evento sem pon-
tuar. Os até então treinados por Naymo Ab-
dul não conseguiram defender a medalha 
de bronze, conquistada em 2016 no últi-
mo “Africano” disputado em Joanesburgo, 
África do Sul.

No “Africano” da África do Sul, em 2016, 
Moçambique esteve no Grupo “A”, tendo 
realizado uma boa campanha. Vitórias sobre 
África do Sul (7-4) e Tunísia (4-1), empate 
com a Zâmbia (4-4), percurso que lhe valeu 
o apuramento para as meias-finais, onde vi-
ria a perder com o actual detentor do título 
Marrocos (4-1). Os marroquinos sagraram-
-se campeões africanos. Já no jogo de apura-
mento do terceiro classificado, o combinado
moçambicano derrotou a Zâmbia, por 2-1,
na marcação de grandes penalidades.

A REALIZAR-SE EM 2024

Moçambique candidata-se 
para acolher CAN de Futsal

Temos tudo para dar certo

“MAPUTO OPEN” EM TÉNIS

Apurados semi-
finalistas em“homens”
e “senhoras” 

O FERROVIÁRIO de Maputo e 
o seu homónimo da Beira de-
frontam-se a partir das 18.00
horas de hoje, no pavilhão do
Maxaquene, no jogo mais im-
portante da terceira e última
jornada da Séria “A” da Liga
Mozal de Basquetebol, em se-
niores masculinos, que tem o
condão de colocar frente-a-
-frente o campeão nacional em 
título e o último representan-
te do país na Liga Africana de
Basquetebol (BAL), respectiva-
mente.

O jogo marca ainda o pri-
meiro embate entre duas das 
três equipas que, juntamente 
com o Costa do Sol, campeão 
da cidade de Maputo da época 
2021/22, apresentam-se como 
as sérias candidatas à conquista 
da competição.

Para atacar esta competi-
ção, quer o Ferroviário de Ma-
puto, assim como o homónimo 
da Beira reforçaram-se a valer. 
Os “locomotivas” da capital 
do país foram aos Estados da 
América contratar dois atletas, 
nomeadamente Jelan Kendrick  
e Khapri Alston, para as posi-
ções de base/extremo e poste, 
respectivamente.

Por sua vez, o Ferroviário da 
Beira manteve dois dos cinco 
estrangeiros com que dispu-
tou a Conferência de Sahara da 
BAL, nomeadamente o base 
canadiano William Perry e o 
extremo Jemel Kennedy.

Ainda que não decisivo, o 
jogo é fundamental para a de-
finição da sorte que as equipas 
terão na classificação final da 
fase de grupos. É que o vence-
dor se apura directamente para 
as meias-finais e ganha mais 
um dia de descanso no calen-
dário da competição.

Nas duas primeiras jorna-
das da prova iniciada antes de 
ontem, terça-feira, as duas 
equipas foram vitoriosas. Na 
primeira jornada, enquanto o 
Ferroviário de Maputo se im-
punha diante da Universidade 
Pedagógica, por 52 pontos de 
diferença (92-40), o Ferroviário 

LIGA MOZAL EM BASQUETEBOL

Locomotivas de Maputo e Beira 
degladiam-se no duelo de titãs

A noite reserva um duelo de titãs na “catedral” do basquetebol nacional

da Beira superava o Maxaquene 
por 80-63.

Ontem, em jogos  da se-
gunda jornada, enquanto os 
locomotivas da capital do país 
venciam a aguerrida e jovem 
formação do Maxaquene por 
seis pontos de diferença (80-
74). Por sua vez e já a pensarem 
no jogo desta noite, os beiren-
ses limitaram-se a serviços mí-
nimos e impuseram 23 pontos 
de diferença à Universidade 
Pedagógica, com o resultado 
a ficar em 68-45. Neste jogo, 
o técnico espanhol Luiz Her-
nandez mal fez alinhar o base
canadiano William Perry, uma
das actuais figuras do plantel.

Nos demais jogos, pela Sé-
rie “B”, a União Desportiva de 
Napipine de Nampula surpren-
deu o “favorito” Clube Munici-
pal da Beira e venceu por dois 
pontos de diferença (47-45) e o 
Costa do Sol vergou A Politéc-
nica por 64-51. 

Na classificação, ao nível da 
Série “A”, os dois ferroviários 
estão empatados em primei-
ro lugar com quatro pontos, 
seguidos pelo Maxaquene e 
Universidade Pedagógica com 
dois pontos cada, em terceiro 

e quarto lugares, respectiva-
mente.

Na Série “B”, o Costa do 
Sol lidera isolado com quatro 
pontos, seguido pela União 
Desportivo de Napipine com 
menos um ponto, em segundo 
lugar, enquanto que A Politéc-
nica e Clube Municipal da Beira 
seguem em terceiro e quarto 
lugares, respectivamente.

Entretanto, antes do jogo 
de cartaz de hoje, a jornada re-
serva mais três jogos. Às 12h00, 
pela Série “A”, o Maxaquene 
defronta a Universidade Pe-
dagógica. Às 14.00 horas, pela 
Série “B”, a A Politécnica joga 
com o Clube Desportivo Muni-
cipal da Beira antes de, volvidas 
duas horas, a União Desportiva 
de Napipine enfrenta o favorito 
Costa do Sol.

VENCEDORES ESCAPAM 
ELIMINATÓRIA DOS 
“QUARTOS”

As equipas que termina-
rem em primeiro lugar em 
cada uma das duas séries qua-
lificam-se directamente para 
as meias-finais, garantem a 
manutenção na Liga Nacional 
de Basquetebol, continuam na 

luta pelo título, evitam ter que 
se submeter a uma arriscada 
eliminatória de único jogo nos 
quartos-de-finais e, ademais, 
ganham um dia de descanço no 
calendário da competição.

De acordo com o modelo de 
disputa da prova, enquanto os 
vencedores das séries se apuram 
directamente às meias-finais, 
as equipas que terminarem em 
segundo e terceiro lugares jo-
gam entre si, no sistema cru-
zado, em eliminatória de um 
jogo nos quartos-de-final. O 
vencedor da eliminatória entre 
o segundo da Série “A” com o
terceiro da “B” e entre o tercei-
ro da “A” com o segundo da “B”
enfrentarão os primeiros clas-
sificados das séries “A” e “B”,
respectivamente, nas meias-fi-
nais, num “play-off” à melhor
de três jogos. Os vencedores
passam para a final, que será
disputada no sistema de “play-
-off” à melhor de cinco jogos.

Os derrotados dos quar-
tos-de-final jogarão entre si
numa eliminatória de jogo
único, para se apurar a equipa
que terminar em quinto lugar,
garantindo, por conseguinte, a
manutenção.

IVO TAVARES

O CAMPEONATO Africa-
no de Futebol de Praia está 
agendado para Outubro na 
cidade de Vilankulo. Com 
efeito, e quando faltam sen-
sivelmente seis meses para 
o início da competição, foi
feito ontem o lançamento
do evento, numa cerimónia
que contou com a presença
do Secretário de Estado do
Desporto, Gilberto Men-
des, presidente do Conse-
lho Município de Vilankulo,
William Tunzine, presidente
da Federação Moçambica-
na de Futebol (FMF), Feizal
Sidat, de vários agentes des-
portivos e do empresariado
local.

Para Gilberto Mendes, 
figura de proa do encontro, 
perspectivou um CAN re-
pleto de êxitos, afirmando 
que a modalidade tem um 
potencial enorme e que sen-
do o país anfitrião do próxi-

mo do CAN “tem tudo para 
dar certo”.

“É um desafio enorme 
para o país. É a primeira vez 
que a FMF tem esse privi-
légio de organizar um CAN, 
logo numa modalidade em 
que é vice-campeã africa-
na”, referiu.

Neste sentido, o dirigen-
te máximo do desporto de-
safiou o organismo reitor do 
futebol nacional a apostar 
mais na modalidade. “A FMF 
deve apostar mais na moda-
lidade. Temos tudo para dar 
certo. Os parceiros têm aqui 
uma oportunidade para se 
expor numa grande mon-
tra do futebol continental. 
É importante que todos nos 
unamos nesta causa. O de-
safio está lançado vamos ao 
trabalho”, anotou.

Por seu turno, Feizal Si-
dat, apelou a união de todos 
para que a competição seja 
um sucesso. “É imprescin-
dível o apoio de todos, do 

topo a base, para que tudo 
dê certo. Temos que dar o 
nosso melhor neste evento 
com ajuda do Governo e do 
empresariado local”, frisou.

Já William Tunzine, na 
qualidade de “dono da casa” 
mostrou-se totalmente op-
timista afirmando de viva 
voz que Vilankulo reúne 
todas as condições. O mes-
mo foi defendido por Yassin 
Amugi, presidente da As-
sociação de Turismo de Vi-
lankulo.

No Workshop de lança-
mento do CAN de futebol de 
praia ficou ainda assente que 
as obras de construção das 
infra-estruturas (arenas, 
zonas de laser, comercial) 
deverão arrancar no próxi-
mo mês e terão a duração de 
quatro meses.

Refira-se que no últi-
mo CAN, a Selecção Nacio-
nal foi vice-campeã, tendo 
perdido na final diante do 
Senegal.

SED NO LANÇAMENTO DO CAN DE FUTEBOL DE PRAIA

TORNEIO INTERNACIONAL DE NOUAKCHOTT

“Mambas” empatam 
com Níger a um golo
SÉRGIO MACUÁCUA, EM 

NOUAKCHOTT

A 
SELECÇÃO Nacional 
de futebol empatou na 
noite de ontem a uma 
bola com a congéne-
re do Níger em partida 

de carácter particular, inserida 
no Torneio Internacional de 
Nouakchott, Mauritânia, que 
decorre no contexto da Data-
-FIFA.

O golo dos “Mambas”foi
apontado por Gildo, aos 83, 20
minutos depois de os nigeri-
nos se adiantarem no marcador 
por intermédio de Adebayor
Zakari na cobrança de um livre. 
O empate com os nigerinos é
uma espécie de castigo para os
“Mambas” perdulários, sobre-
tudo na primeira metade. Foi
o terceiro empate ao terceiro
jogo com o Níger e sempre a
uma bola. 

ENTRADA A TODO O GÁS
MAS INCONSEQUENTE 

Em Nouakchott, os “Mam-
bas” entraram a todo gás com 
um roubo de bola no meio-
-campo por Amadou que dei-
xou para Telinho endossar para 
Dayo que se deslumbra com a
oportunidade madrugadora.
Logo a seguir, seis minutos,
Dayo recebeu um passe “açu-
carado” de Miquissone, mas o
seu remate, da meia-lua, saiu
ligeiramente ao lado. Com
Luís Miquissone dinâmico e
a ser o elo entre defesa-ata-
que nas costas do avançado do
Ferroviário da Beira, a equi-
pa nacional revelava-se solta
e muito perigosa no ataque,
pecando no capítulo da finali-
zação. Na esquerda, Reinildo e
Geny suplantavam com muita
facilidade os adversários, mas
o mesmo já não se pode dizer
em relação à direita onde In-
fren e Telinho eram inofensi-
vos e pouco seguros na defesa.
Portanto, perdidos em Nouak-
chott!

Aos 13 minutos, Dayo, mui-
to perdulário, voltou a disper-
diçar uma oportunidade depois 
de passe bem tirado por Geny, 
isto poucos instantes após o 
jogador do Vitória de Guima-
rães ter chegado atrasado para 
emendar um centro-remate 
de Amadou, um dos pivots do 
4-2-3-1 de Tiago Matos, junta-
mente com Kambala.

E porque o festival era mes-
mo de falhanços, Geny entrou 
em cena, ganhando espaço na 
área nigerina para encher o pé 

para uma enorme defesa de Naim 
Nhour, que resultou num canto.

A toada continuava e, aos 
17, Kambala, do meio-da-rua, 
rematou forte milimetricamen-
te ao lado, falhando aquele que 
era golo de levantar o estádio. 
Depois de um roubo de bola na 
zona intermediária, Miquissone 
lançou Reinildo pela esquerda 
que, depois de simular um con-
trário na área, rematou cruzado 
com o seu pior pé (direito) li-
geiramente ao lado, quando se 
jogava 35 minutos. Depois des-
se balanço ofensivo, a Selecção 
Nacional teve uma ligeira que-
bra e permitiu com que o seu 
adversário se aproximasse duas 
ou três vezes com algum perigo, 
mas sem males maiores. O nulo 
prevaleceu até ao intervalo, re-
sultado que castigava Moçam-
bique pelo volume de jogo que 
teve.

EQUILÍBRIO DE FORÇAS 
E EMPATE PERTO DO FIM

Para a segunda metade, Mo-
çambique voltou a entrar forte, 
mas os nigerinos rapidamente 
equilibraram a partida, jogando 
mais soltos,  velozes e por vezes 
viris do que vinham fazendo nos 
primeiros 45 minutos. Devido à 
apatia da ala direita na primei-
ra metade, Tiago Matos viu-se 
obrigado a deixar o apagado 
Infren no balneário e lançando 
Clésio e, pouco depois, Gildo no 
lugar de Telinho. O jogo de Mo-
çambique nas alas ficou transfi-
gurado, pois ambas tornavam-
-se mais activas, mas foram os

nigerinos que se adiantaram no 
marcador aos 63 minutos num 
livre directo superiormente 
cobrado por Adebayor Zakari 
na zona frontal. Golo contra a 
corrente do jogo e que de certa 
forma abalou os “Mambas” que 
viram os nigerinos a crescerem 
e a estarem perto do segundo 
naqueles dois remates que pas-
saram perto da barra atirados 
por Moutari, um exímio execu-
tante à meia-distância. O golo 
da turma do Sahel surgiu pouco 
depois de Geny ter falhado golo 
já anunciado em duas situações. 
Desinspirado e já cansado, o jo-
gador dos vimaranenses voltou 
a ter golo nos pés a passe de Mi-
quissone mas não conseguiu fa-
zer o melhor, aos 73 minutos. O 
tempo ia passando e Moçambi-
que foi apertando o cerco, sen-
do que só conseguiu o empate 
a sete minutos do fim. Gildo, 
foi o autor do golo de empate 
num remate em arco à entrada 
da área, após uma bela jogada 
de envolvimento. Gildo esteve 
perto de bisar nas compensa-
ções, tendo valido a atenção do 
guardião do Níger que susteve 
o seu remate cruzado com uma
ligeira palmada.

O empate era uma espécie de 
alívio para os “Mambas” que, no 
global, mereciam o melhor neste 
jogo bem disputado no Estádio 
Cheikha Boidiya, na capital da 
Mauritânia.

Em relação à arbitragem, não 
há muitos reparos à excepção de 
uma falta sobre Clésio não assi-
nalada numa jogada que se se-

guiu ao livre que originou o golo 
dos nigerinos.

FICHA TÉCNICA
Campo: Estádio Cheikha 

Boidiya, em Nouakchott
Árbitro: Moussa Diou, au-

xiliado por Hamedine Diba e 
Khalidou Ba. O quarto árbitro 
foi Rachid Medjiba, todos da 
Mauritânia.

Moçambique: Ernani; In-
fren (Clésio); Mexer, Martinho 
Reinildo, Kambala, Amadou 
(Shaquille), Telinho (Gildo) 
Geny, Miquissone e Dayo (Do-
minguez)

Níger: Naim Nhour; Has-
sane, Youssouf, Ousmane, 
Abdoul-Nasser, Mahama-
dou, Bourema, Moutari, Abdel 
Rahim, Adebayor Zakari e Da-
niel Sosah.

Disciplina:amarelos para 
Infren e Telinho (Moçambique) 
e para Abdoul-Nasser e Maha-
madou (Níger).

“Mambas” voltam a jogar sábado com Mauritânia

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

Ataques terroristas   
matam 34 pessoas 
PELO menos 34 pessoas, incluindo dois militares, foram mor-
tas no domingo em vários ataques no noroeste da Nigéria, 
anunciaram terça-feira as autoridades locais. “Dois soldados 
estão entre as 34 pessoas mortas” em ataques de “assaltan-
tes não identificados” em quatro aldeias na região de Kaura, 
disse o comissário de segurança interna do Estado de Kadu-
na, Samuel Aruwan. Uma pessoa estava desaparecida e outras 
sete ficaram feridas nos ataques às aldeias de Tsonje, Agban, 
Katanga e Kadargo, detalhou Aruwan, no Facebook. Mais de 
200 casas e cerca de 30 estabelecimentos comerciais foram in-
cendiados em resultado dos ataques, segundo as autoridades. 

Ex-procurador condenado 
a indemnizar Lula
O TRIBUNAL Superior de Justiça brasileiro condenou terça-
-feira o ex-procurador Deltan Dallagnol a indemnizar Lula
da Silva por danos morais devido a uma apresentação em
2016, na qual comparou o antigo Presidente do Brasil a um
chefe de uma organização criminosa. A decisão recaiu a favor 
de Lula na Quarta Turma deste tribunal, por quatro votos a
um. De acordo com a imprensa brasileira Deltan Dallagnol
terá de indemnizar Lula da Silva num montante superior a
100 mil reais (1,3 milhão de meticais). Deltan Dallagnol foi
um dos procuradores mais conhecidos da operação Lava Jato, 
que levou à prisão de Lula durante 580 dias, em julgamentos
que foram posteriormente anulados devido a problemas ju-
risdicionais.

Antigo líder anti-Balaka 
presente no TPI
UM ex-líder das milícias anti-Balaka da República Centro-Afri-
cana (RCA) foi presente no Tribunal Penal Internacional (TPI) 
pela primeira vez desde a sua detenção no Chade e entregue ao 
tribunal por crimes de guerra e contra a humanidade. Maxime 
Mokom foi entregue na semana passada pelo Chade ao TPI, ao 
abrigo de um mandado de captura datado de Dezembro de 2018. 
Antigo ministro da RCA, Mokom é suspeito de homicídio, exter-
mínio, deportação ou transferência forçada de população, pri-
são, tortura, perseguição, tratamento cruel e mutilação.

IURD ordenada a devolver 
dinheiro à crente  
A JUSTIÇA brasileira ordenou a Igreja Universal do Reino de 
Deus (IURD) a devolver 204 mil reais (2,6 milhões de meti-
cais) a uma mulher que diz ter sido coagida a fazer contribui-
ções para obter um lugar no céu. De acordo com os meios de 
comunicação locais, a mulher de 53 anos era fiel e contribuía 
com doações à IURD desde 1999. A defensora pública da mu-
lher argumentou junto da justiça do Estado de São Paulo, se-
gundo o portal online Uol Notícias, que esta tinha realizado 
“doações porque tinha a convicção de que apenas se sacrifi-
cando agradaria a Deus e teria a sua bênção”. Por seu lado, a 
IURD argumentou que a mulher é maior de idade e, por essa 
razão “absolutamente capaz de entender e reflectir sobre a 
consequência dos actos praticados, não podendo agora alegar 
ter sido vítima de coação psicológica, decorrente do discurso 
litúrgico dos pastores”.

Inicia diálogo nacional
na Guiné Conacri 
O LÍDER da junta militar da Guiné Conacri, coronel Mama-
dy Doumbouya, abriu na terça-feira o diálogo nacional, que 
deverá durar seis semanas e que considerou como uma opor-
tunidade “histórica” para ultrapassar divergências apesar do 
boicote de muitas organizações políticas. O coronel Doum-
bouya, que subiu ao poder com o golpe de Estado de 5 de Se-
tembro de 2021 e depois tomou posse como Presidente, defi-
niu a conferência – que será replicada noutras cidades - como 
sinónimo de “reconciliação” e de “perdão”, após décadas de 
história muitas vezes brutal em que os guineenses “não para-
ram de fazer mal uns aos outros”. No seu discurso de abertura 
dos trabalhos, não deu nenhuma informação sobre a data em 
que pretende honrar o compromisso anteriormente assumido 
de devolver o poder aos civis após eleições.

Talibãs mantêm escolas 
encerradas a raparigas
OS talibãs vão manter a interdição do acesso de raparigas ao 
ensino secundário, apesar da promessa do regime afegão de 
que as escolas voltariam a permitir, a partir de ontem, o re-
gresso das adolescentes às aulas. “As escolas para as raparigas 
adolescentes entre o 7.º e 12.º anos (dos 12 aos 18 anos de ida-
de) continuam fechadas”, afirmou à agência de notícias EFE 
o porta-voz adjunto do Governo dos talibãs, Inamullag Sa-
mangani, no mesmo dia em que as escolas reabriram após as
férias. Dezenas de milhares de raparigas deviam regressar ao
ensino secundário, mais de sete meses depois do regime tali-
bã ter subido ao poder e restringido os direitos das mulheres à
educação e ao trabalho.

O 
GOVERNO da Áfri-
ca do Sul anunciou 
terça-feira o fim da 
obrigatoriedade do 
uso de máscara ao 

ar livre pela primeira vez 
desde 2020 e aboliu a exi-
gência de teste PCR negativo 
para quem entrar vacinado 
no país.

As medidas foram justifi-
cadas com o anúncio de que 
a África do Sul entrou numa 
“nova fase” da pandemia da 
Covid-19.

A flexibilização das me-
didas sanitárias - que o país 
aguardava há semanas com 
expectativa - foi comuni-
cada pelo Presidente Cyril 
Ramaphosa, num discurso 
transmitido pela televisão e 
entrou em vigor ontem.

“Estamos num ponto de 
viragem e prontos para en-
trar numa nova fase de ges-
tão da pandemia”, disse o 
chefe de Estado sul-africa-
no, antes de argumentar que 
depois de “quatro vagas de 
infecções” já há “muito me-
nos mortes” resultantes da 

O MOVIMENTO do Vice-presidente do Sudão 
do Sul, Riek Machar, anunciou terça-feira que 
se retiraria do organismo encarregado de mo-
nitorizar a aplicação do acordo de paz de 2018, 
ameaçando ainda mais a frágil procura de esta-
bilidade neste jovem país.

O SPLM/A-IO, a principal força de oposição 
ao Presidente Salva Kiir, acusa o exército e as 
forças leais ao chefe de Estado de realizar ata-
ques regulares às suas bases, o último dos quais 
na segunda-feira, no nordeste do país.

“Não vemos qualquer utilidade em partici-
par em reuniões improdutivas onde as questões 
são levantadas, mas não resolvidas. Estamos a 
suspender a nossa participação nas reuniões 
do RJEMC”, o órgão encarregado de acom-
panhar a implementação do acordo de paz de 
2018, explicou o SPLM/A-IO, através de uma 
declaração.

A decisão marca outro revés para a imple-
mentação do acordo de paz de 2018, que con-
tinua em grande parte por aplicar, mais de dois 
anos após um Governo de unidade nacional, 
com Kiir como Presidente e Machar como vi-
ce-presidente, ter tomado posse, em Fevereiro 

de 2020.
Após a independência do Sudão, em 

2011, os dois homens mergulharam o seu país 
numa guerra civil sangrenta, que deixou quase 
400.000 mortos e quatro milhões de desloca-
dos, entre 2013 e 2018.

A guerra terminou oficialmente em Setem-
bro de 2018, com um acordo de paz que estabe-
lecia um princípio de partilha do poder.

Mas a rivalidade entre Kiir e Machar persiste 
e a maioria das disposições do acordo fizeram 
poucos progressos, enquanto o país é flagela-
do pela violência, fome e uma crise económica 
marcada por uma inflação galopante.

A ONU advertiu, em Fevereiro, que havia 
um “risco real de um regresso ao conflito”, 
alertando regularmente para a violência e as 
atrocidades no país.

Numa declaração a denunciar os ataques de 
segunda-feira, um porta-voz do SPLA-IO, a ala 
armada do SPLM-IO, afirmou que “estes contí-
nuos ataques intencionais contra o movimento, 
não só mostram uma falta de vontade política, 
mas também uma intenção de trazer o país de 
volta a uma guerra em grande escala”. - (Lusa)

OS gastos mundiais de-
dicados à luta contra 
a tuberculose são to-
talmente insuficientes 
para relançar a batalha 
contra a enfermidade, 
após anos de comba-
te suspenso por causa 
da Covid-19, alertou 
terça-feira a Organiza-
ção Mundial da Saúde 
(OMS).

Tendo como mote 
o Dia Mundial da Luta
contra a Tuberculose
(24 de Março, hoje), a
OMS recordou que os
objectivos fixados para
2022 “estão em risco,
principalmente por 
falta de financiamen-
to”.

O organismo acres-
centou que os gastos 

mundiais em detecção, 
tratamento e preven-
ção da tuberculose em 
2020 eram a metade do 
objectivo mundial de 
13 mil milhões de dóla-
res (830 mil milhões de 
meticais) por ano.

“É necessário fazer 
investimentos urgentes 
para desenvolver e am-
pliar o acesso aos ser-
viços e instrumentos 
mais inovadores para 
prevenir, detectar e tra-
tar a tuberculose, o que 
poderia salvar milhões 
de vidas a cada ano, re-
duzir as desigualdades 
e evitar enormes perdas 
económicas”, indicou o 
director-geral da OMS 
Thedros Adhanon Ghe-
breyesus, em comuni-

cado.
Em matéria de in-

vestigação e desenvol-
vimento, a organização 
estima que o mundo 
deveria investir global-
mente 1,1 mil milhões 
de dólares (70 mil mi-
lhões de meticais)  adi-
cionais.

A interrupção dos 
serviços de saúde de-
vido à Covid-19 anu-
lou anos de progresso 
mundial na luta contra 
essa doença que afecta 
especialmente os pul-
mões, denuncia a OMS. 
Desse modo, as mortes 
vinculadas à tuber-
culose começaram a 
aumentar novamente 
pela primeira vez em 
mais de uma década. - 

O CHEFE de Estado senegalês e presidente da 
União Africana (UA), Macky Sall, pediu na ter-
ça-feira ajuda aos parceiros internacionais, in-
cluindo o Banco Mundial, para ajudar o conti-
nente africano a lidar com as consequências da 
guerra na Ucrânia. 

Em particular, Macky Sall pediu que a comu-
nidade internacional redistribua aos africanos os 
seus direitos especiais de saque (SDR) - títulos 
conversíveis criados pelo Fundo Monetário In-
ternacional e alocados aos seus estados-mem-
bros, que podem gastá-los sem entrar em dívida. 

O Presidente senegalês falava numa confe-
rência de imprensa com o presidente do Banco 
Mundial, David Malpass.

“Discutimos esta situação global marcada 

pelo impacto preocupante da crise na Ucrânia 
nas nossas economias enfraquecidas. O con-
tinente africano está a sofrer todo o peso desta 
guerra na Ucrânia”, realçou Macky Sall, citado 
pela agência France Presse (AFP)

Em meados de Fevereiro, o presidente da UA 
tinha já pedido a realocação de SDR.

Dada a escalada da crise actual e as perspecti-
vas negativas que se prevêem para a estabilidade 
e o emprego, a UA propôs que o Banco Mundial 
analise a possibilidade de implantar o mecanis-
mo aprimorado de resposta à crise, salientou Sall.

“Este é um apelo dirigido a todo o mundo, a 
todos os parceiros bilaterais. Pedimos o fim da 
guerra na Ucrânia. Tudo deve ser feito para travar 
este conflito”, salientou. - (Lusa)

A CHINA disse ontem que foi 
encontrada uma das duas cai-
xas-negras que contêm os da-
dos de voo e os gravadores de 
voz da cabina do avião que caiu 
no sul do país na segunda-feira.

O Boeing 737-800 da com-
panhia China Eastern Airlines, 
com 132 pessoas a bordo, caiu 
perto da cidade de Wuzhou, na 
região autónoma de Guangxi. 
O voo partiu da cidade de Kun-
ming, na província de Yunnan, 
sudoeste da China, com destino 
final em Cantão, sul do país.

A bordo seguiam 123 pas-
sageiros e nove tripulantes. De 
acordo com a televisão estatal 
chinesa CCTV, não haviam sido 
encontrados, até ontem, quais-
quer sobreviventes, no desastre 

aéreo mais mortal da China em 
décadas.

A caixa-negra está grave-
mente danificada. As autorida-
des não conseguem identificar 
se é o gravador de dados de voo 
ou de voz da cabina.

Mao Yanfeng, director da 
divisão de investigação de aci-
dentes da Autoridade de Avia-
ção Civil da China, disse em 
conferência de imprensa que 
estão agora à procura da outra 
caixa-negra.

A recuperação destes apa-
relhos é considerada chave 
para descobrir o que causou o 
acidente. A busca por pistas foi 
suspensa ontem, quando a chu-
va cobriu o campo de destroços.

As autoridades usaram veí-

culos aéreos não tripulados 
(drones), ferramentas manuais 
e cães farejadores nas encostas 
de florestas densas, em busca 
dos gravadores de voz da cabina 
e dados do voo.

Os investigadores dizem 
que é ainda muito cedo para 
especular sobre as causas do 
acidente. O avião entrou numa 
queda quase na vertical, uma 
hora após a partida.

Um controlador de tráfego 
aéreo tentou entrar em contac-
to com os pilotos várias vezes, 
depois de ver a altitude do avião 
cair drasticamente, mas não ob-
teve resposta, disse Zhu Tao, di-
rector do Escritório de Seguran-
ça da Aviação da Autoridade de 
Aviação Civil da China. - (Lusa)

COVID-19

África do Sul alarga
alívio às restrições

um metro.
Para os viajantes que 

cheguem ao país, continua 
a ser obrigatória a apresen-
tação de comprovativo de 
vacinação contra a Covid-19 
ou teste PCR negativo até 72 
horas, detalhou Ramaphosa.

Apesar dessas medidas, 
o país manterá um “esta-
do de calamidade nacional”
até pelo menos Abril - uma
situação excepcional que já
dura há mais de dois anos e
tem sido criticada por grupos 
da oposição - esperando que
nova legislação de controlo
sanitário seja aprovada.

Ramaphosa não quis 
terminar a mensagem sem 
pedir aos sul-africanos que 
se vacinem, porque o país 
ainda tem uma baixa taxa de 
vacinação (30,5%).

A África do Sul registou 
até agora cerca de 3,7 mi-
lhões de casos da Covid-19 
e quase 100 mil mortes e 
é longe o país de África 
mais atingido pela pan-
demia, à luz dos números 
disponíveis. - (Lusa)

Covid-19 e “poucas pessoas 
ficam gravemente doentes”.

Entre as medidas anun-
ciadas está a eliminação da 

obrigação de usar máscara 
no exterior, embora os sul-
-africanos devam conti-
nuar a usá-la em ambientes

fechados.
As restrições de lotação 

também são flexibilizadas, 
especialmente para os even-

tos e locais que apliquem o 
controlo com certificados 
de vacinação, e o distancia-
mento físico é reduzido para 

Fila de vacinação contra a Covid-19, na periferia de Johanesburgo, África do Sul (SIPHIWE SIBEKO/REUTERS)

OMS pede 
investimento massivo 
para travar tuberculose

SUDÃO DO SUL

Sob risco de colapso
a débil estabilidade

GUERRA NA UCRÂNIA 
ACIDENTE AÉREO NA CHINA

UA pede ajuda para lidar 
com efeitos do conflito

Encontrada caixa–negra
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