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Mais de dois mil veículos 
poderão ser regularizados

Nyerere construiu alicerces 
para a libertação dos povos

Chuvas relançam 
produção em Panda

Autogás reúne-se 
com utilizadores GNV 

Combate ao HIV/Sida
com reforço financeiro

Projecto promove inclusão
de pessoas com deficiência

A AUTOGÁS,  empresa que gere os postos de 
abastecimento de Gás Natural Veicular (GNV) 
no país, reúne-se amanhã, em Maputo, com os 
utilizadores deste combustível. Uma nota rece-
bida no “Notícias” refere que a reunião periódi-
ca visa aferir o grau de satisfação dos utilizado-
res do GNV e serve como canal de facilitação na 
tomada de decisões para a solução de eventuais 
embaraços ou desafios encontrados na relação 
entre a empresa e os seus clientes. 

UM total de 404 milhões de dólares serão investi-
dos para a resposta nacional ao HIV/Sida. A verba 
resulta da aprovação feita para este programa pe-
los governos de Moçambique e norte-americano 
em parceria com a sociedade civil e outros inter-
venientes no processo, à luz do Plano de Emer-
gência do Presidente dos Estados Unidos para o 
Alívio da SIDA (PEPFAR) para o período que vai 
de Outubro de 2022 a Setembro de 2023. 

O FÓRUM das Associações Moçambicanas de Pessoas com De-
ficiência (FAMOD) e a Comissão Nacional dos Direitos Humanos 
(CNDH) lançam amanhã, em Maputo, o projecto Diversidade, In-
clusão e Acessibilidade (DIA). Trata-se de uma iniciativa que tem 
como objectivos capacitar a sociedade civil e fortalecer o quadro ju-
rídico, político e mecanismos de direitos humanos para promover 
a inclusão social de pessoas com deficiência no país.  O projecto, 
com duração de dois anos, é financiado pela União Europeia e será 
implementado pelo FAMOD, em parceria com o CNDH na capital 
do país e nas províncias de Maputo e Niassa.  

“AS medalhas que vocês con-
quistaram no Campeonato 
Mundial de Boxe Feminino, na 
Turquia, são uma tradução clara 
daquilo que a nível do Governo 
repetimos sempre: trabalho e 
mais trabalho”, disse o Primei-
ro-Ministro, Adriano Maleiane, 
na recepção ontem, das pugi-
listas internacionais moçambi-
canas Alcinda Panguana e Rady 
Gramane, que as considerou de 
orgulho nacional.

Alcinda e Rady conquista-
ram as medalhas de prata e de 
bronze, respectivamente, no 
“Mundial” que decorreu de 8 a 
20 deste mês em Istambul, na 
Turquia.

Para Maleiane, tudo se ga-
nha com trabalho e as meda-
lhas alcançadas na Turquia são 
motivo de orgulho para o país. 
Aliás, referiu o primeiro-minis-
tro, com uma mera presença no 
“Mundial”, Moçambique já es-
tava a ganhar.

Congratulou-se também 
com a Federação Moçambicana 
de Boxe (FMBoxe) que mesmo 
sem apoio do Governo não cru-
zou os braços, colocou mãos à 
obra e o seu trabalho é hoje vi-

sível com as conquistas que se 
celebram.

“Vocês representam as ou-
tras federações por aquilo que 
têm vindo a fazer. Estão a mos-
trar que não precisamos de es-
perar pelo apoio do Governo 
para trabalharmos. Hoje, Mo-
çambique se tornou no primeiro 
país da África subsahariana a ser 
medalhado num ‘Mundial’ de 
boxe feminino. É um tamanho 
feito que nos enche de orgu-
lho”, sublinhou o governante, 
ajuntando que “o Estado nor-
malmente não promete muito 
do que aquilo que pode, mas faz 
bastante pelo desporto, sobre-
tudo a nível escolar”.

Segundo Maleiane, as me-
dalhas num “Mundial” de boxe 
são também uma grande res-
ponsabilidade e fez uma obser-
vação: “é pena que a competi-
ção interna não seja muito forte 
para vos manter na mó de cima. 
É preciso que se faça mais a nível 
interno”.

As heroínas de Istambul fo-
ram recebidas juntamente com 
o seleccionador nacional, Lucas
Sinóia, o presidente da Federa-
ção Moçambicana de Boxe (FM-

BOxe), Gabriel Jr., na presença 
do Secretário de Estado do Des-
porto (SED), Gilberto Mendes, 
dirigentes desportivos, familia-
res e colegas das pugilistas.

As pugilistas agradeceram o 
apoio e a recepção calorosa em 
Maputo, sublinhando que a vi-
tória é fruto de trabalho e da for-
te exigência do treinador Lucas 
Sinóia que sempre elevou a fas-
quia, o que lhes obrigava a tra-
balhar até ao limite das forças.

Já o presidente da FMBoxe, 
Gabriel Jr., vincou que o tra-
balho iniciado vai continuar 
para melhor representar o país 
e honrar a sua bandeira. “Esta 
é uma viragem na história do 
nosso boxe e prometemos mais 
medalhas nos Jogos da Com-
monwealth que se avizinham”, 
disse.

Lucas Sinóia disse que a 
preparação para o “Mundial” 
começou logo depois dos Jogos 
Olímpicos do ano passado, pelo 
que a selecção nacional chegou 
à Turquia ciente das dificulda-
des e o nível de oponentes que 
tinha pela frente. Mais porme-
nores na página 39 da presente 
edição.

NOVOS preços de combustíveis pas-
sam a vigorar a partir de hoje, uma 
medida que visa ajustar a tendência 
dos últimos meses no mercado in-
ternacional e garantir o seu contínuo 
fornecimento e comercialização dos 
produtos petrolíferos em todo o terri-
tório nacional.

Com base na nova tabela, a gasoli-
na saiu dos 77,39 meticais para 83,30 
meticais o litro, enquanto o gasóleo 
passa a custar 78,97 meticais, contra 
os anteriores 70,97 meticais o litro.

O petróleo de iluminação passou 
de 50,16 meticais o litro para 71,48 
meticais; o gás de cozinha subiu dos 
80,49 meticais o quilograma para 
85,53 meticais o quilo e o gás natural 

veicular (GNV) de 37,09 meticais para 
40,57 meticais o quilograma.

Paulo da Graça, Presidente do 
Conselho de Administração (PCA) da 
Autoridade Reguladora de Energia 
(ARENE), explicou que para a pratica-
bilidade dos novos preços, o Governo 
fez um esforço que consistiu no refor-
ço das actuais medidas para a mitiga-
ção dos impactos no mercado domés-
tico.

Neste contexto, foi possível alcan-
çar a redução de prováveis prejuízos 
aos operadores e garantir que o preço 
a ser praticado no mercado seja a um 
nível que possa ser suportado também 
aos consumidores.

Detalhou que relativamente à ga-

solina e ao gasóleo, o Governo redu-
ziu, de forma temporária, as taxas em 
quatro meticais por litro.

Segundo Paulo da Graça, sem as 
medidas tomadas pelo Executivo, os 
preços reais que deveriam ser pratica-
dos este mês de Maio seriam altos.

“A ARENE tem feito o acompa-
nhamento da evolução dos preços dos 
combustíveis a nível internacional e 
isso obriga ao Governo a assegurar, 
em primeiro lugar, que haja segurança 
no fornecimento e em segundo plano, 
que as decisões que possam ser toma-
das, permitam continuidade das ope-
rações, tanto na rotação dos ‘stocks’, 
como na comercialização dos próprios 
produtos petrolíferos”, explicou.

PAULINO CHECO, 

DA AIM, em Accra 

M
OÇAMBIQUE e Gana 
rubricaram ontem em 
Acra, capital do Gana, 
dois instrumentos 
que marcam o arran-

que da cooperação bilateral vira-
da para a abordagem económica, 
suportada em trocas comerciais 
com benefícios mútuos.

Trata-se do Acordo de Coo-
peração, considerado como o 
ponto de partida para o lança-
mento das relações bilaterais, e 

o Acordo de Supressão de vistos
para os passaportes diplomáticos
e de serviço para facilitar a circu-
lação de pessoas nos dois países.

O Presidente da Repúbli-
ca, Filipe Nyusi, e seu homólo-
go do Gana, Nana Akufo-Ad-
do, testemunharam o acto que 
ocorreu no quadro da visita de 
Estado de três dias que o esta-
dista moçambicano efectua a 
este país da África Ocidental. 
Para dinamizar os instrumen-
tos rubricados, os dois esta-
distas traçaram linhas mestres 
para a criação da Comissão Mis-

ta Permanente de Cooperação, 
organismo que deverá reunir 
anualmente para efeitos de coor-
denação e monitoria de todos os 
passos dados rumo à cooperação 
económica almejada pelas par-
tes. O acto marca a transição de 
uma ligação apenas baseada em 
relações históricas de irmanda-
de, amizade e solidariedade para 
uma abordagem económica, 
suportada em trocas comerciais 
com benefícios comuns.

Os acordos foram rubricados 
pelos ministros dos Negócios Es-
trangeiros e Cooperação dos dois 

países, em acto de Estado que 
decorreu no palácio presiden-
cial, Jubilee House.

Falando sobre a nova fase de 
cooperação, o Presidente Nyusi 
classificou o momento de histó-
rico que marca uma viragem de 
abordagem nas relações entre os 
dois Estados e povos. “Durante 
muito tempo a nossa coopera-
ção limitou-se em consultas à 
margem de reuniões bilaterais. 
Com essa visita pretendemos 
impulsionar as relações para 
que estejam orientadas para re-
sultados. Tivemos hoje reuniões 

O MINISTÉRIO Público está a 
reforçar a sua capacidade para 
melhor enfrentar o crime orga-
nizado e transnacional, com en-
foque para o terrorismo, bran-
queamento de capitais, raptos, 
tráfico de drogas, imigração ile-
gal, entre outros. A informação 
foi partilhada pela Procuradora-
-Geral da República (PGR), Bea-
triz Buchili, na abertura da XV
Sessão Ordinária do Conselho
Coordenador do Ministério Pú-
blico, que decorre desde ontem
na cidade de Inhambane. Expli-
cou que no contexto da preven-
ção e combate à criminalidade
organizada e transnacional, os
desafios são enormes, atenden-
do a ameaça que representam
em relação à ordem, segurança

e tranquilidade públicas, valores 
fundamentais para o desenvol-
vimento económico do país.

“Com a recente criação e 
implementação efectiva dos 
gabinetes centrais de Combate 
à Criminalidade Organizada e 
Transnacional e de Recuperação 
de Activos e com o alargamento 
dos gabinetes de Combate à Cor-
rupção e mediante a formação 
especializada de magistrados e 
investigadores do SERNIC, re-
forçaremos a nossa actuação e 
capacidade de intervenção”.

Segundo a magistrada, Mo-
çambique enfrenta ainda gran-
des desafios no que concerne à 
prevenção e combate à defesa 
da saúde pública; dos direitos 
do consumidor; do patrimó-

nio histórico, cultural e arqui-
tectónico; do ordenamento 
territorial e na preservação da 
flora e da fauna, e o impacto 
das mudanças climáticas que 
contribuem para a degradação 
do meio ambiente e dos ecos-
sistemas, prejudicando assim o 
desenvolvimento sustentável.

Estes desafios, como expli-
cou Buchili, exigem uma actua-
ção mais proactiva do Ministé-
rio Público. A PGR disse ainda 
que não se pode continuar a 
ter situações de construção em 
zonas de protecção total e/ou 
parcial, nas dunas e mangais, 
algumas das quais com DUAT e 
licenças atribuídas pelas enti-
dade competentes, factos estes 
que ocorrem, muitas vezes, em 

conexão com actos de corrup-
ção, numa clara violação à lei e 
trazendo como consequências 
a perda de vidas humanas, de 
infra-estruturas, entre outros 
prejuízos para os cidadãos. 
Relativamente à intervenção 
processual, disse ser urgente 
tornar os órgãos mais robustos 
e capazes de actuar nas diversas 
jurisdições, tais como cível, ad-
ministrativa, criminal, laboral, 
família e menores, e a vários 
níveis, através do incremento 
do quadro de pessoal e reali-
zação de acções de capacitação 
especializadas, o que contri-
buirá, significativamente, para 
a celeridade processual e uma 
melhor actuação do Ministério 
Público.

MOÇAMBIQUE E GANA

Aberta nova página 
na cooperação bilateral 

PR e homólogo ganês querem uma cooperação virada para resultados concretos

curtas, mas muito produtivas”, 
disse Nyusi. De acordo com o 
Presidente, interessa igualmente 
ao país a experiência do Gana nos 
sectores de agricultura, energia, 
turismo, ambiente, petróleo e 
gás, desporto, entre outros, daí 
que considera os acordos assina-
dos como prioritários e de imple-
mentação imediata. 

Durante o encontro, os dois 
estadistas passaram em revis-
ta o ponto de situação sobre o 
combate ao terrorismo no país e 
os mecanismos de consolidação 
da paz, bem como os impac-
tos das mudanças climáticas e a 
pandemia da Covid-19. Por sua 
vez, o Presidente do Gana, Nana 
Akufo-Addo, considerou que os 
acordos alcançados entre os dois 
países representam a fase mais 
avançada das relações entre Mo-
çambique e Gana que datam des-
de as lutas de libertação das duas 
nações e que o seu incremento 
significará ganhos mútuos para 
os dois Estados. Assegurou que as 
missões conjuntas a serem cria-
das serão orientadas a buscar re-
sultados que garantam a realiza-
ção de trocas comerciais entre os 
dois países, a breve trecho, como 
forma de dinamizar as economias 
e integração de mercados.

O estadista ganês prometeu 
igualmente apoio à candidatura 
de Moçambique ao Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, 
que vai à votação no próximo 
mês de Junho em Nova Iorque, 
nos Estados Unidos. 

Nana Akufo-Addo disse que 
os interesses de África estarão 
bem representados com Mo-
çambique naquele organismo 
internacional.

PM NA RECEPÇÃO DAS PUGILISTAS ALCINDA E RADY

Vocês são orgulho nacional 

Combustíveis com novos
preços a partir de hoje

PGR reforça acções para  
controlar crime organizado
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COINCIDINDO COM A POSSE DO NOVO PRESIDENTE

Timor-Leste celebra
20 anos de independência

TIMOR-LESTE celebrou 20 anos da sua 
independência da Indonésia, no dia 20 
de Maio, data que coincidiu com a to-
mada de posse do novo Presidente, José 

Ramos-Horta, por sinal, pela segun-
da vez. São 20 anos de restauração da 
independência, conseguida após uma 
luta de libertação contra a ocupação 

indonésia, que ficou com o território 
pouco tempo depois da saída de Portu-
gal em 1975. E o Presidente vinca que 
não vacilará.

REDACÇÃO
 INTERNACIONAL, 

COM AGÊNCIA LUSA

J
OSÉ Ramos-Horta 
comprometeu-se, de-
pois de investido no 
cargo, a ser o Presidente 
de todos os timorenses, 

sem “vacilações, dúvidas 
ou subterfúgios”, apelan-
do à unidade nacional.

“Não represento ape-
nas aqueles que em mim 
votaram. Todos os timo-
renses que comigo parti-
lham o amor a esta terra 
e a nossa história estão no 
meu pensamento”, dis-
se Ramos-Horta na ses-
são solene do Parlamento 
Nacional que decorreu no 
recinto de Tasi Tolu, nos 
arredores de Díli.

No seu primeiro dis-
curso como Chefe de Es-
tado, cargo que já ocupou 
entre 2002 e 2007, Ramos-
-Horta recordou a história
do país, as dificuldades da
luta pela independência,
restaurada há 20 anos na-
quele mesmo local, e subli-
nhou os desafios do futuro.

Vontade genuína 
da nação
COMPROMETEU-SE a pro-
mover o diálogo intra-ins-
titucional, a salvaguardar os 
valores constitucionais e os 
ligados à identidade nacio-
nal, “que encontram raiz no 
heroísmo, no imaginário-
-mágico, na simplicidade,
humildade, generosidade,  
abertura, no sentido de in-
clusão e na inabalável fé do
povo timorense”.

“Assim será também 
durante o meu mandato, 
em espírito da mais ampla 
unidade possível, estando 
conscientes e avisados dos 
aproveitamentos das nossas 
vulnerabilidades”, afirmou.

Por isso, pediu a mobili-
zação da boa vontade “ge-
nuína de todos os timoren-
ses”, convocando-os a unir 
esforços com um “espírito de 
unidade e inclusão, na cons-
trução do país pelo qual tan-
tos lutaram e deram as suas 
vidas”.

O Presidente timorense 
recordou as muitas conquis-
tas das últimas décadas, de-
pois de 1999, em que o país 
ficou reduzido a “ruínas e 
escombros”, com o tecido 
económico e comercial na-
cional “praticamente ine-
xistente”.

Entre as melhorias desta-
cou o aumento da esperança 
média de vida, dos 58 para os 
70 anos, da electrificação a 
chegar a mais de 96% da po-
pulação, do desenvolvimen-
to da rede de infra-estruturas 
nacionais e das grandes me-
lhorias nos sectores sociais.

Apesar disso, alertou para 
os “grandes desafios em sec-
tores estratégicos”, nomea-
damente “agricultura e pro-
dução alimentar, segurança 
alimentar e nutrição, saúde, 
água potável e saneamento, 
educação pré-escolar e for-
mação técnico-profissional e 
criação de empregos”.

Entre as prioridades, 
“elencou eliminar a subnu-
trição, reduzir a extrema po-
breza (que afecta 40% da po-
pulação) e a exclusão social e 
combater a corrupção”. 

Endereçando um abraço 
ao “povo amado” de Timor-
-Leste, Ramos-Horta aludiu
ao “chão sagrado” do recin-
to de investidura, Tasi Tolu
– onde em 12 de Outubro
de 1989 o Papa João Paulo II 
celebrou missa – para que o 
disse ser um acto solene que 
“reconfirma a vitalidade da 
jovem democracia”.

Ramos-Horta recordou 
com “especial saudade”, as 
memórias dos pais e irmãos, 
“mártires da luta pela inde-
pendência nacional” e agra-
deceu à família e amigos que 
sempre o acompanharam, 
dedicando uma mensagem 
especial aos que morreram 
durante a luta contra a ocu-
pação.

 “Povo jamais esquecerá 
ajuda internacional”
O PRESIDENTE da República dirigiu 
ainda mensagens ao seu anteces-
sor, por ter, como outros candida-
tos presidenciais, contribuído para o 
“enriquecimento do debate nacional 
e para a consolidação” da democra-

cia.
Ramos-Horta, que foi durante 

décadas a principal voz internacio-
nal da luta pela auto-determinação, 
alcançada em 30 de Agosto de 1999, 
reconheceu o importante papel dos 

“países-amigos” e da sua “generosa 
solidariedade”.

“Caminharam com o nosso povo 
desde os longos anos de trevas até 
chegarmos ao cume do monte Ra-
melau, como país independente e 

em paz. Deram-nos a mão quando 
tudo era escuro, deram-nos de co-
mer quando tínhamos fome, de-
ram-nos de beber quando tínhamos 
sede. O povo de Timor-Leste jamais 
esquecerá”, afirmou.

Inspiração para o mundo

O SECRETÁRIO-GERAL 
da ONU, António Guter-
res, manifestou a sua “ad-
miração” pelo caminho 
que Timor-Leste “trilhou 
para ver realizadas as suas 
legítimas aspirações”, 
acrescentando que o povo 
timorense “foi e permane-
ce uma inspiração para o 
mundo”.

Guterres recordou o 
processo de restauração 
da independência da Re-
pública Democrática de 
Timor-Leste, que resultou 
num momento de “alegria 
e júbilo” que “nunca es-
quecerá”.

“Sinto um especial 
apego por Timor-Leste e 
nutro uma grande admira-

ção pelo povo timorense e 
pelo caminho que trilhou 
para ver realizadas as suas 
legítimas aspirações”, dis-
se o secretário-geral das 
Nações Unidas.

António Guterres, que 
era primeiro-ministro 
português na ocasião e 
foi uma importante figura 
neste processo de inde-

“Tenho a honra de to-
mar posse num aniversário 
pleno de significado para 

a nossa história nacional. 
Passados vinte anos, é im-
portante relembrar o ex-

traordinário exemplo de 
unidade e comunhão do 
povo timorense e dos seus 

líderes durante o período da 
luta pela independência”, 
afirmou.

pendência, no qual inter-
veio activamente, desta-
cou ainda o papel que as 
Nações Unidas desempe-
nharam para que o povo 
timorense alcançasse a 
liberdade e autodetermi-
nação.

“Nunca esquecerei o 
imenso sentimento de ale-
gria e júbilo que partilhá-
mos há vinte anos, quando 
a bandeira timorense foi 
finalmente hasteada em 
Díli e o país reconquistou 
a sua independência e se 
tornou no primeiro novo 
Estado soberano do século 
XXI. O vosso exemplo foi
e permanece uma inspira-
ção para o mundo”, frisou.

“As Nações Unidas or-
gulham-se do papel que 
desempenharam e do con-
tributo que deram para 
que se concretizasse o di-
reito do povo timorense à 
liberdade e à autodetermi-
nação. E hoje continuam 
ao lado de Timor-Leste 
na sua jornada de conso-
lidação da democracia, 
de aprofundamento dos 
direitos humanos e das li-
berdades fundamentais e 
de promoção do desenvol-
vimento”.

Houve uma verdadeira 
unidade nacional

JOSÉ Ramos-Horta volta ao cargo dez 
anos depois e é uma das figuras mais 
conhecidas internacionalmente pelo 
papel que assumiu em defesa da in-
dependência de Timor-Leste.

Jornalista, diplomata, jurista e 
ex-ministro dos Negócios Estran-
geiros, ex-primeiro-ministro e ex-
-Presidente (entre 2007 e 2012), Ra-
mos-Horta é uma das figuras mais
conhecidas de Timor-Leste, graças
ao papel que assumiu junto das Na-
ções Unidas e noutros fóruns entre
1975 e 1999.

Natural de Díli, onde nasceu em 
26 de Dezembro de 1949, o “tio Hor-

ta” como prefere ser chamado – não 
gosta que o chamem de avô – rece-
beu o Prémio Nobel da Paz, conjun-
tamente com o então administrador 
apostólico de Díli, Ximenes Belo. 

O diploma com esse reconheci-
mento, que ajudou a mobilizar ain-
da mais a comunidade internacio-
nal para a causa da independência 
timorense, soma-se a vários outros 
reconhecimentos de vários países e a 
dezenas de “honoris causa” de uni-
versidades de todo o mundo.

Estudou Direito Internacional 
em Haia e nos Estados Unidos, onde 
completou um mestrado em Estudos 

de Paz, a que somou várias pós-gra-
duações.

Fundador da Associação Social-
-Democrata Timorense (ASDT), o
segundo partido timorense a nascer
em 1974 – e que passaria depois a ser
a Frente Revolucionária do Timor-
-Leste Independente (FRETILIN).

Nos poucos dias entre a declara-
ção unilateral da independência, em 
28 de Novembro de 1975 e a invasão 
indonésia, foi ministro das Relações 
Externas e Informação.

Ramos-Horta foi eleito em 19 de 
Abril pela segunda vez Presidente da 
República de Timor-Leste.

O PRESIDENTE de Portugal, 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
recorda o período que an-
tecedeu a independência 
de Timor-Leste em relação 
à Indonésia, considerando 
que houve “verdadeira uni-
dade nacional” em Portugal 
por esta causa.

Segundo Marcelo Rebelo 
de Sousa, “houve uma ver-
dadeira unidade nacional 
em torno da luta de Timor-
-Leste pela sua indepen-
dência”.

“Eu era líder do PSD, o 
actual secretário-geral das 
Nações Unidas era primei-

ro-ministro, e foi intensa-
mente vivido tudo, tudo, 
tudo o que se passou, a re-
pressão que se abateu sobre 
o povo timorense e as di-
ligências internacionais”,
refere.

Na altura, fez críticas ao 
Governo de Guterres, pe-

dindo-lhe mais empenho 
nesta matéria.

Agora, mais de duas dé-
cadas depois, destaca a con-
jugação de esforços, “cada 
qual na sua família política, 
nomeadamente a nível eu-
ropeu e global, remando na 
mesma direcção”.

Perfil de José Ramos-Horta 

José Ramos-Horta na hora da tomada de posse

Mapa de Timor-Leste

Acto de juramento do novo PR de Timor-Leste

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

MIL cento e sessenta e cinco trabalhadores 
foram despedidos até ao primeiro trimes-
tre do ano em curso na cidade de Maputo 
devido aos efeitos da Covid-19, que leva-
ram dezenas de empresas à falência.

O secretário de Estado na cidade de 
Maputo, Vicente Joaquim, disse ontem, na 
I Sessão do Fórum Provincial de Consulta 
e Concertação Social (FOCCOS), que a Co-
vid-19 e outros factores macroeconómicos 
continuam a ter impacto negativo a nível 
social e económico nos trabalhadores e nas 
empresas.

“Os 1165 despedimentos registados 

até ao primeiro trimestre do ano em curso 
preocupam bastante, daí que reforçamos 
a ideia de que este fórum deve servir para 
resolver os problemas concretos da nossa 
população. [Também preocupam] o acesso 
ao emprego e sua manutenção, a criação 
de empresas e sua sustentabilidade”, re-
feriu.

Acrescentou que se trata de um mo-
mento de compromisso e cometimento 
na promoção do diálogo social como me-
canismo de busca de consensos e firmação 
de parcerias inteligentes que sirvam de 
base para a resolução dos assuntos vitais 

da cidade, com destaque a exiguidade de 
emprego e consolidação dos já existentes.

“É assim que juntos iremos ultrapassar 
o quadro sombrio deixado pela Covid-19
nos últimos dois anos e todos somos cha-
mados a dar o nosso contributo através
da busca de conhecimento, imaginação e
capacidade de inovar face aos desafios de
cada momento”, disse Vicente Joaquim.

Participaram na primeira sessão do 
FOCCOS membros do Governo, da Confe-
deração das Actividades Económicas (CTA) 
e da Organização dos Trabalhadores de 
Moçambique - Central Sindical (OTM-CS).

A 
ATRIBUIÇÃO do 
Direito de Uso e 
Aproveitamento de 
Terra (DUAT), o licen-
ciamento de cons-

trução de habitações e outras 
obras relacionadas, a ocupação 
de espaços públicos, entre ou-
tras, passam, doravante, para 
a alçada dos distritos munici-
pais.

Segundo o presidente do 
Conselho Municipal de Mapu-
to, Eneas Comiche, esta é uma 
das áreas em que o município 
enfrenta maior pressão em ter-
mos de procura de serviços.

Comiche falava momentos 
após conferir posse a novos 
dirigentes, entre vereadores e 
directores de serviços.

Os empossados são Silva 
Jacinto Magaia, vereador de 
Ordenamento Territorial, Am-
biente e Construção; Saturnino 
Chembeze, das Infra-estru-
turas Urbanas; e Isilda Zanda-
mela, para o distrito municipal 
KaMaxakeni.

Sérgio Paulo Manhique 
passa a dirigir o Serviço Mu-
nicipal de Ambiente e Salu-
bridade; Inocêncio Bernardo, 
o Serviço Municipal de Infra-
-estruturas Urbanas, onde será
coadjuvado por António de Al-
meida.

Comiche exortou os seis 
dirigentes empossados a cum-
prirem o Plano de Desenvolvi-
mento Municipal 2019-2023, 
cuja finalidade é garantir a 

prestação de serviços de qua-
lidade.

Apontou que houve redi-
mensionamento dos sectores 
no âmbito da descentralização 
e desconcentração, para apro-
ximar os serviços aos muní-
cipes e reduzir a demora na 
resposta, sobretudo na área 
de ordenamento territorial e 
licenciamento de construções.

Com efeito, foi extinto o 
pelouro de Protecção e Se-
gurança, dimensionado o de 
Ordenamento Territorial, Am-
biente e Urbanização, que re-
sultou nos pelouros de Orde-
namento Territorial, Ambiente 
e Construção, e de Infra-es-
truturas Urbanas.

Silva Magaia, vereador 

DOIS indivíduos encontram-se 
desde quinta-feira sob custódia 
das autoridades na 4.ª Esquadra 
da Polícia da República de Mo-
çambique (PRM), na Liberdade, 
Matola, indiciados de transpor-
tar produtos fora do prazo. 

Os suspeitos confessam o 
crime e afirmam que a merca-
doria tinha como destino um 
armazém localizado no bairro 
da Machava.

Segundo a porta-voz da 

PRM na província de Maputo, 
Carmínia Leite, a Polícia re-
cebeu denúncia anónima que 
dava conta da circulação de um 
camião que transportava pro-
dutos alimentares e de beleza 
fora da validade, tendo sido 
possível interpelá-lo na via pú-
blica.

“Há fortes suspeitas de que 
os produtos estavam em via de 
viciação para posterior comer-
cialização”, alertou. 

Acrescentou que o camião 
foi apreendido e os produtos 
estão sob responsabilidade da 
Inspecção Nacional das Activi-
dades Económicas (INAE) para 
os passos subsequentes.

A porta-voz apelou aos co-
merciantes para terem muita 
cautela na aquisição de produ-
tos e, em caso de identificação 
de anomalias, que sejam de-
nunciadas às autoridades com-
petentes. 

ARRANCOU ontem a primei-
ra fase da requalificação da 
Praça da Juventude, localiza-
da no bairro de Magoanine, 
na cidade de Maputo.

As obras, orçadas em 10,8 
milhões de meticais do Con-
selho Municipal de Maputo 
(CMM), deverão ser concluí-
das dentro de seis meses.

Espera-se que, com o fim 
dos trabalhos, o local, que já 
foi mercado informal de ven-
da de material de construção 
e fruta, praça de táxis, como 
também foco de criminali-
dade, ganhe nova imagem e 
seja atractivo para o lazer dos 

munícipes, principalmente 
dos jovens.

O presidente do Conse-
lho Municipal de Maputo, 
Eneas Comiche, reiterou o 
compromisso de devolver a 
função primária para a qual 
o espaço foi concebido, de
acordo com o Plano de De-
senvolvimento Municipal 
2019-2023.

Falando no acto do lan-
çamento da primeira pedra 
para a requalificação da Praça 
da Juventude, Comiche disse 
estar esperançado que o em-
preiteiro cumpra os prazos.

“Queremos ter este local 

devidamente organizado e a 
funcionar como espaço se-
guro e agradável tanto para 
os utentes como para os ope-
radores de serviços que aqui 
serão instalados”, apontou.

Além das obras da Pra-
ça da Juventude, decorre a 
requalificação das praças da 
Missão Roque e 25 de Junho, 
no bairro Central.

Serão igualmente reabi-
litados este ano a Praça Ro-
bert Mugabe, na Avenida 25 
de Setembro; 16 de Junho, 
na Malanga; e o Largo da Fé, 
popularmente conhecido por 
Pulmão da Malhangalene.

Atribuição de DUAT
passa para alçada
dos distritos

Tomada de posse de novos dirigentes municipais

de Ordenamento Territorial, 
Ambiente e Construção, disse 
que a prioridade é continuar 
a elaboração de planos de ur-
banização, iniciados em 2021, 
para responder aos pedidos de 
DUAT, para promover a cons-
trução, com maior destaque 
para a habitação.

Referiu que, nos últimos 
meses, houve maior concen-
tração na regularização das 
ocupações já existentes, o que 
comprometeu a atribuição de 
DUAT.

“Essa vai ser a nossa prio-
ridade nos próximos meses, 
para a satisfação dos muníci-
pes”, disse. 

Por sua vez, o vereador de 
Infra-estruturas, Saturnino 
Chembeze, disse que pretende 
dar maior flexibilidade e me-
lhorar o desempenho na sua 
área de actuação.

F.
M

AT
SI

N
H

E

Praça da Juventude em obras

Detidos por transportar 
produtos fora do prazo

Covid-19 causou 1165 despedimentos

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O 
MINISTRO dos Re-
cursos Minerais e 
Energia, Carlos Zaca-
rias, participa desde 
ontem até amanhã 

na Reunião Anual do Fórum 
Económico Mundial, em 
Davos, Suíça, em represen-
tação do Presidente da Re-
pública, Filipe Jacinto Nyusi. 
O evento realiza-se sob o 
tema “História num Ponto 
de Viragem: Políticas Gover-
namentais e Negócios” e vai 
abordar a cooperação global, 
equilíbrio económico, tran-
sição energética, revolução 
industrial, transformação in-
dustrial, risco e resiliência. 
Ontem, o governante par-
ticipou em diversos deba-
tes nomeadamente pers-
pectivas energéticas e 
superação da crise, cadeias 
de suprimentos resilientes e 
responsáveis e  dialogo so-
bre mercado de carbono. 
O Fórum irá ainda abor-
dar o impacto da invasão 
da Rússia à Ucrânia, com 
enfoque para a seguran-

O BANCO Africano de Exportações e 
Importações (Afreximbank) e a Or-
ganização dos Produtores Africanos 
de Petróleo (APPO) anunciaram, re-
centemente, a criação do Banco Afri-
cano de Energia, destinado a financiar 
investimentos na área energética do 
continente.

“Com o objectivo de aumentar o 
investimento do sector privado nos 
projectos de petróleo e gás, o ban-
co vai garantir financiamento crítico 
para os novos e futuros projectos de 
petróleo e gás, e no desenvolvimento 
da energia ao longo de toda a cadeia de 
valor”, lê-se no comunicado enviado, 
há dias, à Lusa.

No comunicado não são divulga-
dos os valores envolvidos na criação 
do banco nem o montante de capital 
social , mas são descritas as circuns-
tâncias e as motivações da  sua criação. 

“No seguimento do desinvesti-
mento das companhias petrolíferas 
e na mudança das tendências globais 
de investimento, o banco surge numa 
altura particularmente crítica”, apon-
ta-se no texto, que dá conta da assina-
tura do memorando de entendimento 
que foi assinado pelo director de rela-
ções com os clientes do Afreximbank, 
Rene Awambeng, e pelo secretário-
-geral da APPO, Omar Farouk, na
presença do Presidente de Angola,

João Lourenço, de ministros africanos 
e do presidente executivo da Câmara 
Africana de Energia, NJ Ayuk.

O texto argumenta que nos úl-
timos anos tem havido redução das 
despesas de investimento em África, 
que desceram de 60 mil milhões de 
dólares em 2014 para 22,5 mil milhões 
de dólares em 2020, esperando-se 
uma recuperação para 30 mil milhões 
de dólares, este ano.

“Apesar deste aumento, há sig-
nificativos níveis de investimento 
que ainda são necessários e, por isso, 
o papel das instituições financeiras
africanas tem sido enfatizado, já que
enquanto o mundo desenvolvido de-

fende o fim dos combustíveis fósseis 
devido às mudanças climáticas, Áfri-
ca continua a enfrentar uma crise de 
pobreza energética”, salienta-se no 
texto.

A fonte refere haver no continente 
mais de 600 milhões de pessoas sem 
acesso à electricidade e 900 milhões 
sem acesso a soluções de confecção 
limpa de alimentos.

O Banco Africano de Energia, 
agora proposto, vai operar da mesma 
forma que a Corporação Africana de 
Investimento Energético, uma insti-
tuição financeira de desenvolvimento 
criada para canalizar recursos para o 
crescimento do sector energético.

Moçambique no diálogo 
sobre perspectivas 
energéticas

FÓRUM ECONÓMICO MUNDIAL

Carlos Zacarias, Ministro dos Recursos Minerais e Energia

Economia digital em consolidação

 Os participantes  da IX edição da Conferência Mondato

Investimentos 
reposicinam 
turismo nacional

O DIRECTOR interino de En-
genharia do Standard Bank, 
Gulamo Nabi, considera que 
Moçambique está a consoli-
dar a segunda fase da econo-
mia digital, que consiste na 
criação de negócios baseados 
em redes de computadores.

Nabi disse ainda que, o 
país está a dar os primeiros 
passos da última fase, que 
tem a ver com a comerciali-
zação electrónica de produ-
tos e serviços. 

“Relativamente ao sec-
tor bancário, o futuro dos 
serviços financeiros será to-
talmente diferente da banca 
tradicional de hoje, o que 
pressupõe o estabelecimen-
to de parcerias, tendo como 
fim servir os clientes de for-
ma plena”, disse.

A fonte falava recente-
mente em Maputo, no âmbi-
to da realização da IX edição 
da Conferência Mondato, 
um evento organizado pela 
“Mondato Summit Africa”, 
em parceria com a FSD Mo-
çambique e o Instituto Na-
cional das Comunicações 
de Moçambique (INCM). O 
evento visava debater o pa-
pel dos países africanos na 
promoção da inclusão finan-
ceira através da digitalização 

das suas economias.
“Foi neste sentido que o 

Standard Bank decidiu ante-
cipar-se, transformando-se 
numa organização Pronta 
Para o Futuro (Future Ready) 
tendo, para o efeito, firmado 
importantes parcerias com 
vista à satisfação das neces-
sidades dos clientes através 
da complementaridade dos 
serviços”, disse.

Prova disso, acrescen-
tou, é o facto de ter sido o 
primeiro banco a estabele-
cer em 2016 uma parceria de 
interoperabilidade de servi-
ços com uma carteira móvel 
que permite a transferência 
de dinheiro entre contas de 
forma rápida, segura e em 
tempo real beneficiando, em 
grande medida, as zonas ru-
rais, onde não existem insti-
tuições bancárias.

“Em 2017, o Standard 
Bank criou a incubadora de 
negócios, onde desenvol-
ve programas de capacita-
ção em áreas de promoção 
ao empreendedorismo e 
emprego, empoderamen-
to económico de mulheres 
e conteúdo local através do 
estímulo à inovação tecnoló-
gica”, frisou.

Por seu turno, a directora 

ça energética e alimentar. 
Fonte do Ministério dos Re-
cursos Minerais e Energia 
(MIREME) disse que a par-
ticipação de Moçambique 
é importante por ser uma 
plataforma para o diálogo 

sobre assuntos de actuali-
dade, para o estabelecimen-
to e promoção de parcerias 
de cooperação e promoção 
de investimento no país. 
Esta é a primeira grande reu-
nião presencial do Fórum des-

de a eclosão da pandemia do 
novo coronavírus e decorre no 
contexto de crise de solidarie-
dade internacional.

Os organizadores consi-
deraram tratar-se de edição 
“mais oportuna desde a cria-

ção” do Fórum por todos os 
problemas que o mundo en-
frenta, incluindo a guerra na 
Ucrânia e as suas consequên-
cias para a economia mundial.

“Esta guerra é um ponto 
de viragem na história e irá 
remodelar a nossa paisagem 
política e económica nos pró-
ximos anos”, disse o fundador 
do fórum, Klaus Schwab.

São esperados mais de 
2500 participantes, incluin-
do cerca de 50 chefes de Es-
tado e de governo, mais de 
30 ministros dos Negócios 
Estrangeiros e pouco mais 
de 50 titulares governamen-
tais do pelouro da Economia. 
O Fórum Económico Mundial 
é uma organização interna-
cional independente com-
prometida com a melhoria da 
situação mundial, através de 
parcerias na formulação de 
agendas globais e regionais. 

O mesmo foi estabelecido 
em 1971, como uma fundação 
sem objectivos lucrativos que 
se afirma imparcial e sem liga-
ções com interesses políticos.

Afreximbank e produtores 
de petróleo criam Banco

Ministra da Cultura e Turismo na entrega simbólica do certificado e kits aos formados

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  097/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 20 Maio
de 2022

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

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

2. OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 3,99 4,07      4,03
  Botswana Pula 5,22 5,32      5,27
  eSwatini Lilangueni       3,99 4,07      4,03
  Mauricias Rupia 1,47 1,50      1,49
  Zâmbia Kwacha 3,71 3,78      3,74

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

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

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

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

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Maputo,  23.05.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

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

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

O MINISTÉRIO da Cultu-
ra e Turismo (MICULTUR), 
em parceria com a DIAGEO, 
acaba de investir na forma-
ção de 517 profissionais liga-
dos à área da hotelaria, num 
esforço para reposicionar o 
sector abalado pela pande-
mia da Covid-19.

Trata-se de uma inicia-
tiva levada a cabo pelo Ins-
tituto Nacional do Turismo 
(INATUR), que decorreu 
recentemente na Ponta do 
Ouro, distrito de Matituíne, 
província de Maputo.

Dos 517 profissionais ca-
pacitados na área de serviços 
de bar, 117 são da província 
de Maputo, 200 de Inham-
bane e igual número de 
Gaza.

Durante a capacitação, 
os profissionais não só aper-
feiçoaram técnicas sobre 
produção de cocktails e bem 
servir, como também foram 
munidos de conhecimentos 
e ferramentas necessárias 
para servirem considerando 
os preceitos básicos de pre-
venção da Covid-19.

Falando na cerimónia 
de encerramento do cur-

so, a Ministra da Cultura e 
Turismo, Eldevina Materu-
la, afirmou que este género 
de formação acontece num 
momento em que a activi-
dade económica está a reer-
guer-se no contexto do novo 
normal, “onde se regista o 
empenho do sector privado, 
da classe trabalhadora e das 
associações na perspecti-
va de retoma do turismo no 
país”.

Segundo a governante, 
este é um passo significati-
vo, pois parte dos forman-
dos vão gerar auto-emprego 
e outros vão robustecer a 
capacidade dos seus em-
preendimentos, havendo 
um terceiro grupo que irá 
influenciar mais cidadãos a 
iniciarem pequenos negó-
cios neste segmento de bar, 
com um impacto na melho-
ria de qualidade de serviços 
prestados.

“O ciclo de capacitação 
responde a uma das priori-
dades do Programa Quin-
quenal do Governo 2020-
2024, dando contributo ao 
desenvolvimento do capital 
humano e a promoção do 

emprego, produtividade e 
competitividade”, disse.

Por seu turno, o Director 
da DIAGEO em Moçambi-
que, Malawi, Zimbabwe e 
Zâmbia, Wilson Maquenze, 
disse terem sido atingidos os 
objectivos proclamados nes-
te ciclo de formações em três 
províncias.

“Fizemos questão de ter 
um número significativo 
de mulheres, porque a ac-
tividade de bar é tida como 
masculina. Por isso, deci-
dimos priorizar o género”, 
disse. Ochana Talita Sérgio 
Jovo, representante dos for-
mandos, disse na ocasião que 
a iniciativa vai abrir espaço 
para o desenvolvimento das 
habilidades profissionais que 
possibilitem o progresso da 
sua performance como actor 
deste sector dinamizador da 
economia nacional. 

O evento foi marcado 
pela entrega simbólica de 
certificados e kits aos for-
mandos, para além de uma 
demonstração prática do 
que aprenderam ao longo da 
capacitação e  dança tradi-
cional.

executiva da FSD Moçam-
bique, Esselina Macome, 
falou da importância, para 
Moçambique, de realização 
deste evento que serviu de 
plataforma para partilhar 
com os outros países o que 
tem sido feito no âmbito da 
inclusão financeira.

“Temos a inclusão finan-
ceira como um pilar impor-
tante no país, porque acre-
ditamos que contribui tanto 

para o desenvolvimento bem 
como para o alívio da pobre-
za”, afirmou.

Para Macome, o processo 
de digitalização da econo-
mia moçambicana ainda está 
numa fase incipiente apesar 
do crescimento que se regis-
ta no uso de soluções basea-
das em ferramenta digital. 

Realizada sob o lema 
“Gerando Valor numa Áfri-
ca Pós-Pandemia através da 

Transformação e Inclusão 
Digital” a conferência jun-
tou diversos intervenientes 
do processo de inclusão fi-
nanceira do continente, tais 
como bancos, reguladores, 
doadores, “FinTechs” (em-
presas que introduzem ino-
vações no sector financeiro 
através do uso da tecnolo-
gia), provedores de serviços 
financeiros, telecomunica-
ções, entre outros.

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



automobilistas e aos morado-
res para conservarem a estrada 
e evitarem excesso de veloci-
dade, pois há infra-estruturas 
básicas e sociais nas proximi-
dades.

Na ocasião, o presidente do 
Conselho Municipal da Beira 
revelou que, a partir de Agosto 
do ano em curso, serão abran-

gidas outras estradas do bairro 
da Manga, nomeadamente as 
ruas um e seis. Igualmente será 
pavimentada a rua que parte 
do Centro de Saúde Urbano 
do Macurungo até à zona do 
Manganhe, dando continui-
dade até ao bairro do Chota.

De acordo com Carige, ou-
tra via a ser abrangida é a rua 

do Algarve, que parte da Fá-
brica de Refeições até à Praça 
da Paz, e a rua Pais e Ramos, 
que passa pela Escola Secun-
dária Samora Moisés Machel.

“Todas estas intervenções 
têm em vista descongestionar 
as vias e permitir melhor cir-
culação de pessoas, viaturas 
e bens, sem quaisquer cons-

trangimentos, principalmente 
em tempo chuvoso”, expli-
cou.

Para a materialização des-
tas empreitadas, Albano Ca-
rige revelou que o Conselho 
Municipal da Beira conta com 
apoio do Banco Mundial, que já 
disponibilizou 200 milhões de 
meticais.  
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A PARTIR DA PASSAGEM DE NÍVEL

Estrada para Chingussura
completamente reabilitada

A 
ESTRADA que parte 
da zona de Passagem 
de Nível até ao Cen-
tro de Saúde Urbano 
de Chingussura, na 

cidade da Beira, de aproxima-
damente dois quilómetros, foi 
ontem inaugurada depois de 
revestida com pavês.

O presidente do Conselho 
Municipal da Beira, Albano 
Carige, que dirigiu o acto, re-
cordou que as obras de pavi-
mentação da referida estrada, 
que custaram pouco mais de 30 
milhões de meticais, iniciaram 
no mês de Março com recursos 
provenientes do pagamento de 
senhas e impostos pelos muní-
cipes.

Segundo o autarca, a em-
preitada, de raiz, consistiu na 
remoção de solos e preparação 
da sub-base com vista a dotá-
-la de consistência para asse-
gurar a sua durabilidade.

“Por esta estrada circula 
um número elevado de viatu-
ras por haver mercado, escola e 
centro de saúde, além de resi-
dências. Por isso, fizemos este 
trabalho árduo para devolver 
aos munícipes uma estrada em 
condições e completamente 
pavimentada”, sublinhou o 
presidente.

Albano Carige apelou aos 

Moradores
satisfeitos

Centro de Saúde
recebe ambulância 

A NOSSA reportagem abordou alguns 
munícipes para ouvir o seu sentimento em 
relação à nova estrada, que estava muito 
degradada e hoje se apresenta toda pavi-
mentada.

O automobilista Cremildo Afonso, por 
exemplo, mostrou-se muito satisfeito com 
as obras. Lembrou que ia à oficina duas ve-

zes por semana para reparar o seu veículo 
em virtude dos enormes buracos que en-
frentava e a danificavam.  

Zezé Cumbe, morador do bairro de 
Chingussura, também manifestou satisfa-
ção com a pavimentação da rua, que estava 
em condições críticas, o que se agravava 
nos dias de chuva.

O CENTRO de Saúde Urbano 
de Chingussura, na cidade da 
Beira, recebeu ontem nova 
ambulância que vem melho-
rar os serviços desta unidade 
sanitária.

O presidente do Conselho 
Municipal da Beira, Albano 
Carige, revelou que a viatura 
hospitalar custou dois mi-
lhões de meticais, fundos da 
instituição provenientes das 
senhas e impostos pagos pe-
los munícipes.

“A entrega deste meio é 
um trabalho complementar 
à inauguração da estrada. 
Queremos que as pessoas se-
jam transportadas em boas 
condições e, naturalmente, 

que a sua situação de saúde 
não se agrave”, acrescentou.

Por sua vez, o director do 
Centro de Saúde Urbano de 
Chingussura, Orlando Jamal, 
reconheceu que a ambulân-
cia é um grande ganho e vai 
significar muito à sua uni-
dade, que antes funcionava 
com apenas uma.

Jamal apontou que, com 
a única ambulância com que 
a instituição contava, não era 
possível responder à deman-
da dos doentes que precisa-
vam de ser transferidos para 
outras unidades de referên-
cia, pelo que agora a situação 
será amenizada.

“Às vezes, a ambulância 

saía daqui e ia deixar um pa-
ciente no Hospital Central da 
Beira, por exemplo, e à sua 
volta encontrava mais qua-
tro ou três à espera para se-
rem levadas, sem contar que 
outra unidade circunvizinha 
na zona do Chamba também 
dependia da mesma viatura 
para transferência de doen-
tes”, explicou.

O director do Centro de 
Saúde Urbano de Chingus-
sura reconheceu que o meio 
veio numa boa altura.

“Vai ajudar a descon-
gestionar a pressão que tí-
nhamos no transporte de 
pacientes para outros hospi-
tais”, assumiu.

Estrada para Chingussura já é transitável
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VINTE e quatro indivíduos foram declarados re-
cuperados da Covid-19 ontem, segundo dados 
partilhados pelo Ministério da Saúde (MISAU) que 
apontam ainda para o diagnóstico de nove casos da 
doença.

A maioria dos curados foi registada na capital 
com 15 casos, seguida das províncias de Maputo e 
Gaza com sete e cinco pacientes recuperados, res-
pectivamente. O país tem agora 76 infectados que 
cumprem isolamento domiciliar ou institucional.

Os novos episódios resultam da testagem de 281 

amostras suspeitas, representando uma taxa de po-
sitividade de 3,2 por cento e uma proporção acumu-
lada de 17,05 por cento, desde a eclosão da doença.

Entre os infectados, há a destacar uma crian-
ça de três anos de idade que se encontra a cumprir 
isolamento domiciliar. Entre domingo e ontem, as 
autoridades sanitárias não registaram internamento 
ou alta hospitalar, sendo que quatro pacientes estão 
nos centros de tratamento da Covid-19.

O número de vítimas mortais mantém-se em 
2203, não havendo notificação de novo óbito rela-

cionado à doença.
Entretanto, nenhuma pessoa foi vacinada con-

tra a Covid-19, mantendo em 15 milhões o número 
de pessoas que tomaram pelo menos uma dose do 
imunizante.

Até ontem, pelo menos 14,1 milhões estavam 
completamente vacinados e outros 354.341 profis-
sionais de saúde, doentes crónicos, idosos e grupos 
de alto risco tinham tomado a dose de reforço.

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

O SERVIÇO Nacional de Saúde 
(SNS) está a investir na expan-
são do tratamento e qualidade 
dos serviços de saúde, refor-
ço do número de cirurgiões e 
sensibilização das comunida-
des para reduzir os casos de 
fístula obstétrica. 

Dados do Ministério da 
Saúde indicam que o país re-
gista, anualmente, uma mé-
dia de 2500 casos de fístula, 
facto que impõe a necessidade 
de reforço da prevenção. As 
estatísticas foram avançadas 
ontem, no âmbito da celebra-
ção do Dia internacional pelo 
fim da fístula obstétrica.

A efeméride, que se as-
sinala este ano sob o lema 
“Acabe com a Fístula agora: 
Invista em Cuidados de Saúde 
de Qualidade, Capacite às Co-
munidades”, visa sensibilizar 
a população para a necessida-
de de prevenção e tratamento 
da doença, assim como para 

mobilizar apoio em todo o 
mundo. 

Um comunicado do MI-
SAU refere que a fístula cons-
titui um sério problema de 
saúde pública e as províncias 
de Nampula, Zambézia, Ma-
nica e Niassa são as que regis-
tam o maior número de casos 
da doença. 

Em 2021, por exemplo, 
Nampula teve 570 casos, 
Zambézia 514, Tete 269 e Cabo 
Delgado registou 234 episó-
dios. Os casamentos prema-
turos, gravidezes precoces e 
partos fora da maternidade 
(partos tradicionais) estão en-
tre as principais causas.

No quadro da Orientação 
Global de Fístula de 2021 UN-
FPA e da campanha para aca-
bar com a doença até 2030, o 
sector da Saúde está a apos-
tar na formação de parteiras 
competentes, uma acção com 
impacto na redução da mor-

talidade materna, neonatal e 
sua erradicação.

Refira-se que, o dia inter-
nacional pelo fim da fístula 
obstétrica é uma data ob-
servada pelas Nações Unidas 
desde 2013, com intuito de 
consciencializar todos os ac-
tores- chave para o reforço da 
prevenção e acesso ao trata-
mento adequado.

A nível mundial cerca de 
dois mil milhões de mulheres 
e raparigas sofrem da doen-
ça, sendo que nos países em 
desenvolvimento ocorrem, 
anualmente, pelo menos 100 
mil novos casos.

No país, as cerimónias 
centrais decorreram na cidade 
de Lichinga, no Niassa, tendo 
sido marcadas por palestras, 
feira de saúde, intervenções 
cirúrgicas e apresentação 
de histórias de superação de 
mulheres que viveram com a 
doença. 

OS altos índices de consumo de dro-
gas entre adolescentes e jovens, com 
idades compreendidas entre 15 e 
20 anos, está a preocupar as auto-
ridades da província de Nampula. 
Alguns destes adolescentes e jovens são 
assediados nas escolas, sendo os distritos 
de Nampula, Nacala, Murrupula e Ribáuè 
os que apresentam maior incidência de 
consumo de drogas como “cannabis sa-
tiva” (soruma), heroína e “mirá”.
As autoridades de saúde na provín-
cia atenderam, só no primeiro tri-
mestre do presente ano, um total 
de 261 casos de toxicodependência.  
Os dados foram facultados pela directo-
ra provincial do Gabinete de Prevenção 
e Combate à Droga, (GPPD), Isabel Na-
muaca, que assegurou que a instituição 
está empenhada em desencorajar estas 
práticas.

“Realizamos palestras e difundimos 
mensagens educativas nas escolas onde 

já foram abrangidas 35.497 pessoas, na 
sua maioria jovens estudantes”, infor-
mou.

Revelou que já foram instalados gabi-
netes de combate à droga nos distritos de 
Monapo e Mogovolas, acção que deverá 
ser replicada em toda a província.

“O consumo de drogas, sobretudo em 
jovens e adolescentes, está a criar pro-
blemas como doenças mentais e toxico-
dependência o que compromete o futu-
ro destes e altera a harmonia familiar”, 
acrescentou.

A província de Nampula é descrita 
pelas autoridades policiais locais como 
um corredor de traficantes de drogas que 
usam a sua extensa costa para operações 
de baldeamento no alto mar para seguir, 
por via rodoviária, a diferentes destinos.  
Nas últimas semanas, alguns dos trafi-
cantes e consumidores de drogas que as-
sediam estudantes têm sido apresenta-
dos pela Polícia à imprensa.-(AIM)

MEMBROS da Associação de 
Confeiteiros e Cozinheiros de 
Moçambique  inteiraram-se, 
na semana passada, na cida-
de da Beira, em Sofala, sobre 
o funcionamento do sistema
de segurança social vigente
no país, tendo em vista a ins-
crição dos seus membros.

O INSS divulgou os seus 
serviços aos 94 participantes 
da II conferência nacional 
desta agremiação profissio-
nal, que decorreu na capital 
provincial de Sofala.

Na interacção com os 
membros da associação, a 
equipa técnica do INSS expli-
cou as vantagens decorrentes 
da inscrição e do pagamento 
de contribuições ao sistema 
de segurança social.

Uma nota do INSS indica 

que a instituição presta espe-
cial atenção na mobilização 
e inscrição dos confeiteiros 
e cozinheiros, sobretudo dos 
que se enquadram no regime 
dos Trabalhadores por Conta 
Própria (TCP), dada a natu-
reza da sua actividade.

Neste quadro, beneficiam 
de facilidades de inscrição 
e pagamento de  contribui-
ções.

O sistema de segurança 
social, gerido pelo INSS, é de 
natureza contributiva, daí a 
importância do pagamen-
to das contribuições, prin-
cipalmente no regime dos 
TCP, porque o simples facto 
de estar inscrito não garante 
os benefícios oferecidos aos 
trabalhadores e seus depen-
dentes.

AS autoridades sanitárias da 
província da Zambézia anun-
ciaram ontem a existência de 
casos de cólera na cidade de 
Quelimane, tendo sido con-
firmadas pelo menos 47 pa-
cientes, sem óbitos. 

O director do Serviço Pro-
vincial da Saúde na Zambézia, 
Óscar Hawad, indicou que 
os quarenta e sete pacientes 
deram entrada nas unidades 
sanitárias padecendo de diar-

reias agudas, o que viria a ser 
confirmado se tratar de cóle-
ra. 

Neste momento, quinze 
pacientes estão internados no 
centro de tratamento de diar-
reias na cidade de Quelimane. 

Óscar Hawad disse que, 
diariamente, dão entrada, nas 
unidades sanitárias, 6 a 10 pa-
cientes com diarreias. 

Hawad associou a cólera 
com a degradação das con-

dições ambientais, devido ao 
excesso de chuvas, contami-
nação dos poços tradicionais 
e água estagnada em muitos 
bairros, o que  também propi-
cia a reprodução do mosquito, 
principal transmissor da ma-
lária. 

Entretanto, as autoridades 
sanitárias dizem que a situa-
ção está controlada, no distri-
to de Mopeia, onde surgiram 
os primeiros casos da doença. 

AS autoridades provinciais 
de governação descentra-
lizada no Niassa instam a 
Polícia da República de Mo-
çambique (PRM) a esclarecer  
os casos de assaltos, com re-
curso a armas  contra comer-
ciantes.

O apelo foi feito, recen-
temente, no âmbito da cele-
bração dos 47 anos da criação 
da PRM.

O secretário de Estado, 
em Niassa, Dinis Vilancu-
lo,  salientou que os casos 
de crime violento são preo-
cupantes, porquanto criam 
um clima de terror e medo 
no seio do empresariado, em 
particular, e da população 
em geral.

“O recente baleamento 
mortal de dois comercian-
tes e o ataque a viaturas nas 
estradas da província podem 
desviar investimentos priva-
dos, por isso exigimos mais 
empenho das forças policiais 

na identificação e captura 
dos criminosos para a sua 
responsabilização”, vincou.

Vilanculos apelou aos 
agentes económicos no sen-
tido destes preservarem a 
vida, privilegiando a movi-
mentação de avultados va-
lores monetários através de 
agências bancárias.

Por seu turno, Judite 
Massangele, governadora 
da província, apelou à PRM 
para reforçar os mecanismos 
de actuação no combate ao 
crime violento, visto que os 
malfeitores sofisticam cada 
vez mais os seus métodos.

Massengele disse que a 
segurança e tranquilida-
de pública, constituem um 
factor de atracção de inves-
timentos privados que ala-
vancam o desenvolvimento 
sócio-económico da provín-
cia.

“Não aceitem ser man-
chados por agentes deso-

nestos. Reforcem a vigilân-
cia, em colaboração com a 
população, para assegurar a 
denúncia de pessoas de con-
duta duvidosa”, vincou.

A comandante provin-
cial da PRM na província, 
Verónica Nkuemba,  reco-
nheceu os enormes desafios 
da corporação, sobretudo no 
combate à criminalidade, si-
nistralidade, caça e minera-
ção ilegal, entre outros fac-
tores que minam o processo 
de desenvolvimento.

Prometeu envidar esfor-
ços para o esclarecimento de 
crimes registados nas últi-
mas semanas com recurso a 
armas.

Niassa registou, este ano, 
227 casos criminais, caracte-
rizados por agressões físicas, 
violações sexuais, furtos, 
roubos e homicídios, uma 
redução em 115 casos quan-
do comparado a igual perío-
do do ano passado.

EM TODO PAÍS

Mais de dois mil veículos
poderão ser regularizados

C
ERCA de dois mil veí-
culos, que entraram 
ilegalmente no país, 
poderão ser regulari-
zados, até Dezembro 

próximo, numa acção que 
deverá resultar no encaixe 
de 300 milhões de meticais 
para os cofres do Estado.

Com efeito, a Autoridade 
Tributária de Moçambique 
(AT) procedeu ao lança-
mento ontem, em Maputo, 
da campanha de regulariza-
ção massiva e voluntária no 
período de 23 de Maio a 16 
de Dezembro de 2022.

Fernando Alage, direc-

tor-adjunto da AT, referiu 
que a campanha visa a todos 
os cidadãos que têm veícu-
los nestas condições, e que 
devem se dirigir às unidades 
das Alfândegas para a sua 
legalização. 

“Findo o prazo a institui-
ção vai usar a lei para todos 

que continuarem a circular 
com carros em situação ile-
gal. Aliás, as nossas briga-
das de fiscalização poderão 
apreender os veículos em 
questão”, disse.

Alage afirmou que tem 
consciência das dificulda-
des financeiras da maioria 

Autoridade Tributária de Moçambique lança campanha de regularização de viaturas

Nove infectados e 24 curados

Detectados 47 casos 
de cólera em Quelimane

Centro de tratamento da cólera

dos moçambicanos, daí que 
durante a campanha se vai 
usar uma tabela bonificada 
de preços, variando apenas 
em função das viaturas.

Esclareceu que a cam-
panha visa sobretudo, os 
proprietários que importa-
ram veículos sem observar 
as formalidades exigidas no 
processo normal de impor-
tação, e por outro, que os 
tenham em território na-
cional, há mais de 30 dias 
sem intenção de devolvê-
-los à procedência, para que
façam a regularização dos
mesmos, sem incorrerem
em penalizações previstas
na legislação aduaneira.

“Incluímos neste pro-
cesso viaturas, tractores, 
barcos e motociclos. Gosta-
ríamos de ter zero veículos 
não regularizados a circula-
rem nas nossas estradas, por 
isso esta actividade terá ré-
plica em todo o país”, disse. 

Para que o processo seja 
mais abrangente, para além 
dos serviços provinciais das 
Alfândegas, serão criadas 
unidades móveis que vão 
trabalhar nos distritos, lo-
calidades e povoações.

Em todos esses locais, 
tal como indicou, estarão 
presentes técnicos especia-
lizados que vão trabalhar 
na valoração dos veículos e 
outras instituições que con-
correm para o desembara-
ço como Instituto Nacional 
dos Transportes Rodoviários 
(INATRO) e despachantes 
aduaneiros. 

Saúde expande 
cuidados obstétricos

PRM deve esclarecer 
assaltos à mão armada

Cozinheiros 
e confeiteiros 
querem aderir 
ao INSS

CONSUMO DE DROGAS EM NAMPULA

Adolescentes e jovens 
vítimas de traficantes

NIASSA

COVID-19

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

Terça-feira, 24 de Maio de 2022
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INSUFICIÊNCIA DE CAMAS NO HCN

Doentes serão internados 
nos hospitais de Marrere
e Muhala-Expansão

A 
DIRECÇÃO do Hos-
pital Central de 
Nampula (HCN), a 
maior unidade sani-
tária da região norte 

do país, decidiu recorrer aos 
hospitais-gerais de Marrere 
e Muhala-Expansão para in-
ternar alguns doentes, como 
medida para descongestio-
nar as enfermarias.

O HCN debate-se com 

insuficiência de camas para 
internamento de doentes. 
Actualmente, só estão dis-
poníveis cerca de 100.

Em Abril, doentes inter-
nados em algumas enfer-
marias foram assistidos no 
chão, expostos a outros ris-
cos de saúde. O director do 
hospital, Cachimo Mulina, 
que revelou a decisão toma-
da, explicou que a malária e 

as diarreias são as doenças 
que levam ao internamento 
de mais pacientes nesta uni-
dade sanitária.

Disse que a medida foi 
tomada depois de trabalho 
coordenado com os gestores 
dos dois hospitais-gerais. 
Segundo a fonte, os doen-
tes que se encontram em 
convalescença de algumas 
doenças ou em tratamento 

deverão igualmente ser in-
ternados nas duas unidades 
hospitalares.

“Colocámos nestas uni-
dades sanitárias equipas 
de médicos a funcionar 24 
sobre 24 horas, de modo a 
descongestionar o Hospital 
Central de Nampula.

 Esta foi a medida encon-
trada neste momento”, afir-
mou.

Internados no HCN serão transferidos para Marrere e Muhala-Expansão como alternativa à falta de camas

Revendedores abandonam
negócio de pão
REVENDEDORES de pão em 
alguns bairros da cidade de 
Nampula estão a abandonar 
o negócio, alegadamente
por já não ser lucrativo, de-
vido ao recente agravamen-
to do preço deste alimento.

Segundo contam à nossa 
Reportagem alguns reven-
dedores, com a subida do 
preço, muitas famílias op-
tam agora por tubérculos 
como batata-doce, man-
dioca e inhame. Lázaro Mu-
gaveia, revendedor há mais 
de cinco anos na zona do 
Nasser, disse que o negócio 
deixou de ser sustentável, 
pois já há pouca procura de 
clientes. 

De acordo com as suas 
palavras, já não faz sentido 
comprar pão a sete meti-
cais, por exemplo, para re-
vendê-lo a oito, sob o risco 
de ter sobra que pode ir para 
além de um dia. Antes da 
subida do preço, Mugaveia 
comprava e revendia cerca 
de 400 a 500 pães por dia.  

Entretanto, moradores 
de algumas zonas já co-
meçaram a queixar-se do 
abandono de revendedo-
res, uma vez que estes eram 
a solução imediata para os 
casos em que as padarias 
estão “fora da mão”. Em 
Namicopo, os revendedores 
abandonaram definitiva-

mente as bancas onde pra-
ticavam o negócio. 

Angelina Milton dis-
se que deixou de consu-
mir pão desde que o preço 
subiu, optando agora pela 
mandioca, banana verde, 
inhame ou batata-doce. 
Disse que a subida do preço 
do pão “asfixiou” o cidadão 
de poucas posses.

“Há informações segun-
do as quais os preços dos 
produtos de primeira ne-
cessidade ainda vão subir. 
Esta é razão suficiente para 
nós outros pouparmos o 
pouco dinheiro que já con-
seguimos com muito sacri-
fício”, disse.

Preço do pão subiu e muitos revendedores estão a desistir do negócio

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A ELEIÇÃO de Moçambique a membro 
não-permanente do Conselho de Seguran-
ça das Nações Unidas vai contribuir para a 
busca de soluções de diferentes conflitos, 
com recurso ao diálogo e consenso, contri-
buindo assim para preservação da seguran-
ça e paz.

Quem assim afirma é a presidente da 
Assembleia da República, Esperança Bias, 
que falava na última sexta-feira, no encer-
ramento da V sessão ordinária. 

Bias disse que Moçambique, enquan-
to membro do Conselho de Segurança, irá 
transmitir a sua experiência na resolução 
de conflitos e, também, irá alcançar pres-
tígio no concerto das nações.

“Neste sentido, encorajamos o Gover-
no a continuar com maior vigor a campa-
nha para candidatura do país a este órgão”, 
incentivou Bias.

Da mesma opinião corrobora a ban-
cada parlamentar da Frelimo, que acres-
centa que além da larga experiência que 
Moçambique possui na resolução pacífica 
de conflitos, a candidatura do país funda-
menta-se ainda pela necessidade crescente 
de promoção da paz e segurança.

Ainda segundo a Frelimo, a presença de 
Moçambique naquele órgão, vai permitir 
a promoção do multilateralismo, o com-
bate ao terrorismo, as mudanças climáti-
cas, questões humanitárias, promoção dos 
direitos humanos e equidade de género, 
factores fundamentais para a promoção 
do desenvolvimento harmonioso e a con-
sequente redução das desigualdades e da 

CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU

Eleição de Moçambique vai 
influenciar na resolução de conflitos

pobreza. 
Diante dessas vantagens, a ban-

cada maioritária apela a todos os ci-
dadãos, embaixadores acreditados 
em Moçambique, aos países da Co-
munidade para o Desenvolvimento 
da África Austral (SADC), membros 
da União Africana (UA) e a todos os 
Estados membros da ONU para con-

tinuarem a apoiar a candidatura de 
Moçambique a membro não-per-
manente no Conselho de Segurança 
das Nações Unidas.  

Referir que a  eleição de Moçam-
bique a membro não-permanente 
do Conselho de Segurança das Na-
ções Unidas está marcada para o 
próximo dia 9 de Junho.

A candidatura tem o apoio da 
SADC e da União Africana (UA), 
além de manifestações de encoraja-
mento no seio da Comunidade dos 
Países da Língua Portuguesa (CPLP).

O Conselho de Segurança da 
ONU é composto por 15 membros, 
cinco permanentes e dez não per-
manentes.

A admissão do país ao Conselho de Segurança das Nações Unidas vai ajudar na resolução de conflitos

AINDA O FIM DA V SESSÃO ORDINÁRIA DA AR

Depois de legislar
é hora de divulgar

D
URANTE pouco 
mais de dois meses 
e meio, 250 depu-
tados que com-
põem a Assem-

bleia da República (AR) na 
IX legislatura estiveram 
envolvidos em trabalhos 
da V Sessão Ordinária do 
órgão, cujo encerramento 
teve lugar na semana fin-
da.

Concluídos os traba-
lhos da sessão, os depu-
tados seguem aos respec-
tivos círculos eleitorais 
onde, entre outras activi-
dades, terão a missão de 
divulgar as leis aprovadas 
para que sejam conheci-
das pelo povo de quem 
são dignos representan-
tes.

Em termos concretos, 
a Assembleia da República 
realizou, durante esse pe-

ríodo, 22 plenárias, o que 
culminou com a aprecia-
ção de 25 dos 32 pontos 
previstos. Destes 18 foram 
aprovados por consenso 
das três bancadas parla-
mentares, nomeadamen-
te, Frelimo, Renamo e o 
Movimento Democrático 
de Moçambique (MDM).

E porque o órgão é le-
gislativo, tem como papel 
fundamental a produção 
de leis em matérias diver-
sas. Neste quesito, houve 
resultados significativos 
que se evidenciaram com 
a aprovação de vários ins-
trumentos que passam 
agora a fazer parte do or-
denamento jurídico na-
cional. 

Numa altura em que o 
país se debate com o cri-
me organizado e ataques 
terroristas, o Parlamento 

fez passar duas propostas 
de lei, submetidas pelo 
Governo, configurando-
-se num passo importan-
te para a erradicação des-
tes males.

Trata-se das propostas 
de revisão das leis relati-
vas à prevenção e comba-
te ao branqueamento de 
capitais e financiamento 
do terrorismo e a que es-
tabelece o regime jurídico 
específico à prevenção, 
repressão e combate ao 
terrorismo e acções cone-
xas, depois de um intenso 
debate que não chegou a 
reunir consensos.

Ainda em termos de 
produção legislativa, a 
presidente da AR, Espe-
rança Bias, destacou, no 
seu discurso de encerra-
mento, a aprovação de 
outros instrumentos le-

Aprovadas leis que trarão 
ganhos significativos

PARA a deputada Muanarera 
Abdala, da bancada da Freli-
mo, a V Sessão Ordinária da 
AR, é histórica porque con-
seguiu aprovar leis que trarão 
ganhos significativos para o 

país e, sobretudo, para a pro-
víncia de Cabo Delgado, seu 
circulo eleitoral.

Refere-se às propostas so-
bre a prevenção e combate ao 
branqueamento de capitais e 

O país tem de avançar
ENQUANTO membros do órgão legislativo, os parla-
mentares têm em mãos a responsabilidade de serem 
também arquitectos da nação, pelo que o seu traba-
lho deve passar por aprovar leis capazes de permitir 
que o país avance.

A sensibilidade é do deputado Arnaldo Chalaua, 
da bancada da Renamo, segundo o qual a aprovação 
da lei contra o terrorismo peca por ter um artigo que 
lesa o preceituado na Constituição da República.

Assim, segundo contou, sai desta sessão “um 
pouco desiludido porque a sua expectativa era ver 
a AR a aprovar leis duradouras e com forte compo-
nente de garantir o futuro do país porque, afinal de 
contas, ele tem de avançar e não regredir”, afirmou. 
Disse que vai ao trabalho de fiscalização parlamen-
tar na província de Nampula, seu circulo eleitoral, 
para ver o cumprimento dos programas do Governo 
e avaliar as necessidades da população, mas avança 
não ter ferramentas suficientes para o efeito.

“Solicitamos um relatório das actividades do 
Executivo e não nos foi apresentado, o que significa 
que poderemos não conseguir fazer uma fiscalização 
completa porque este relatório seria um instrumento 
importante para saber o que está ou não a ser feito e 
irmos confrontar as informações no terreno”. disse.

financiamento do terrorismo, 
assim como a do regime jurí-
dico específico de prevenção, 
repressão e combate ao terro-
rismo e acções conexas.

Disse que a aprovação 
destas leis afigura-se de alta 
relevância porque Cabo Del-
gado é uma província onde a 
população sente directamen-
te os efeitos desoladores dos 
ataques terroristas que amea-
çam a segurança do país desde 
2017.

A deputada contou que 
volta a Cabo Delgado para as 
jornadas parlamentares com 
missão de difundir a informa-
ção constante destes disposi-
tivos legais para desencorajar 
àqueles que se juntam às filei-
ras do inimigo.

Acrescentou que, por cau-
sa do aliciamento, muitos jo-
vens naquela província têm 
alinhado com os causadores 
do terror, o que compromete 
os esforços em curso para para 
o desenvolvimento daquelas
regiões em particular e do país
no geral.

 “Não basta aprovar as leis, é preciso divulgá-las”, consideram alguns deputados

Muanarera Abdala,  da Frelimo

Arnaldo Chalaua, da Renamo

ciação positiva da pro-
posta de lei que aprova a 
organização, composição, 
funcionamento e compe-
tências dos Tribunais Ma-
rítimos, referindo que a 
mesma vai reforçar o con-
trolo da costa marítima 
nacional, dos rios e lagos 
“que possuem numero-
sos recursos com grande 
valor económico, social e 
ecológico”.

Tal como na edição de 
ontem, o “Notícias” traz 
hoje mais sensibilidades 
de alguns deputados en-
trevistados a propósito do 
encerramento dos traba-
lhos da V Sessão Ordiná-
ria da Assembleia da Re-
pública.

gais como é o caso da lei 
que estabelece o regime 
jurídico de identificação 
civil e do bilhete de iden-
tidade do cidadão nacio-
nal.

“Este dispositivo vai 
permitir maior segurança 
no documento de identi-
ficação do cidadão e evi-
tar a sua falsificação”, su-
blinhou Esperança Bias.

Destacou ainda a apre-

Vamos prestar contas
UM dia antes do encer-
ramento da V Sessão, o 
deputado Fernando Bis-
marque, do Movimento 
Democrático de Moçam-
bique (MDM), disse que 
o momento agora é de ir
prestar contas ao eleitora-
do sobre o desempenho da
sua bancada.

Em termos de produ-
tividade, não obstante 
aquelas matérias em que 
não se conseguiu reunir 
consensos, Bismarque dis-
se que estava satisfeito e 
com sentimento de missão 
cumprida, volvidos 56 dias 
de trabalhos.

O deputado e porta-voz 
do bancada do MDM desta-
cou a aprovação de vários 
instrumentos estruturan-
tes para o desenvolvimento 
do país, apontando como 
um aspecto positivo e que 
deve ser realçado a todos 
os níveis.

“Procurámos sempre 
encontrar pontos de con-

vergência em nome da 
democracia e do interesse 
público, porque nós es-
tamos aqui em represen-
tação do povo. Portanto, 
esta sessão foi produtiva 

porque os trabalhos basea-
ram-se naquilo que tem 
que ver com a criação de 
condições para a felicidade 
do povo moçambicano”, 
indicou.

Fernando Bismarque, do MDM

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A VITÓRIA contra o terroris-
mo que afecta alguns distritos 
da província de Cabo Delga-
do, passa pela coordenação e 
cooperação mútua das forças 
da Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral 
(SADC), que apoiam Moçam-
bique desde o ano passado na 
luta contra este mal, que não 
aterroriza apenas o país.

Este pronunciamento é do 
chefe da Missão Militar da Co-
munidade de Desenvolvimen-
to da África Austral (SAMIM), 
Mpho Molomo, quando profe-
ria uma palestra semana pas-
sada, em Maputo, a estudan-
tes da Universidade Eduardo 
Mondlane.

O chefe da missão reiterou 
que a pressão exercida pela 
força conjunta reduziu a ca-
pacidade operativa dos grupos 
terroristas naquela província, 
situação que levou os terro-
ristas a adoptarem a táctica de 
ataque em pequenos grupos, 
mas, mesmo assim, está a en-
contrar resposta à altura.

“Estamos a estabilizar a si-
tuação, mas não podemos dizer 

que já vencemos o terrorismo”, 
declarou Mpho Molomo, na 
mesma palestra”, sublinhando 
a necessidade de cooperação 
para garantir que se há um ata-
que deste lado, os terroristas 
sejam bloqueados do outro.

Mpho Molomo admitiu 
que as forças estrangeiras que 
apoiam Moçambique no com-
bate ao terrorismo ainda não 
destruíram todas as bases dos 
rebeldes, alertando 

para os traumas do conflito 
entre mulheres e crianças afec-
tadas pela acção dos terroristas.

O chefe da missão que visi-
tou os centros de acolhimento 
em Cabo Delgado, descreveu 
como chocante perceber como 
as pessoas podem ser brutais. 
Disse que conheceu e ouviu 
depoimentos de mulheres que 
foram violadas nas florestas. 
“Quando os terroristas captu-
ram uma mulher, primeiro a 
submetem a um teste de SIDA 
e, caso ela tenha o resultado 
negativo, eles tomam-na como 
esposa”, lamentou. 

Para além das forças da 
SADC, o país conta desde o ano 

passado com o apoio das forças 
do Ruanda, no âmbito da coo-
peração no domínio da defesa 
entre os dois Estados.

Devido ao clima de segu-
rança nas zonas outrora ocu-
padas pelos terroristas, a po-
pulação que havia abandonado 
as regiões em referência já está 
a regressar e a envolver-se em 
actividades agrícolas, facto que 
poderá reduzir a sua depen-
dência dos apoios do Governo 
e parceiros.

Por seu turno, o Secretário 
do Estado na província de Cabo 
Delgado, António Supeia, que 
se deslocou recentemente à 
Ilha de Matemo, no Arquipéla-
go das Quirimbas, para saudar 
as forças armadas, pela missão 
de restabelecimento da ordem 
e paz naquela região de Cabo 
Delgado, disse que os terroris-
tas estão a tentar a todo o cus-
to voltar a atacar o local para 
se reabastecer em alimentos, 
devido à fome severa porque 
estão a passar.

De acordo com o coman-
dante, os terroristas tentam 
usar várias estratégias para 

O PRIMEIRO-MINISTRO, Adriano Ma-
leiane, lamentou ontem, em Maputo, a 
morte do Presidente dos Emirados Ára-
bes Unidos, Sheikh Khalifa bin Zayed  a 
13 de Maio corrente, considerando que 
se trata de uma grande perda, não so-
mente para a família Real e para o povo 
daquele país, mas também para Mo-
çambique que tem desenvolvido exce-
lentes relações de solidariedade, amiza-
de e cooperação.

“Neste momento de dor e conster-
nação, gostaríamos, em nome do Povo 
e do Governo da República de Mo-
çambique, endereçar à família Real, ao 
povo e ao Governo dos Emirados Árabes 
Unidos, as nossas sinceras e profundas 
condolências”, sublinha o Primeiro-
-Ministro, numa mensagem recebida
na nossa redacção.

Entretanto, pela morte do Sheikh 
Khalifa bin Zayed, aos 73 anos de idade, 
os Emirados Árabes Unidos estão a ob-
servar um luto estadual de quarenta dias 
com a bandeira a meia-haste ao mesmo 
tempo que o trabalho foi suspenso em 
todos os ministérios, departamentos e 
entidades federais locais e privadas por 
três dias.

Maleane lamenta morte 
do PR dos Emirados Árabes

Adriano Maleane assina livro de condolências pela morte do Sheikh Khalifa, antigo Presidente dos Emirados 
Árabes Unidos

Sheikh Nahyan ou Sheikh Khalifa foi 
Presidente dos Emirados Árabes Unidos e 
emir de Abu Dhabi. Ascendeu ao poder a 

dois de Novembro de 2004, substituindo 
o seu pai Zayed bin Sultan Al Nahayan,
que havia morrido no mesmo dia.

Vitória contra terroristas 
passa pela cooperação mútua

chegar à Ilha de Matemo, 
“tentam vir um a um em bo-
leias de pequenos barcos de 
pescadores, mas rechaçamos 
logo. Por isso proibimos que os 
pescadores da ilha cheguem à 
zona continental de Macomia. 
Há um controlo cerrado, es-
tamos sempre atentos através 
dos nossos barcos que contro-
lam toda esta área”, afirmou 
salientando que os malfeitores 
pretendem roubar comida das 
populações que se encontram 
na ilha. 

O comandante sublinhou 
que a fome é a principal razão 
que faz com que o grupo tente 
se aventurar à ilha, único local 
mais próximo ainda com po-
pulação, e eles acreditam que 
é possível conseguir comida, 
porque a situação está pior para 
eles, que se alimentam apenas 
de tubérculos como mandio-
ca e outros, das machambas 
abandonadas pela população.”

Falando a jornalista no final 
da visita, o Secretário do Esta-
do encorajou as Forças de De-
fesa e Segurança ali estaciona-
das a continuarem a defender 
as populações com valentia, 
não permitindo que o inimigo 
use aquele local para humilhar 
a população. 

Afirmou ainda que tudo 
indica que o inimigo está fra-
gilizado e os poucos elementos 
do grupo que restam estão a 
lutar apenas para sua sobre-
vivência. “Muito obrigado 
jovens, vim aqui para parti-
lhar convosco este ambiente. 
Consigo ver a vossa prontidão. 
O país precisa de vocês. Pelas 
informações que deram, dá 
para perceber o quão o inimi-
go está em apuros e isso revela 
que não estão a dar tréguas, o 
país honra-vos”, reconheceu 
Supeia.

Missão Militar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SAMIM)

SEGUNDO JAKAYA KIKWETE

Nyerere construiu alicerces 
para a libertação dos povos

J
ULIUS Nyerere construiu 
os alicerces necessários 
para a libertação dos povos 
de África e, em particular, 
da Comunidade de Desen-

volvimento da África Austral  
(SADC), onde se localiza a Re-
pública Unida da Tanzania, seu 
país de origem.

Este pensamento foi apre-
sentado ontem pelo antigo 
estadista tanzaniano, Jakaya 
Kikwete, ontem em Maputo, 
numa conferência sobre os 100 
anos de Julius Nyerere, assina-
lados a 13 de Abril último.

Trata-se de uma iniciativa 
da Universidade Pedagógica de 
Maputo (UP) em parceria com 

a Fundação Samora Machel, 
para celebrar e imortalizar a 
vida e obra do fundador da na-
ção tanzaniana.

Jakaya Kikwete afirmou 
que tal como se bateu pela li-
bertação da Tanzania, Julius 
Nyerere apoiou os movimentos 
de libertação de toda a SADC, 
como forma de impulsionar 
o seu desenvolvimento e dos
seus povos em particular.

O seu nacionalismo, se-
gundo Kikwete, levou-o a 
participar na fundação da Or-
ganização da Unidade Africana 
(OUA) em 1963 e da SADC, e 
liderou o Comité de Descoloni-
zação da OUA.

Um dos maiores beneficiá-
rios desta abertura, foi a Frente 
de Libertação de Moçambique 
(Frelimo), desde a sua funda-
ção em Dar-Es-Salaan, e na 
luta pela independência de 
Moçambique.  

“Construiu-se a partir daí 
uma forte relação de amizade 
e irmandade entre Mwalimu 
e o povo moçambicano, que 
encontrou em Nyerere e outros 
pan-africanistas o guia para se 
libertar da colonização portu-
guesa”, disse Kikwete.

Falou ainda do apoio 
prestado por Julius Nyerere 
à libertação da Namibia, do 
Zimbabwe, da Angola e da 

necessidade de reavaliar as re-
lações de cooperação entre os 
países da região com a África do 
Sul, de Nelson Mandela, após a 
sua libertação e eleição como 
primeiro presidente negro.

“Um dirigente que traba-
lhava pela justiça social, unida-
de nacional e boas relações ra-
ciais. Nyerere conduziu a união 
política entre o Tanzania e Zan-
zibar, que levou à constituição 
da República Unida da Tanza-
nia em 1964”, disse Kikwete.

Dirigindo-se para uma di-
versificada plateia que incluía, 
entre outras personalidades, 
os antigos estadistas moçam-
bicanos, Joaquim Chissano e 

Armando Guebuza, ministros, 
diplomatas, académicos, reito-
res universitários, o orador co-
meçou por contar a história de 
infância de Nyerere, até à sua 
formação superior em docên-
cia, antes de largar a carreira 
para se dedicar à política, com 
intenção de defender a liber-
tação da Tanzania do colonia-
lismo.

Nyerere, disse, nasceu no 
Tanganyika, filho de um che-
fe Zanaki, e ficou conhecido 
pelo cognome Mwalimu (pro-
fessor, em KiSwahili), da sua 
anterior profissão antes de se 
tornar activo na política, mas 
também pela sua forma de di-
rigir. Estudou para professor 
na Universidade Makerere, em 
Kampala (Uganda), história e 
economia política na Universi-
dade de Edimburgo, tendo sido 

o primeiro tanzaniano a estu-
dar numa universidade britâ-
nica e o segundo a completar
um grau universitário fora de
África. O antigo estadista tan-
zaniano, 2005 - 2015, contou
que Julius Nyerere lançou-se
para política em 1954, quando
juntamente com outros con-
cidadãos transformaram uma
associação nacional em partido 
político.

Nesse mesmo ano foi co-
-fundador, em Julho, do par-
tido Tanganyika African Natio-
nal Union (TANU), que levou

o seu país à independência da
Grã-Bretanha em 13 de De-
zembro de 1962. 

Na sequência das conver-
sações com a potência colo-
nizadora e de novas eleições 
no partido, Nyerere tinha 
sido nomeado, em 1959, pri-
meiro-ministro do território 
semi-independente e, com 
a independência, tornou-se 
presidente.

Em 1977, disse Kikwete, li-
dera a fusão do seu partido com 
o Partido Afro-Shirazi de Zan-
zibar para formar o Chama Cha

Mapinduzi (CCM) ou “Partido 
da Revolução”.

Nyerere, que se conservou 
no poder até 1985 quando, vo-
luntariamente, decidiu deixar 
a presidência, conduziu o país 
seguindo uma política deno-
minada “socialismo africano”. 

Infelizmente e, apesar do 
imenso esforço em termos de 
educação, que fez com que a 
Universidade de Dar-es-Sa-
lam, e principalmente o seu 
Instituto de Ciências Marinhas, 
sejam actualmente um “centro 
de excelência”.

Apropriar-se do pensamento 
dos nacionalistas africanos

A PRESIDENTE da Fundação 
Samora Machel, Graça Machel, 
exortou aos académicos e à so-
ciedade em geral a se apropria-
rem do pensamento dos nacio-
nalistas africanos e tornar este 
conhecimento alvo de estudo 
para as futuras gerações.

Para Graça Machel, cabe 
às pessoas se inspirarem e se-

guirem os passos de persona-
lidades como Julius Nyerere, 
Eduardo Mondlane, Samora 
Machel e demais líderes his-
tóricos de África, cuja visão 
inspirava para um continente 
mais desenvolvido.

“Os líderes e dirigentes 
africanos que partilharam mo-
mentos com esses nacionalis-

tas devem ter um papel mais 
activo na educação das novas 
gerações sobre o percurso dos 
processos de libertação de seus 
países”, disse Graça Machel, 
para quem os jovens moçam-
bicanos do pós-independência 
sabem muito pouco sobre a 
história da luta de libertação 
nacional e esse conhecimento 

precisa ser mais partilhado.
Nas suas considerações fi-

nais, Graça Machel afirmou 
que lembrar Julius Nyerere é 
reconhecer os seus esforços e 
dedicação para a libertação de 
toda a SADC e de todo o conti-
nente africano.

No seu entender as univer-
sidades deviam sintetizar, ana-
lisar e incentivar o estudo do 
pensamento de nacionalistas, 
como Julius Nyerere, cuja visão 
já identificava os desafios que 
os países enfrentam actual-
mente.

Os africanos, segundo a 
oradora, devem ter orgulho 
dos seus líderes e aproveitar as 
suas boas acções, bem como 
aquilo que pode ser usado para 
a construção de um desenvol-
vimento comum.

“Somos sempre impingi-
dos com pensamentos de lí-
deres europeus, americanos ou 
até asiáticos, mas eu acredito 
que é hora de nos orgulharmos 
dos nossos nacionalistas e in-
cutir nas novas gerações aqui-
lo que era o seu pensamento 
sobre uma África completa-
mente liberta do colonialismo 
e desenvolvida”, disse Graça 
Machel.

Jakaya Kikwete, antigo estadista tanzaniano, fala de Julius Nyerere

Participantes na conferência sobre os cem anos de Julius Nyerere

 C
.U

QU
EI

O 
- F

.M
AT

SI
NH

E

Graça Machel defende apropriação do pensamento de nacionalistas africanos

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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GABINETE DO DIRECTOR-GERAL 
Departamento de Aquisições - DEA

- Concurso N.º 47A003041/CP/30/2022 -
1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público, (ANE, IP) convida empresas, pessoas singulares ou

colectivas, nacionais ou estrangeiras interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem
propostas fechadas para a Execução das Obras de Reparações Iniciais e Manutenção de Rotina da Estrada N1 no 
Troço compreendido entre Macia e Xai - Xai (60 km), na Província de Gaza.

2. Os concorrentes, deverão ser titulares de Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas de 7ª Classe, Categorias II e III e
Subcategorias 1ª, 4ª e 5ª para a Categoria II e Subcategorias 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª e 10ª para Categoria III.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações consultar gratuitamente ou adquirir o Documento de
Concurso, no endereço abaixo indicado, a partir do dia 24 de Maio de 2022.

4. A aquisição do Documento de Concurso é contra o depósito da importância, não reembolsável de 5.000,00 MT
(cinco mil meticais), na Conta Bancária n.º 66153128, NIB: 000.100.000.006.615.312.857 (MZM), Millennium
BIM, Titular: Administração Nacional de Estradas.

Administração Nacional de Estradas, (ANE, IP)

Departamento de Aquisições - DEA

Av. de Moçambique, n.º 1225, Telefone: (+258) -2146163/7

Maputo - Moçambique

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo discriminado até às 10.00 horas do dia 5 de Julho de
2022 e serão abertas, no mesmo dia, pelas 10.15 horas em Sessão Pública, na Sala de Conferências da ANE, IP, na
presença dos representantes das empresas que desejarem assistir ao acto.

Administração Nacional de Estradas, (ANE, IP)

GABINETE DO DIRECTOR-GERAL

Av. de Moçambique, n.º 1225, Caixa Postal n.º 403

Maputo - Moçambique

6. O prazo de validade das propostas é de 90 dias após a data de abertura e deverão ser acompanhadas de uma
garantia provisória no valor de 6.000.000,00MT (seis milhões de meticais), válida pelo prazo de 120 dias,
contados a partir da data de abertura das propostas. O concorrente pode alternativamente, apresentar a Declaração 
da Garantia, reconhecida pelo Cartório Notarial no valor acima referido.

7. A visita ao local de Execução da Obra, a qual terminará com a realização da reunião de pré-concurso na Delegação
da ANE, IP Gaza, terá lugar no dia 2 de Junho de 2022, o Local de Concentração será em Macia (Báscula da Macia),
pelas 9.15 horas.

8. O anúncio de posicionamento dos concorrentes terá lugar às 10.00 horas do dia 25 de Julho de 2022, na Sala de
Conferências, nas instalações da ANE, IP, Av. de Moçambique, n.º 1225, Maputo.

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

Maputo, Maio de 2022

Pela Entidade Contratante
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO PÚBLICO
GABINETE PROVINCIAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO DE MAPUTO 

Repartição das Aquisições

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 13K080241/01/CP/RA/2022

1. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Maputo (GPCCM) convida empresas de cons-

trução civil interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade de capacidade técnica e finan-

ceira a apresentarem propostas fechadas para execução de empreitada, de acordo com o seguinte:

Objecto do Concurso
Modalidade 
de Concurso

Data e hora

GarantiaDatas de 
visita ao local 

da obra

Data e hora de 
entrega das 
propostas

Data e hora da 
abertura das 

propostas

Empreitada de obras de 
reabilitação e requalifi-
cação das futuras insta-
lações do GPCCM

Público
3 e 6 /6/2022 

9.30 horas
21/6/2022 
10.00 horas

21/6/2022 
10.30 horas

473.325,00

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso

ou levantá-los pela importância não reembolsável e 3.000,00MT (três mil meticais) no endereço

indicado no nº 4 do presente anúncio.

3. O valor do documento de concurso deverá ser depositado na conta bancária nº 005338519004 no

Banco de Moçambique, em nome do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Maputo.

4. As propostas deverão ser entregues e serão abertas em sessão pública na presença dos concorrentes

que desejarem participar, no seguinte endereço:

Gabinete Província de Combate à Corrupção Maputo,
Av. Zedequias Manganhela, nº 12, Cidade da Matola

Telefone (+258) 83 30 14 498

5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Forneci-

mento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março.

A Autoridade Competente
(Ilegível)

345

Torna-se público que pela Décima Terceira 
Secção Comercial do Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo correm éditos fazendo 
saber que no dia 9 de Junho de 2022, 
pelas 10.30 horas, na Sala de Sessões 
desta Secção, será realizada a abertura 
de propostas em carta fechada, pela 
primeira praça, pelo preço mínimo de 31  
590 000,00MT(trinta e um milhões, 
quinhentos e noventa mil meticais), 
para a venda em hasta pública do imóvel 
penhorado nos Autos de Execução 
Ordinária nº 314/20-B, movidos pelo 
exequente ACCESS BANK MOZAMBIQUE, 
SA, anteriormente designado African 
Banking Corporation, Moçambique, SA, 
contra os executados: APS-MOÇAMBIQUE, 
LDA, GABRIEL GONÇALVES MANUEL 
NHASSENGO e SÉRGIO MANUEL 
FERNANDO, com sede e residentes nesta 
cidade, com a seguinte designação:

Verba Única

Prédio descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Maputo, sob o nº 59764 
a fls. 119 verso, do livro B/203, inscrito sob 
o nº 75329 a fls. 21 verso, do livro G/100,
a favor de Francisco João Pateguana,
que constitui uma hipoteca a favor do
exequente African Banking Corporation
Moçambique, SA, registada sob o nº
80859 a fls. 34, do livro C-108.

Todas as propostas em carta fechada 
deverão ser entregues até esse momento 
no Cartório da 13ª Secção Comercial do 
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, sito 
na Av. 25 de Setembro, nº 916, 4º andar, 
porta 402, direito, cidade de Maputo, 
durante as horas normais de expediente, 
pelas pessoas interessadas na compra 
do referido imóvel, bem como ficam 
notificados àqueles que nos termos do 
artº 876º, nº 2 do CPC, podiam requerer 
a adjudicação, bem assim aos titulares 
de qualquer direito de preferência na 
alienação do bem penhorado para, 
querendo, exercerem o seu direito no acto 
da praça.

O imóvel está localizado no Bairro Triunfo, 
4ª Avenida, nº 321, cidade de Maputo, 
devendo contactar o fiel depositário, 
Dr. Aves de Barros Chongo, afecto ao 
Departamento de Crédito do exequente, 
com domicílio legal no Access Bank 
Mozambique, SA, Rua dos Desportistas, 
nº 480, 18º andar, cidade de Maputo.

Maputo, aos 13 de Maio de 2022

A Secretária Judicial
(Ilegível)

Verifiquei

A Juíza de Direito
Maria da Luz

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
13ª Secção Comercial

ANÚNCIO

4501

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

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural 
Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural, FP

Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. O Fundo do Fomento Agrário e Extensão Rural, FP- FAR, através do Departamento de Aquisição (DAQ) convida pessoas singulares, micro, 
pequenas e médias empresas a apresentarem propostas fechadas para o fornecimento de Insumos agrícolas aos concursos abaixo discrimi-
nados: 

Nº
Nº do 

Concurso
Objecto Modalidade

Garantia 
Provisória 

(MT)
Validade da 

Proposta

Hora/ 
Data da 
entrega das 
propostas

Hora/ Data 
de abertura 
das 
propostas

Hora/ Data 
do anúncio do 

Posicionamento

Valor do 
Documento 
do Concurso 

(MT)

1
35A004941CP
0032022

Aquisição de 
Insumos:
Lote I: Insumos 
Agrícolas;

Lote II: Sistema 
de rega gota-a-
-gota

Lote III: Insu-
mos Pecuários

Lote IV: Aquisi-
ção de Poedeiras 

Concursos 
Público N/A 90 dias

Data: 
13/6/2022

Hora:
9.00 horas

Data: 
13/6/2022

Hora:
9.00 horas

Data:
21/6/2022

Hora:
10.00 horas

1500,00

2
35A004941CP
0042022

Aquisição de Kits 
de Sementes 
(Fertilizantes, 
Agroquimicos, 
silobags)

Concursos 
Público

583.863,00
90 dias

Data: 
13/6/2022

Hora: 
11.00 horas

Data:
13/6/2022

Hora: 
11.00 horas

Data:
21/6/2022
Hora: 
10.00 horas

2000,00

3
35A004941CL
0052022

Lote I: For-
necimento de 
equipamento 
Informatico

Lote II: Apare-
lho de som

Concurso 
Limitado

N/A 90 dias

Data: 
6/6/2022

Hora:
9.00 horas

Data: 
6/6/2022

Hora: 
9.00 horas

Data:
15/6/2022

Hora:
10.00 horas

1000,00

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquirí-los na recepção do Bloco D, 
sita na Av. Acordod de Lusaka, nº 1406, Bloco D, 2º andar, das 8.00 às 15.00 horas, mediante apresentação do Talão de Depósito que deve ser 
feito na conta Bancária nº 944490, Millenium Bim, pela importancia não reembolsável, segundo a tabela acima.

3. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Servi-
ços de Estado, aprovado pelo  Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural, FP.
Av. Acordos de Lusaka- Praça dos Heróis. nº 1406, 2º andar, Bloco D

Departamento de Aquisições

4. A apresentação do Certificado de Cadastro Único é de carácter obrigatório.

Maputo, aos 19 de Maio de 2022
4477

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENDEREÇO:

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

4484

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

Pela Décima Segunda Secção Comercial deste Tribunal correm éditos de trinta 
dias, citando a executada CRISTINA MILAGRE ZIBIA, com último domicílio 
conhecido no Bairro de Mavalane “A”, quarteirão nº 1, casa nº 417, cidade de 
Maputo, ausente em parte incerta, para, no prazo de dez dias, que começa a 
correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da segunda e última publicação 
deste anúncio, pagar ao exequente BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, 
SA, a quantia de 3 007 301,58MT (três milhões e sete mil, trezentos e um 
meticais e cinquenta e oito centavos), em dívida nos Autos de Execução 
Ordinária para Pagamento de Quantia Certa nº 09/22-J, que por esta Secção 
lhe move o referido exequente ou no mesmo prazo nomear à penhora bens 
suficientes para tal pagamento e do mais que acrescer ou deduzir a oposição 
que tiver, nos termos dos artigos 811º, nº 1 e 812º, ambos do CPC, sob pena de, 
não o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo a execução 
seus termos, conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial, que 
se encontra à disposição do executado no Cartório desta Secção, podendo ser 
levantado em qualquer dia útil, dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos quatro dias do mês de Maio do ano dois mil e vinte e dois

A Escriturária Judicial Provincial
Rosa Mussara Vicente Uamba

Verifiquei
A Juíza de Direito

Moila Ornélia Chong Chelene
4493
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P R O M O V E N D O  A  I N C LU S ÃO  F I N A N C E I R A  E  A

VA LO R I Z AÇ ÃO  D O  M E T I C A L

“Interacção entre as Políticas Monetária e Macroprudencial em Moçambique”

10 de Junho de 2022 | 08:00 Horas | Hotel Montebelo Indy Maputo Congress

CONVITE

XIII Jornadas Científicas Do Banco De Moçambique

O Banco de Moçambique (BM) tem a honra de convidar o público a participar das suas XIII Jornadas Científicas, 

que se realizam no dia 10 de Junho de 2022, com início às 08:00 horas, no Hotel Montebelo Indy Maputo 

Congress, em Maputo. Neste evento serão apresentados para debate dois trabalhos de pesquisa seleccionados 

por um júri independente do BM, sob o tema “Interacção entre as Políticas Monetária e Macroprudencial em 

Moçambique”. 

O evento terá como orador principal o Dr. Luís Brandão Marques, Vice-chefe da Divisão de Políticas Monetárias e 

Macroprudenciais do Fundo Monetário Internacional. 

Os títulos dos trabalhos seleccionados pelo júri para apresentação são os que se seguem:

1- “Análise do Impacto da Política Macroprudencial na Estabilidade Financeira e sua Interacção com a

Política Monetária: Evidência Empírica para o Caso de Moçambique”, da autoria dos senhores Roque Magaia

e António Chichava; e

2- “Análise do Efeito da Interacção entre as Políticas Monetária e Macroprudencial sobre o Nível de Exposição 

a Riscos pelo Sector Bancário em Moçambique”, da autoria do senhor Ezequiel Alexandre Moiane.

Adicionalmente, o BM apresentará a sua experiência no âmbito da implementação da política macroprudencial 

em Moçambique. 

O programa e a documentação do evento estão disponíveis na página de internet do BM, no menu de Eventos – 

Jornadas Científicas (https://www.bancomoc.mz/fm_pgLink.aspx?id=391).

Os interessados em participar devem inscrever-se até ao dia 26 de Maio de 2022, através do endereço 

electrónico < jocibam_2021@bancomoc.mz >, indicando o nome completo, a profissão/o sector de 

actividade, a instituição a que pertencem e o número de telefone/telemóvel. O BM confirmará a 

participação por resposta ao endereço electrónico fornecido, priorizando as primeiras 40 (quarenta) 

inscrições.

Maputo, 24 de Maio de 2022

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ANÚNCIO DE VAGA
GERENTE DA ÁREA DE PRODUÇÃO
( AREA MANAGER PRODUCTION ) 

LOCALIZAÇÃO: TEMANE

Breve Descrição / Propósito do Trabalho

• Liderar e gerir uma equipe de produção e interface com os departamentos de prestação de 

serviço. 

• Coordenar o processo de produção, monitorado todas as actividades e operações de produção. 

• Planear e elaborar um cronograma de produção. 

• Decidir e ordenar os recursos necessários e garantir que os níveis de inventário permaneçam 

adequados. 

• Ser responsável pela segurança das pessoas, instalações e meio-ambiente em todas operações 

que gere.

Descrição do Recrutamento / Principais Responsabilidades

Desenvolver planos de melhoria de longo prazo e sustentabilidade da planta

Ser proficiente com os princípios de gestão Lean e metodologias de melhoria

Garantir que os KPI’s de produção, segurança ocupacional, segurança de processo, qualidade e 

meio-ambiente sejam alcançados

Elaborar orçamento anual de produção; compilar o orçamento anual de produção de longo prazo; 

controlar o custo para garantir que o orçamento de produção seja alcançado no orçamento

Traduzir e disseminar metas operacionais e planos de longo prazo por meio de comunicação eficaz 

na organização para os líderes da equipe de produção, outros gerentes e gerentes seniores.

Garantir a disponibilidade do equipamento para apoiar as metas do plano de produção

Assegurar que todos os 5 Valores da Sasol fazem sempre parte da agenda de qualquer reunião 

com Saúde, Ambiente e Segurança Ocupacional e Segurança de Processos

Seja intencional sobre o seu crescimento pessoal através do desenvolvimento da autoconsciência, 

reflexão, busca de feedback, coaching, orientação e pesquisa própria

Acompanhar o desempenho crítico do equipamento e tomar medidas em tempo hábil

Rever e reportar os principais indicadores de desempenho acordados, KPIs

Reportar ao Gerente Sênior de Produção sobre o desempenho, como disponibilidades de sistemas, 

paragens de manutenção planeadas, 

Planear as necessidades de manutenção, incluindo necessidades orçamentárias

Gerir o orçamento nos limites acordados e estar no controle e ser capaz de custos relacionados à 

produção e manutenção

Liderar iniciativas para reduzir o desperdício, gás fora de especificação e perdas de processo

Ter reuniões financeiras mensais com os subordinados para garantir o controle de custos 

adequado

Garantir a disciplina financeira e governança no departamento

Treinar e orientar os líderes de turno para buscar e priorizar continuamente oportunidades de 

melhoria

Liderar a conformidade com as autoridades regulatórias, como seguros, auditores internos e 

externos e autoridades governamentais para manter a licença para operar

Desempenho de SHE – gerir os riscos das operações, certificando-se de que todos os perigos 

sejam identificados, analisados e mitigados a níveis aceitáveis. 

Ser o líder após acções preventivas de segurança de processos e executar a estratégia de SHE para 

atingir zero danos

Gestão de Activos - Garantir interfaces planejadas com as equipes de Manutenção, técnica 

e financeira para revisar periodicamente o status dos activos da planta sob sua área de 

responsabilidade.

Garantir que processos, padrões, controles e recursos estejam em vigor para que o líder da equipe 

de produção execute as actividades de produção conforme os padrões exigidos

Garantir que os processos, controles, padrões e recursos estejam dentro das especificações, os 

volumes de produção sejam alcançados, de forma eficiente e segura em conformidade com o 

plano semanal e mensal

Garantir que a produção contribua para as melhorias do triple bottom line (Pessoas, Lucro e 

Planeta)

Alinhar desligamentos e paralisações de equipamentos com a cadeia de valor para maximizar o 

desempenho dos negócios e o envolvimento das partes interessadas

Liderar todos os requisitos da planta e das pessoas para estarem em conformidade legal

Garantir a operação segura do equipamento dentro do OWAP (operando nos limites permitidos)

para reger todos os acordos de Nível de Serviço, SLA entre Produção e provedores de serviços.

Persuadir e influenciar as partes interessadas; construir relacionamentos e parcerias para 

resultados ganha-ganha

Engajar as pessoas de forma autêntica e inclusiva; liderar a transformação da cultura e incorporar 

a diversidade

Criar capacidade que aproveite a diversidade para obter vantagem competitiva

Demonstrar perspicácia comercial, uma mentalidade global e exercer um bom julgamento

Alcançar resultados através de outros e responsabilizá-los implementando e revisando metas de 

desempenho individual e de equipe

Conduzir avaliações de desempenho regulares e dar reconhecimento onde é devido e lidar com o 

mau desempenho por escrito

Gerir e desenvolver funcionários de forma eficaz; elaborar um plano de sucessão; atingir as metas 

de diversidade. Identificar talentos na organização com potencial para substituí-lo.

Ser responsável pelo bem-estar dos funcionários

Liderar a inovação e a sustentabilidade da mudança organizacional

Formar equipes e criar sinergias trabalhando além do esperado. Manter uma cultura de disciplina 

na organização que dirige

Gerir interfaces de vários níveis e integrar de forma eficaz (em uma estrutura Matriz) 

Ouvir as preocupações levantadas pelo sindicato e garantir que um feedback seja fornecido.

Nível Académico

Mínimo de Licenciatura em área relevante de Engenharia

Experiência mínima

6+ anos relevantes em cargos de gestão e liderança na indústria de óleo e gás ou similar.

Competências 

Visão de Negócios: Uma compreensão intuitiva e aplicável de como uma empresa ou unidade 

ganha e perde dinheiro. 

Exibir uma compreensão completa do que impulsiona a lucratividade. Mantém uma abordagem de 

negócios focada no mercado. Mantém uma compreensão geral do negócio e suas inter-relações, 

permitindo que uma pessoa tome melhores decisões de negócios. A capacidade de fazer bons 

julgamentos de negócios e decisões rápidas de uma maneira que provavelmente levará a um bom 

resultado.

Esteja atento aos activos intangíveis, como a marca da organização e a propriedade intelectual, e 

proteja a imagem da empresa

Gestão de Conflitos: Capacidade de gerir conflitos, desarmonia e conflitos entre pessoas 

e situações, ao mesmo tempo, em que reconhece e aborda as sensibilidades. Lidar com as 

realidades actuais e planear.

Tomada de decisão: capacidade de saber quando e quais decisões devem ser tomadas e de tomar 

várias decisões simultaneamente em um ambiente acelerado e em rápida mudança.

Gestão Financeira: Conhecimento comprovado e aplicação da Gestão Financeira, a gestão 

estratégica e funcional do conjunto de processos, costumes, políticas, leis e instituições que 

afectam como as finanças da empresa são geridas, administradas e controladas.

Liderança de Parceria: Persuade e influência as partes interessadas; constrói relacionamentos 

e parcerias para resultados ganha-ganha. Constrói equipes e cria sinergias através do trabalho 

além das fronteiras.

Gestão de Pessoas: A interacção, comunicação, relacionamentos e relações com os membros da 

equipe, e o estilo em que essas interacções ocorrem. Inclui o desenvolvimento de funcionários e 

locais de trabalho que sejam inclusivos.

Gestão de Projectos: O processo de Planeamento, organização e gerenciamento de tarefas e 

recursos para atingir um objectivo bem definido, geralmente em restrições de tempo, recursos, 

qualidade e custo.

Gestão de Relacionamento: O objetivo consciente de desenvolver e gerir relacionamentos de 

longo prazo e/ou de confiança com clientes internos ou externos, distribuidores, fornecedores, 

sindicatos ou outras partes em um ambiente que pode incluir marketing, vendas, serviços e 

outras áreas onde um relacionamento é crucial para o sucesso contínuo. No nível sénior, inclui 

relacionamentos de nível C com a alta administração, como PCA [Presidente do conselho de 

administração], CIO [Chief Information Officer] e CFO [Chief Financial Officer].

Gestão de risco: O processo de medir ou avaliar o risco e, em seguida, desenvolver estratégias 

para gerir o risco. As estratégias empregadas podem incluir transferir o risco para outra parte, 

evitar o risco, reduzir o efeito negativo do risco e aceitar algumas ou todas as consequências de 

um risco específico. Liderar as iniciativas de Segurança de Processo.

Liderança Situacional: A capacidade de lidar eficazmente com uma variedade de situações e 

circunstâncias que surgem inesperadamente e exigem acção da administração. Informe sua 

equipe de gerenciamento sénior nesses casos.

Gestão de Talentos: As metodologias pelas quais uma organização identifica o talento e o 

desenvolve. Normalmente inclui gerenciamento de habilidades e competências, recrutamento, 

Planeamento de sucessão, desenvolvimento de carreira, programas de recompensas e muito 

mais. Preparar intencionalmente alguém para sucede-lo, pois acreditamos que o legado de um 

gerente esteja em seu sucessor.

Participar activamente no desenvolvimento de mecanismos de atracção e retenção para manter 

os melhores talentos na organização

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até ao dia 29 de Maio, no website 

da http://www.sasol.com/carrers/carrers/experienced-hires, clique na opção Find jobs e 

seleccione Moçambique para ter acesso às vagas disponíveis.
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MozLand (Terra Segura) Project

REQUEST FOR BIDS
Non-Consulting Services

Country:  Mozambique

Employer:  National Fund for Sustainable Development (FNDS)

Project:  Mozambique Land Administration Project (Terra Segura)

Contract title: Delimitation of communities and basic land use planning and Issuance 
the Community Delimitation Certificates- Phase II B of the MozLand 
(Terra Segura) Project

Loan No. /Credit No. / Grant No.: IDA Grant No. D401-MZ

RFB No:  143/MLAND/NCS/2022

Issuing Date:  May 20th, 2022

1. The Government of Mozambique has received financing from the World Bank toward
the cost of the Mozambique Land Administration Project (Terra Segura) and intends
to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Systematic
Community Delimitation and Issuance of respective Community Delimitation Certif-
icates (CDCs) in Cabo Delgado and Nampula Districts where the Internal Displaced
People (IDPs) are located.

2. The National Fund for Sustainable Development (Fundo Nacional de Desenvolvimento

Sustentável - FNDS) now invites sealed bids from eligible Bidders for the Provision
of Non-Consulting Services for Systematic Community Delimitation and issuance

of CDCs. The services include public information campaign, capacity development,

community preparation, demarcation of community boundaries, land use zoning and

planning, development of community development plans, issuance and delivery of

and Community Delimitation Certificates (DELCOMs CDCs). The project covers the
entire territory of Mozambique but Phase II B of the project (which is the subject
of this bidding document) covers Cabo Delgado and Nampula Provinces in Districts

where the IDPs are located as described in Appendix A of this document. The deliver-

ables are required within a period of 17 months.

3. Bidding will be conducted through international competitive procurement using a
Request for Bids (RFB) as specified in the World Bank’s “Procurement Regulations
for IPF Borrowers” (Procurement Regulations) dated July 2016, revised November
2017 and August 2018, and the “Guidelines on Preventing and Combating Fraud and
Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants”, dated
October 15, 2006, and revised in January 2011 and as of July 1, 2016, and is open to
all eligible bidders as defined in the Procurement Regulations.

4. Interested eligible Bidders may obtain further information from FNDS (see para-
graph 12 below) and inspect the bidding document during office hours from 9.00 am
to 5.00 pm Mozambique Local time.

5. A complete set of bidding document in the English language will be available and can be
downloaded from the following link free of cost: https://www.fnds.gov.mz/index.
php/pt/recursos/concursos/207-concurso-publico-143-mland-ncs-22-de-
limitacao-de-comunidades-e-planeamento-basico-do-uso-da-terra-e-emis-
sao-de-certificados-de-delimitacao-comunitaria-fase-ii-b-do-projecto-mo-
zland-terra-segura

6. Replies to clarifications requested by bidders will not be emailed directly to bidders.
All responses to clarifications and amendments will be posted in the above link on the
FNDS website and bidders are solely responsible for monitoring the website during
the bidding process for all clarifications/amendments with respect to this IFB.

7. Bids must be delivered to the address below on or before 10:30 a.m. 21st June 2022.
Electronic bidding will not be permitted except e-mail submission as detailed in ITB
BDS 23.1. In view of COVID 19, there are additional bid submission options as de-
tailed in ITB BDS 23.1. Late Bids will be rejected.

8. Bids will be publicly opened in the online presence of the Bidders’ designated repre-
sentatives and anyone who chooses to attend at the address below at 10:45 a.m. 21st

June 2022.

9 In view of COVID 19, the public opening will also be live telecast in a social media
platform such as Google meet or Microsoft teams, and also video recording will be
posted on the above website.

10. Bid Securing Declaration shall be required.

11. Attention is drawn to the Procurement Regulations requiring the Borrower to dis-
close information on the successful bidder’s beneficial ownership, as part of the Con-
tract Award Notice, using the Beneficial Ownership Disclosure Form as included in
the bidding document.

12. The address(es) referred to above is

The Procurement Specialist

National Fund for Sustainable Development (FNDS)

Unidade Gestora e Executora das Aquisições

Projecto MozLand (Terra Segura)

Edifício Millennium Park, Av. Vladimir Lenine, n.º 174, 7º Andar
Maputo - Moçambique

Landline: +258-21-327 400 
Email: procurement@fnds.gov.mz with cc: mozland.fnds@gmail.com

Website: www.fnds.gov.mz

MozLand (Projecto Terra Segura)

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS

Serviços de Não-Consultoria

País: Moçambique

Cliente: Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS)

Projecto: Projecto de Administração de Terras de Moçambique (Terra Segura)

Contrato:  Delimitação de Comunidades e Planeamento Básico do Uso da Terra e Emissão de 
Certificados de Delimitação Comunitária - Fase II B do Projecto MozLand (Terra Segura)

Subvenção nº: D-401 MZ

N.º de referência:  143/MLAND/NCS/22

Data de emissão: 20 de Maio de 2022

1. O Governo de Moçambique recebeu financiamento do Banco Mundial para o custo do Projecto
de Administração de Terras de Moçambique (Terra Segura) e pretende aplicar parte das recei-

tas para pagamentos ao abrigo da Delimitação Comunitária Sistemática e Emissão dos respecti-
vos Certificados de Delimitação Comunitária (CDCs) nos distritos de Cabo Delgado e Nampula,
onde se encontram as Pessoas Deslocadas Internamente (PDIs).

2. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) convida  agora os  concorrentes
elegíveis para a Prestação de Serviços Não-Consultores para a Delimitação Sistemática da
Comunidade e emissão de CDCs. Os serviços incluem campanha de informação pública, desen-

volvimento de capacidades, preparação comunitária, demarcação de fronteiras comunitárias,

ordenamento e planeamento territorial, desenvolvimento de planos de desenvolvimento co-

munitário, emissão e entrega de certificados de Delimitação Comunitária (DELCOMs CDCs). O
projecto abrange todo o território de Moçambique, mas a Fase II B do projecto (que é o objecto
deste documento de concurso) abrange as Províncias de Cabo Delgado e Nampula nos Distritos
onde se encontram os deslocados internos, tal como descrito no Apêndice A deste documento.

Os entregáveis deverão ser dentro de um prazo de 17 meses.

3. O concurso será conduzido através de concurso internacional usando um “Request for Bids”
(RFB), conforme especificado no “Procurement Regulations for IPF Borrowers” (Regulamento
de Aquisições) do Banco Mundial datado de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e
Agosto de 2018, e as “Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects
Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants”, datado de 15 de Outubro de 2006, e re-

visto em Janeiro de 2011 e a partir de 1 de Julho de 2016, e está aberto a todos os concorrentes
elegíveis, conforme definido no Regulamento de Aquisições.

4. Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter mais informações no FNDS (ver parágra-

fo 12 abaixo) e inspeccionar o documento de concurso durante o horário de expediente, das
9.00 às 17.00 horas, hora local de Moçambique.

5. Um conjunto completo de documentos de licitação em língua inglesa estará disponível e pode-

rá  ser descarregado gratuitamente a partir da seguinte ligação: https://www.fnds.gov.mz/
index.php/pt/recursos/concursos/207-concurso-publico-143-mland-ncs-22-delimi-
tacao-de-comunidades-e-planeamento-basico-do-uso-da-terra-e-emissao-de-certifica-
dos-de-delimitacao-comunitaria-fase-ii-b-do-projecto-mozland-terra-segura

6. As respostas aos esclarecimentos solicitados pelos concorrentes não serão enviadas directa-

mente por e-mail aos concorrentes. Todas as respostas aos esclarecimentos e emendas serão

publicadas no link acima no website do FNDS e os concorrentes são os únicos responsáveis
pela monitorização do website durante o processo de concurso para todos os esclarecimentos/
adendas com respeito a este IFB.

7. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado até às 10.30 horas da ma-
nhã do dia 21 de Junho de 2022. As propostas electrónicas não serão permitidas, excepto a
apresentação de propostas por correio electrónico, conforme detalhado na IAC BDS 23.1. Tendo
em conta a COVID 19, existem opções adicionais de apresentação de propostas conforme deta-

lhado na IAC BDS 23.1. Propostas tardias serão rejeitadas.

8. As propostas serão abertas publicamente na presença online dos representantes designados
dos concorrentes e de qualquer pessoa que escolha participar no endereço abaixo às 10.45
horas da manhã do dia 21 de Junho de 2022.

9. Em vista da COVID 19, a abertura pública será também transmitida em directo numa platafor-

ma de comunicação social como o Google Meet ou equipas da Microsoft, e também serão afixa-

das gravações em vídeo no website acima mencionado.

10. É exigida a Declaração de Garantia de Proposta.

11. Chama-se a atenção para o Regulamento de Aquisições que exige que o Mutuário divulgue
informações sobre a propriedade benéfica do proponente vencedor, como parte do Aviso de
Adjudicação de Contrato, utilizando o Formulário de Divulgação da Propriedade Beneficiária,
tal como incluído no documento de licitação.

12. O endereço acima referido é:
Att. Especialista de Procurement

Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS)

Unidade Gestora Executora das Aquisições

Projecto MozLand (Terra Segura)

Edifício Millennium Park, Av. Vladimir Lenine, n.º 174, 7º Andar
Maputo - Moçambique

Landline: +258-21-327 400 
Email: procurement@fnds.gov.mz with cc: mozland.fnds@gmail.com

Website: www.fnds.gov.mz
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA

DIRECÇÃO DE PLANIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO 

CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
 (SERVIÇOS DE CONSULTORIA – SELECÇÃO DE FIRMAS)

N.º do Crédito: IDA 5199 - MZ

Título dos Serviços: Implementação de Sistemas de Gestão de Qualidade ISO nas Empresas

Referência: C292

O Governo de Moçambique recebeu um Crédito do Banco Mundial para financiar o Projecto de 
Assistência Técnica para Gás e Minas (MAGTAP) e pretende aplicar parte dos fundos para custear 
serviços de consultoria. 

Os serviços de consultoria (“os Serviços”) incluem: Desenhar e implementar sistemas de gestão e 
modernização de processos para a obtenção de certificação baseada em padrões internacionalmente 
reconhecidos (NM ISO 9001, NM ISO 14001, NM ISO 45001 e NM ISO 22000).

O Ministério dos Recursos Minerais e Energia convida firmas de consultoria (“Consultores”) elegíveis 
a manifestarem o seu interesse em prestar os serviços. Os consultores interessados deverão fornecer 
informações demonstrando que reúnem as qualificações requeridas e experiência relevante para 
prestar os serviços. Os critérios de pré-selecção são: (i) experiência comprovada no sector de 
petróleo e gás; (ii) Experiência em desenho e implementação de projectos para criar processos 
de negócio sustentáveis incluindo gestão, operações e processos de suporte assim como políticas 
internas e procedimentos orientados para pequenas e médias empresas; e (iii) Experiência em países 
em vias de desenvolvimento, particularmente em África.

Os Consultores interessados deverão prestar atenção ao parágrafo 1.9 das Directrizes do Banco 
Mundial: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants, de 

Janeiro de 2011 (“Directrizes para Consultores”), que estabelece a política do Banco Mundial sobre 
conflito de interesse.

Os Consultores poderão associar-se em forma de “Joint Venture” ou subcontratação para fortalecer 
as suas qualificações. Encoraja-se que os consultores que manifestem interesse em associação 
indiquem o tipo de associação.

Um Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção Baseado na  Qualificação do 
Consultor (CQS) definido nas Directrizes para Consultores.

Informações adicionais poderão ser obtidas, no endereço abaixo, durante as horas normais de 
expediente – 8.00 às 16.00 horas.

As Manifestações de Interesse deverão ser submetidas por escrito no endereço abaixo (em-mão, 
correio, FAX, correio electrónico) até ao dia 3 de Junho de 2022.

Ministério dos Recursos Minerais e Energia
Direcção de Planificação e Cooperação 
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
Email: info.pm@magtap.gov.mz
            anhaule@magtap.gov.mz

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS RECURSOS MINERAIS E ENERGIA

DIRECÇÃO DE PLANIFICAÇÃO E COOPERAÇÃO 

CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
 (SERVIÇOS DE CONSULTORIA – SELECÇÃO DE FIRMAS)

N.º do Crédito: IDA 5199 - MZ

Título dos Serviços:      ADMINISTRADOR INDEPENDENTE PARA   
ELABORAÇÃO DO DÉCIMO-PRIMEIRO RELATÓRIO DA ITIE DE MOÇAMBIQUE                                                                           

REFERENTE AO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2021

Referência: C290

O Governo de Moçambique recebeu um Crédito do Banco Mundial para financiar o Projecto de 
Assistência Técnica para Gás e Minas (MAGTAP) e pretende aplicar parte dos fundos para custear 
serviços de consultoria. 

Os serviços de consultoria (“os Serviços”) incluem: Assistir o Comité de Coordenação da ITIE 
Moçambique a produzir o Décimo-Primeiro Relatório para a ITIEM de acordo com o Padrão de 
2019 da ITIE, tendo como base os dados do exercício económico de 2021.

O Ministério dos Recursos Minerais e Energia convida firmas de consultoria (“Consultores”) 
elegíveis a manifestarem o seu interesse em prestar os serviços. Os consultores interessados 
deverão fornecer informações demonstrando que reúnem as qualificações requeridas e 
experiência relevante para prestar os serviços. Os critérios de pré-selecção são: (i) Conhecimento 
e experiência comprovada nos sectores de petróleo, gás e mineração de Moçambique; (ii) Perícia 
e experiência em contabilidade, auditoria e análise financeira e fiscalidade; e (iii) Histórico 
comprovado em trabalhos similares incluindo ter elaborado relatórios de acordo com os recentes 
padrões da ITIE.

Os Consultores interessados deverão prestar atenção ao parágrafo 1.9 das Directrizes do Banco 
Mundial: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants, 
de Janeiro de 2011 (“Directrizes para Consultores”), que estabelece a política do Banco Mundial 
sobre conflito de interesse.

Os consultores poderão associar-se em forma de “Joint Venture” ou subcontratação para fortalecer 
as suas qualificações. Encoraja-se que os consultores que manifestem interesse em associação 
indiquem o tipo de associação.

Um Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção Baseado na  Qualificação 
do Consultor (CQS) definido nas Directrizes para Consultores.

Informações adicionais poderão ser obtidas, no endereço abaixo, durante as horas normais de 
expediente – 8.00 às 16.00 horas.

As Manifestações de Interesse deverão ser submetidas por escrito no endereço abaixo (em-mão, 
correio, FAX, correio electrónico) até ao dia 3 de Junho de 2022.

Ministério dos Recursos Minerais e Energia
Direcção de Planificação e Cooperação 
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
Email: info.pm@magtap.gov.mz
            anhaule@magtap.gov.mz

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos 
do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, 
aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro, 
correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda 
publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem 
se julgue com direito a opor-se que seja atribuído o 
Certificado Mineiro número 11003CM para Água 
Marinha, Berilo, Esmeralda, Quartzo, Turmalina e 
Minerais Associados, nos distritos de Mogovolas e 
Moma, na província de Nampula, a favor da requerente 
AFRICA MINING SANGA 11, LIMITADA, com as 
seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -15   51  30,00 38   59  10,00

2 -15   51  30,00 38   59  20,00

3 -15   54   0,00 38   59  20,00

4 -15   54   0,00 38   59  10,00

Maputo, aos 9/5/2022

O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
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Assunto: Anúncio de Adjudicação e a Desclassificação dos Concursos 
Nos termos do nº 2 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos Concursos Público e Limitado, às seguintes firmas: 

Concurso nº Nome do Concorrente Objecto de Concurso
Valor da 

Adjudicação 
Incluindo IVA

Observação

31A001041/CP/nº 01/2022

SIGNO CONSTRUÇÕES, LDA
Lotes I - Conclusão do Centro de Formação Profissional de Mor-
rumbala na Construção do sistema de abastecimento de água

4.811.781,57MT Adjudicado

DESCLASSIFICAÇÃO DOS 
CONCORRENTES

Lote II – Conclusão do Centro de Formação Profissional de Go-
rongosa: Construção do sistema de abastecimento de água, bloco 
de construção civil para as áreas de pedreiro e canalização; nive-
lamento, rampa, corrimão e passadeira

Os concorrentes foram desclassificados por apre-
sentarem propostas financeiras que extravasam os 
limites orçamentais disponíveis para o objecto da 
contratação

31A001041/CP/nº 02/2022
DESCLASSIFICAÇÃO DOS 

CONCORRENTES

Lotes I – Fornecimento de equipamentos, ferramentas e utensí-
lios para apetrechamento do Centro de Formação Profissional de 
Morrumbala

Os concorrentes foram desclassificados por apre-
sentarem propostas financeiras que extravasam os 
limites orçamentais disponíveis para o objecto da 
contratação

Lotes II – Fornecimento de equipamentos, ferramentas e uten-
sílios para apetrechamento do Centro de Formação Profissional 
de Gorongosa

Os concorrentes foram desclassificados por apresen-
tarem propostas financeiras que extravasam os limi-
tes orçamentais disponíveis para o objecto da contra-
tação e por apresentar as qualificações Técnicas não 
de acordo ou em conformidade com o pretendido

31A001041/CL/nº 01/2022 MAHOMED E COMPANHIA
Fornecimento de género alimentícios e material de higiene lim-
peza e conforto

938.073,04MT Adjudicado

31A001041/CL/nº 02/2022
SOCIEDADE DE ÁGUA DE 

MOÇAMBIQUE, LDA
Fornecimento de água 212.750,00MT Adjudicado

31A001041/CL/nº 03/2022 INCOMATI LOGISTICS, LDA
Lote I e II - Fornecimento de material de escritório e consumí-
veis informáticos

1.744.800,00MT Adjudicado

31A001041/CL/nº 04/2022 CARTIM, LDA Fornecimento de Combustível e Lubrificantes 1.803,36MT Adjudicado

31A001041/CL/nº 05/2022

EVOLUTION 
PARTICIPAÇÕES, SA

Lotes I, II e III - Prestação de serviço de aluguer, montagem de 
tendas, equipamento e ornamentação de eventos nos distritos de 
Cuamba, Morrumbala e Gorongosa

2.943.954,00MT Adjudicado

LIASSE E SERVIÇOS, LDA
Lote IV - Prestação de serviço de catering e ornamentação de 
eventos nos Distritos de Cuamba e Morrumbala

639.990,00MT Adjudicado

31A001041/CL/nº 06/2022 PALMA COMPANHIA DE 
SEGUROS

Prestação de serviços de seguro de viaturas 70.000,00MT Adjudicado

31A001041/CL/nº 07/2022 CLEAN ÁFRICA, LDA
Prestação de serviços de limpeza, recolha de resídios sólidos, de-
sinfecção, fumigação e desratização

907.260,00MT Adjudicado

31A001041/CL/nº 08/2022 MUEDA SEGURANÇA, LDA Prestação de serviços de segurança de instalações 645.480,00MT Adjudicado

Maputo, aos 19 de Maio de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CONVITE PARA LICITAÇÃO (ITB)

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiadaos (ACNUR 
Moçambique) está lançando un concurso público para contratação de 
fornecedores para o seguinte Lote: 

REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DO ITEM

ITB/HCR/
MOZNA/2022/001

Contrato para fornecimento de material de abrigo 
para os escritórios da ACNUR em Cabo Delgado e 

Nampula

Empresas interessadas e qualificadas são convidadas a enviar um email requisitando 
os  cadernos de encargo para: mozmasupply@unhcr.org  durante o período de 
24 de Maio a 7 de Junho de 2022.  

Por favor, inserir no título do e-mail, a referência do concurso seguido do nome da 
sua empresa

Ex: ITB/HCR/MOZNA/2022/001_ NOME DA SUA EMPRESA 
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INVITATION TO BID (ITB)

The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR Mozambique) is 
launching this ITB for the following: 

REFERENCE ITEM DESCRIPTION

ITB/HCR/
MOZNA/2022/001

The Supply and Delivery of Shelter Materials to UNHCR 
Offices in Cabo Delgado and Nampula

The interested Constructors are invited to send an email requesting tender documents 
to: mozmasupply@unhcr.org  during the period from 24rd May to 7th June 2022.  

Please insert in the subject line of your email, the tender Reference Number followed 
by your company name.

Eg: ITB/HCR/MOZNA/2022/001_COMPANY ABC

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO 

CONCURSO Nº: HCB/DSA/EQUIPAMENTO INFORMÁTICO/053/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A. («HCB») pretende lançar um concurso, cujo objectivo é de contratar 
uma ou mais empresa(s) para fornecimento de equipamento informático para a HCB em 2022, com qualidade 
especificada e comprovada e a um preço competitivo. 

O equipamento informático acima mencionado, encontra-se agrupado em VI Lotes, conforme mencionados 
abaixo:

Lote I: Computadores portáteis
• 28 (vinte e oito) marca Lenovo Thinkpad T14;
• 3 (três) marca Lenovo Thinkpad X1 Carbon G9;
• 3 (três) marca Lenovo P1

Lote III: Monitores

• 3(três) Monitores

Lote II: Computadores de Mesa

• 12 (doze) computadores de Mesa
Lote IV: Scanners

• 2 (dois) Scanners

Neste contexto, é feito o presente pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas as empresas qualificadas 
e com experiência relevante comprovada para este fornecimento. Os interessados em participar deverão, 
impreterivelmente, deter  os seguintes requisitos mínimos de elegibilidade:

1. Possuir comprovativo da existência legal do Concorrente nomeadamente: Estatutos, Certidão de Registo
Comercial e Alvará;

2. Possuir documentação Contabilística e Financeira dos últimos 3 exercícios económicos (balanços e
demonstrações de resultados);

3. Possuir declaração de que não há nenhum pedido de falência, insolvência ou recuperação e que não
requereu concordata (esta deve ser emitida por Entidade Competente);

4. Possuir certidão de quitação das Finanças actualizada com data não inferior a 90 dias sobre a data limite
de entrega das propostas.

5. Possuir certidão de quitação do INSS actualizada com data não inferior a 90 dias sobre a data limite de
entrega das propostas;

6. Possuir pelo menos 5 anos de actividade relacionados à área objecto do presente concurso. Para efeitos
de referência, apresentar pelo menos 3 cartas abonatórias de instituições para as quais já forneceu
equipamentos em quantidade e complexidade similar;

7. Possuir certificados/acordos de parceria com os fornecedores das marcas que representam

As empresas 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-material-informatico@hcb.co.mz, até dia 6 de Junho de 2022.

Deverá constar no campo assunto do email o texto “HCB/DSA/EQUIPAMENTO INFORMÁTICO/053/2022 
- Manifestação de Interesse”

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

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

Songo, aos 23 de Maio de 2022

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

Maputo Office:
Av. 25 de Setembro, 420 – 6th  Floor– Maputo
PABX: +258 213 50700
Fax: +258 21 314148, E-mail: cas.maputo@hcb.co.mz
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CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
 (SERVIÇOS DE CONSULTORIA – SELECÇÃO DE FIRMAS)

Doação nº IDA-D716-MZ 

Título dos Serviços: Contratação de Serviço de Consultoria para a Revisão da Estratégia de 
Formação de Professores do Ensino Superior

Referência: CS64

O Governo de Moçambique recebeu um Donativo do Banco Mundial para financiar o Projecto de 
Melhoramento de Desenvolvimento de Competências em Moçambique (MozSkills) e pretende 
aplicar parte dos fundos para custear serviços de consultoria. 

Os serviços de consultoria (“os Serviços”) incluem: Produzir uma proposta de revisão da Estratégia 
de Formação de Professores do Ensino Superior aprovada pelo Governo em Maio de 2009. Os 
Termos de Referência podem ser encontrados em www.mctes.gov.mz.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, convida firmas de consultoria (“Consultores”) 
elegíveis para manifestarem o seu interesse em prestar os serviços. Os consultores interessados 
devem fornecer informações demonstrando que reúnem as qualificações requeridas e experiência 
relevante para prestar os serviços. Os critérios de pré-selecção são: (i) Experiência no sector 
da educação; (ii) mínimo de 5 (cinco) anos de experiência comprovada a lidar com aspectos de 
administração pública, elaboração de planos, estratégias e políticas de desenvolvimento do ensino 
superior e desenvolvimento institucional; (iii) experiência relevante em matéria de avaliação e 
revisão de políticas e estratégias de desenvolvimento da educação, em geral, e do ensino superior, 
em particular e (iv) amplos conhecimentos do quadro legal moçambicano. Os especialistas não 
serão avaliados nesta fase. 

Os Consultores interessados deverão prestar atenção a Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 
do Regulamento de Procuremen, de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2020, que estabelece a 
política do Banco Mundial sobre conflito de interesse.

Os Consultores podem associar-se com outras firmas para fortalecer as suas qualificações, mas 
devem indicar claramente se a associação é na forma de Joint Venture ou subcontratação. Em 
caso de Joint Venture todos membros serão solidariamente responsáveis durante toda vigência 
do contrato, se seleccionado.

Um Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção Baseado na Qualificação do 
Consultor (CQS) conforme descrito no Regulamento de Procurement.

Informações adicionais poderão ser obtidas, no endereço abaixo, durante as horas normais de 
expediente – 08.00 to 16.00 horas.

As Manifestações de Interesse deverão ser submetidas por escrito no endereço abaixo (em-mão, 
correio, FAX, correio electrónico) até 3 de Junho de 2022.

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Projecto de Melhoramento do Desenvolvimento de Competências em Moçambique (MozSkills)
Email-procurement.piu@mctes.gov.mz; departamento.aquisicoes@mctes.gov.mz 
Av. Patrice Lumumba, 770
Tel. +258 21352800 
Fax. +258 21352860
Maputo-Moçambique

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior

Projecto de Melhoramento do Desenvolvimento de Competências em Moçambique 
MozSkills

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

Termos e condições aplicavéis

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

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

Departamento das Aquisições 

Manifestação de Interesse para o Arrendamento de imóvel 

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

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

3. As propostas deverão ser acompanahadas dos seguintes documentos:

 Título de Propriedade; 

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

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

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

 Certidão de quitação fiscal;

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

 Confirmativo do pagamento do Imposto Predial Autarquico (IPRA); 

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

5. Apenas será contactado o concorrente seleccionado.   

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















Maputo, Maio de 2022 

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

Administrativo 
 

1. O Tribunal Administrativo convida as pessoas singulares ou colectivas, 
nacionais ou estrangeiras interessadas, e que reúnam os requisitos de 
elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para o fornecimento de toneres 
para impressoras e máquinas fotocopiadoras  do Tribunal Administrativo.  
 

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

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

4. As propostas e documentos de qualificação deverão ser entregues no endereço 
referido no n.º 2, até às 10 horas, do dia 14 de Junho  de 2022, e serão abertas 
em sessão pública, na mesma data, pelas 10 horas e 15 minutos. 
 

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

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

Maputo, Maio de 2022  

O Tribunal Administrativo  

 
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

____________ TRIBUNAL ADMINISTRATIVO  
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES 

 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

De acordo com a línea d) do n.º 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de 

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

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

N.º

Ordem

Concurso Nome do 

Concorrente 

Objecto de Concurso Valor de 

adjudicação 

incluindo IVA 

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

Investimentos, Lda. 

Fornecimento de Roll Ups, 

Disticos (Banners), Crachás, 

Posta Crachás e respectivos 

Cordoes ao Tribunal 

Administrativo 

755.761,50 MT 

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

Printing Solution, Lda. 

Fornecimento de toneres para 

impressoras e máquinas 

fotocopiadoras do Tribunal 

Administrativo 

5.000.000,00 MT 

3 11A000141/CL07/2022 
Bravo Pro 

Investimentos, Lda. 

Prestação de serviços de 

produção de cartões de boas- 

festas e os respectivos envelopes 

para o Tribunal Administrativo 

221.393,25 MT 

Maputo, Maio de 2022 

Autoridade Competente 

(Ilegível) 
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República de Moçambique
__________________

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural (FAR, FP)

Delegação Provincia de Manica
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Rural de Manica e Sofala (PADR)

“Fortalecimento dos CSAs de Manica e Sofala”

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS 

No jornal “Notíciais” do dia 5 de Maio de 2022, a Delegação Provincial de Manica do Fundo de 

Fomento Agrário e Extensão Rural-FAR, FP, lançou a chamada pública convidando os CSAs e 

singulares no âmbito do PNMA a candidatarem-se ao financiamento em espécie (Camionetas e 

Motorizadas). 

Neste contexto, comunica-se a prorrogação do prazo de submissão das candidaturas para o dia 3 

de Junho de 2022.   

Prazo para apresentação de Aplicação: 3 de Junho, 2022 

Mecanismo e tipo de Sub-prémio: Financiamento em espécie (Camionetas e Motorizadas) 

Elegibilidade: Centros de Serviços Agrários-CSAs e Singulares 

constituídos no âmbito do Programa Nacional de 

Mecanização Agrária-PNMA, implementado pelo FAR, 

FP(ex-FDA)

Envio de Candidaturas: Delegação Provincial de Manica do Fundo de Fomento 

Agrário e Extensao Rural, FAR, FP.

Rua de Zambia, no 554, Cidade de Chimoio, Província de 

Manica.
153

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

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

ENCONTRE AS MELHORES 

VAGAS DE EMPREGO

EM PRIMEIRA MÃO

Faz-se público que IKECHUKWU RAYMOND IFIONU e 
GIFT ONYINYE IFIONU, naturais de Nigéria e residentes 
na cidade de Maputo, requerem autorização para mudança 
do nome de sua filha menor PURIT CHINEMEREM 
IFIONU, para passar a usar o nome completo de PURITY 
CHINEMEREM IKECHUKWU.
Nos termos do nº 1, artigo 360º do Código do Registo 
Civil, são convidados todos os interessados para, no prazo 

de trinta dias, a contar da data da publicação do presente 
anúncio, deduzirem, por escrito, a oposição que tiverem 
direito de fazer.

O Director Nacional
Arafat Nadim de Almeida Jumá Zamila

(Conservador e Notário Superior)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO

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

















 
República de Moçambique 

Secretaria de Estado do Ensino Técnico Profissional  
 
















______________________________________________________________________________ 

   Rua de Kassuende  nº.167 R/C Bairro da Polana Cimento A Maputo-Moçambique 





Ilegível  



A Presidente do Júri 



Maputo,      Maio de 2022 



Legenda 
*Falta de despachos de nomeação e cessação para aferição do período de exercício de 
funções conforme exigido em sede do anúncio da abertura do concurso. 









 Programa Quinquenal do Governo (PQG 2020-2024)
 Lei nº 23/2014, de 23 de Setembro, Lei de Educação Profissional
 Decreto nº 52/2016, de 07 de Novembro, que aprova o Estatuto Orgânico da

Autoridade Nacional de Educação Profissional 
 Decreto nº 28/2017, de 11 de Julho, que aprova o Regulamento de licenciamento das 

instituições de Educação profissional  
 Resolução nº 2/2021, de 7 de Janeiro, que aprova o Estatuto Orgânico da Secretaria de 

Estado de Ensino Técnico Profissional 









 
4. Matéria de Avaliação 

 












 
Candidatos Excluídos 

 Alberto Zandamela*   
 José Hélder Feliciano Chamo* 
 Iranete António Molede G. Arcanjo* 

 









 
Candidatos Apurados  

 António Cipriano Parafino Gonçalves  
 Boaventura Simião Nuvunga 
 Júlio Magido Velho Muara 

 













3. É fixado o prazo de 5 dias para os candidatos excluídos em sede de avaliação 
documental querendo regularizar a sua situação mediante a apresentação dos 
documentos comprovativos em falta. 
 

















2. Mais ainda, informa-se que as entrevistas profissionais estão previstas para ás 9.00h do 
dia 9 de Junho de 2022, nas instalações da Secretaria de Estado de Ensino Técnico 
Profissional, sita na rua de Kassuende  nº167, Bairro Polana Cimento.  

















Concurso Para Provimento de Vaga de Director Geral da Autoridade Nacional de 
Educação Profisisonal 

1. Em conformidade com o anúncio publicado neste Jornal nos dias 1 e 4 de Abril de 2022 
referente a abertura do concurso para o provimento da Vaga de Director Geral da 
Autoridade Nacional de Educação Profissional, junto publica-se  a lista provisória de 
apuramento dos candidatos. 

















 Resolução nº 9/2020, de 24 de Abril, que aprova o Estatuto Orgânico da Secretaria de
Estado de Juventude e Emprego 

44824481
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República de Moçambique 

Secretaria de Estado do Ensino Técnico Profissional 
Departamento de Aquisições 

 

 

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
1. A Secretaria de Estado do Ensino Técnico Profissional, convida a todos os interessados que reúnam os 

requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas em envelopes fechados para o fornecimento de 06 
viaturas dupla cabine 4x4, de acordo com a tabela abaixo: 
 

N° de Concurso Objecto Modalidade
Garantia 

Provisória/MT

Data e hora da 
entrega das 
Propostas

Data e hora da 
Abertura das 

Propostas

Data e hora 
Prevista para o 

Anúncio de 
Posicionamento

Preço da Venda 
de documento 

de 
Concurso/MT

50A000141CP00012022
Aquisição de 06 
Viaturas 4x4

Concurso Público 100 000,00  
16/06/2022 ás 10:00 

Horas
16/06/2022 ás 
10:15 Horas

23/06/2022 ás 
13:00 Horas

1 500,00    
 

 

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações e adquirir os Documentos de Concurso a 
partir do dia  23 de Maio do corrente ano nas horas normais de expediente, no endereço abaixo, mediante 
ao pagamento do valor apresentado na tabela aciam, devendo ser  canalizado à Direcção de Administração 
e Recursos Humanos da SEETP. 

3. É obrigatória apresentação de documentos de elegibilidade nos termos de artigo 21 do Decreto 5/2016 de 8 
de Março; 

 
4. O período da validade das propostas deverá ser no minímo de 90 (noventa) dias;

 
 

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

Secretaria de Estado do Ensino Técnico Profissional 
Departamento das Aquisições 

e-mail: departamento.aquisicoes@seetp.gov.mz
Rua de Kassuende, n° 167, R/C 

Polana Cimento “A” 
Maputo – Moçambique 
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Maputo, Maio de 2022 
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO NIASSA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público (ANE,IP) - Delegação Provincial do Niassa convida pes-

soas colectivas ou singulares, nacionais, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos dis-
criminados na tabela abaixo:

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar gratuitamente os Documentos do Con-
curso ou adquirí-los pela importância não reembolsável de 2000,00MT (dois mil meticais), durante as horas
normais de expediente, a partir do dia 24 de Maio de 2022, no endereço abaixo indicado, mediante o depósito na
conta bancária da ANE/DPN com domicílio no banco Millennium BIM, nº 458439849.

3. O período de validade das Propostas deverá ser de 90 dias, contados a partir da data da abertura e deverão ser
entregues e abertas no endereço abaixo indicado, na presença dos concorrentes que desejarem assistir ao acto.

4. O anúncio do posicionamento dos concorrentes está previsto para o dia 15 de Junho de 2022, no endereço abai-
xo indicado, pelas 14.00 horas.

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

Delegação Provincial da ANE,IP do Niassa,
Bairro Popular, Av. 25 de Setembro Nº 219,
C.P No. 192, Telefax Nº. 271 20352,
Telefone: 271 20579 / 823014989
Lichinga – Moçambique

Lichinga, Maio de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DO PLANO E FINANÇAS
Repartição das Aquisições - UGEA 

Anúncio de Adjudicação

Nos termos da alínea d) do nº3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016 de 8 de Março, 
comunica-se que os concursos abaixo foram adjudicados de acordo com o seguinte:

Nº
Ordem

Nº de Concurso Objecto de Concurso 
Nome de 

Concorrente 
Vencedor

Valor 
Adjudicado 

Incluindo IVA

1
27K003461/
CL/01/2022

Aquisição de consumíveis informáticos Desclassificação dos concorrentes 

2
27K003461/02/
CL/2022

Fornecimento de géneros alimentícios e 
produtos de higiene e limpeza

F.F. Trading, Lda 1.710.372,00Mt

3
27K003461/
CL/03/2022

Prestação de serviços de catering e 
aluguer de Sala 

Lote I- Kaya Kweru 1.468.350,00Mt
 Lote II- Complexo 
Palhota

1.477.125,00Mt

4
27K0003461/
CL/04/2022

Prestação de serviços gráficos, 
reprografia e serigrafia Central Gráfica 1.401.952,50Mt

5
27k003461/
CP/01/2022

Fornecimento de uma viatura cabina 
dupla

Ronil Lda 2.395.000,00Mt

   Matola,  Maio  de 2022

A AUTORIDADE COMPETENTE
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMU

5ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção do Tribunal Judicial do Distrito Municipal KaMpfumu 
correm éditos de trinta (30) dias, citando a R. J. A. Carvalho & Cia. Lda., 
localizada em parte incerta, para, no prazo de 10 (dez) dias, que começa 
a correr depois de findo o de éditos, tudo a contar da data referente à 
segunda e última publicação deste anúncio, contestar, os Autos da Acção 
Declarativa de Condenação, com o Processo Comum, Forma Sumária 
nº 23/21-B, que a move a A. Plural Editores, pelos fundamentos 
constantes da petição inicial, conforme o duplicado que se encontra à 
sua disposição no Cartório desta Secção, onde o poderá levantar dentro 
das horas normais de expediente, sob cominação de vir a ser condenado 
no pedido, conforme o disposto no art. 783 do CPC.

KaMpfumu, aos 14 de Março de 2022

O Juiz de Direito
Dr. César Jorge Zunguze

O Escrivão de Direito
Frederico Rúben Pelembe
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SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

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



PUBLICIDADE 19Terça-feira, 24 de Maio de 2022

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



PUBLICIDADE20 Terça-feira, 24 de Maio de 2022

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
 De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 08 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos 

concursos abaixo indicados

Nº Concurso Modalidade Objecto Empresa Adjudicada Valor (MT)
39A002552/CP/015/2022 Concurso Público Fornecimento de cabos eléctricos para construção de mini-redes (Lote 1) Tecnoelectrica Limitada 46.817.090,78
39A002552/CP/015/2022 Concurso Público Fornecimento de cabos eléctricos para construção de mini-redes (Lote 2) Palmontt SA 38.414.592,67
39A002552/CP/015/2022 Concurso Público Fornecimento de cabos eléctricos para construção de mini-redes (Lote 3) Volt Electrica Lda 42.542.639,72

39A002552/CP/015/2022 Concurso Público Fornecimento de cabos eléctricos para construção de mini-redes (Lote 4)
Consórcio ITD - Inovação Tecnologica e Desenvolvimento Lda e EPCS – 
Engenharia Projectos Consultoria e Serviços Lda

49.975.005,11

FUNAE- SEDE: Rua da Imprensa, 256, 6º andar, portas 607- 610 – 618, Caixa Postal 2289, Telefone: : 21304717 / 21304720, Fax: 21309228; Email: funae@funae.co.mz, Cidade de Maputo.

  Sistema de Gestão de Qualidade com o Certificado Nº /INNOQ – Q.002/13
   Sistema de Gestão da Qualidade com Certificado Nº PT08/02280      

Sistema de Gestão Ambiental com  Certificado Nº PT10/03200

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que 
nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei 
de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 
31/2015, de 31 de Dezembro, correm éditos de 
30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação 
no jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue 
com direito a opor-se que seja atribuída a Licença 
de Prospecção e Pesquisa número 10994L para 
Grafite e Minerais Associados, no distrito de 
Balama, na província de Cabo Delgado, a favor 
da requerente Yog Minerals IV, Limitada, com as 
seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -13   02   40,00 38   30   30,00

2 -13   00   10,00 38   30   30,00

3 -13   00   10,00 38   31   40,00

4 -12   58    0,00 38   31   40,00

5 -12   58    0,00 38   32    0,00

6 -13   02   40,00 38   32    0,00

Maputo, aos nove de Maio de dois mil e vinte e 
dois

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
4658

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO 

DO ESTADO NA CIDADE DE 
MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E 
TRABALHO

PRIMEIRO CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE AUGUSTO 

MANUEL DA SILVA

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de treze de 
Maio de dois mil e vinte e dois, 
lavrada de folhas oitenta e cinco e 
seguintes, do livro de notas para 
escrituras diversas número 725-A, 
deste Primeiro Cartório Notarial de 
Maputo, perante mim, Sara Mateus 
Cossa, Conservadora e Notária 
Superior, em exercício no referido 
Cartório, foi lavrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de Augusto Manuel da 
Silva, natural de Maputo, faleceu 
no dia quinze de Abril de dois mil 
e vinte e dois, no Hospital Central 
de Maputo, casado que era sob o 
regime de bens adquiridos com 
Lurdes Francisco Tivane da Silva, 
filho de Mário Augusto da Silva e 
de Felismina Francisco Mavota, 
com última residência habitual 
no Bairro 3 de Fevereiro, nesta 
cidade de Maputo, não tendo 
deixado testamento nem qualquer 
outra disposição da sua última 
vontade, sucedem-lhe como únicos 
e universais herdeiros de todos 
seus bens móveis e imóveis, sua 
companheira Lurdes Francisco 
Tivane, os filhos: Mário Augusto 
da Silva, solteiro, maior, natural de 
Maputo, Edson Augusto da Silva, 
solteiro, maior, natural de Maputo, 
Félix Augusto da Silva, solteiro, 
maior, natural de Maputo, Arnaldo 
Augusto da Silva, solteiro, maior, 
natural de Maputo, Gilberto 
Augusto da Silva, solteiro, natural 
de Maputo, todos residentes nesta 
cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com eles 
possam concorrer na sucessão 
à herança do referido Augusto 
Manuel da Silva. 

Está Conforme

Maputo, aos 13 de Maio de 2022 

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE 

MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DE 

JUSTIÇA E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO 

ÚNICO DA MATOLA
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE SALVADOR 

MACAMO

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de dezasseis de Maio de dois 
mil e vinte e dois, exarada de 
folhas oitenta e dois verso a 
folhas oitenta e quatro, do 
livro de notas para escrituras 
diversas número trinta, traço 
“B”, barra BAÚ, deste Balcão, a 
cargo da Notária em exercício, 
VITALIANA DA ANUNCIAÇÃO 
RABECA MANHIQUE
MACUÁCUA, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de 
SALVADOR MACAMO, de então 
cento e cinco anos de idade, 
solteiro que era, e com última 
residência habitual no Bairro do 
Infulene-sede, cidade da Matola.
Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última 
vontade, tendo deixado como 
única e universal herdeira 
de seus bens, sua filha 
VERÓNICA MACAMO, solteira, 
maior e residente no Bairro 
Machumbutane.
Que não existem outras pessoas 
que de lei possam concorrer na 
sucessão.
Fazem parte da herança todos 
os bens móveis e imóveis, 
incluindo contas bancárias em 
nome do falecido.

Está Conforme

Matola, aos 20 de Maio de 2022

A Notária
(Ilegível)

4689  

ANÚNCIO DE CONCURSO
O IMD – Instituto para Democracia Multipartidária, uma organização não – governamental, que trabalha no fortalecimento da 
Democracia Multipartidária, sediada em Maputo, solicita propostas para o fornecimento de bens e serviços.
O IMD está interessado em celebrar contratos de prestação de serviços e fornecimento de bens, nomeadamente:

	Agência de viagens;

	Hotelaria a nível Nacional (Acomodação, Alimentação e sala de conferências);

	Tradução e interpretação;

	Serigrafia e gráfica;

	Fornecimento de material de escritório;

	Serviços de informática;

	Gestão de eventos e comunicação (Fornecimento de sistemas de som, cobertura jornalística e anúncios na mídia);

	Renovação da base de dados relativo a Pesquisas e Serviços de Consultoria nas áreas de:

Ord Áreas temáticas 

1 Governação 

2 Democracia 

3 Eleições 

4 Género e participação política

5  Indústria Extractiva 

Para o efeito, o IMD vem por este meio convidar a todas empresas e pessoas interessadas a apresentarem suas propostas, as 
quais devem incluir:

	Lista de bens e serviços e respectiva tabela de preços;

	Condições de entrega e pagamento;

	Lista de bens e as respectivas garantias para casos de reposição e ou devolução;

	Informação sobre o perfil individual e/ou da empresa; e

	Outras informações complementares e pertinentes.

Requisitos:
	Carta de recomendações de outras entidades com quem tenha trabalhado;

	Comprovativo de elegibilidade para fornecimento de serviços:

1. fotocópia autenticada de registo comercial (no caso de estabelecimentos comerciais);

2. fotocópia do BI, CV e certificado

Os critérios de Selecção:

	Qualidade de bens e serviços;

	Disponibilidade imediata para satisfazer as solicitações;

	Constituição legal;

	Experiência comprovada na área; e

	Formas de pagamento.

As propostas deverão ser enviadas, até dia 30 de Maio de 2022; por correio electrónico: concursos.imd22@gmail.com  , e com 
o cc do imd@imd.org.mz

Ou pelo endereço físico: Av. Salvador Allende, número 753

4688
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



PUBLICIDADE 21Terça-feira, 24 de Maio de 2022

Pedido de Manifestação de Interesse 
Fornecimento de Bens e Serviços

MSA/001/PEMBA/IRAMP/2022

A Family Health Internacional (FHI360) é uma Organização Não Governamental, financiada 
pela USAID, vem trabalhando desde 2004 em Moçambique, em parceria com o Governo 
da República de Moçambique, com o objectivo de melhorar o acesso e a qualidade de 
serviços de saúde pública, particularmente na área de HIV/SIDA, Tuberculose, Nutrição, 
Desenvolvimento Humano, e resposta a crises.

Estando neste momento no processo de procura de provedores de bens  para a execução das 
suas actividades na cidade de PEMBA, vem por este meio convidar potenciais provedores / 
fornecedores interessados nessa cidade a apresentarem as suas propostas/manifestação 
de interesse para fornecimento dos seguintes Bens:

REFERÊNCIA / LOTE BENS E SERVIÇOS

MSA/PEMBA/2022/001 Mercearias incluindo materiais de higiene e limpeza

MSA/PEMBA/2022/002 Kits de higiene e dignidade (MHM)

Os interessados deverão solicitar os requisitos / Termos de Referencia através dos Emails: 
Procurement.pemba@fhi360.org  (PEMBA) ou levantar nos endereços abaixo indicados, 
o lote pretendido.

As manifestações de interesse com indicação do lote deverão ser entregues em envelope 
fechado nos escritórios da FHI360 até às 17.00 horas do dia 31 de Maio de 2022.
NOTA: Os critérios de avaliação e outras informações encontram-se nos termos de 
referência do concurso a ser levantado nas suas instalações ou solicitado por email.

Family Health International 360 (FHI360)
N.º 230, Bairro Eduardo Mondlane – Expansão | Pemba - Moçambique

Cidade de Pemba

Rua Beijo da Mulata/ Rua das Rosas, n.º 59200 – Sommerschield II
Maputo

Contacto: Departamento de Operações 

Selecciona para um seu cliente, uma empresa do grupo A: 

TÉCNICO DE LINHAS E INFRA-ESTUTURAS para 

Chimuara (Ref.: RSE 150)
Molócuè  (Ref.: RSE 151)
Matambo  (Ref.: RSE 152)

Resumo das Principais Responsabilidades:
• Conhecimentos na área de manutenção e reparação de avarias nas Linhas de

Transporte de energia eléctrica;
• Apoiar nas inspecções regulares e controlo da desmatação das servitudes das linhas

de acordo com a planificação no sentido de verificar o estado de conservação dos
suportes, isoladores e condutores;

• Aplicar os procedimentos na instalação, teste, operação e manutenção dos cabos e
isoladores, bem como reportar as avarias dos componentes das linhas de transporte
e implementar as soluções encontradas;

• Ser proactivo na prevenção e solução de avarias do sistema de energia eléctrica, bem
como manter a base de dados dos equipamentos da Divisão;

• Garantir a conservação e boa utilização dos desenhos esquemáticos/manuais na
Divisão, bem como manter os equipamentos de testes em bom estado de conservação;

• Reparar avarias nas linhas e torres de transporte e participar activamente na
implementação e fiscalização de projectos de implantação de linhas de transporte de
modo a garantir a boa execução e conformidade com os padrões da Empresa;

• Deverá elaborar relatórios técnicos relacionados com as suas actividades e
garantir a existência de stock mínimo de material sobressalente.

Requisitos:
Nível Técnico Médio Profissional em Sistemas Eléctricos Industriais; Mínimo de 2 anos de 
experiência relevante como Técnico de Electricidade; Experiência em Serralharia Mecânica; 
Possuir carta de condução constituirá vantagem; Conhecimentos de informática na óptica 
do utilizador; Fluência na língua portuguesa, fala e escrita; Fluência em língua inglesa, fala 
e escrita constituirá vantagem.

Documentos Necessários:
Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações literárias, fotocópia 
do Bilhete de Identidade, indicação de Referências e outros documentos relevantes para a 
candidatura.

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas deveão ser submetidas através do endereço 
selec.rse02@sdo-mocambique.com, indicando no assunto, obrigatoriamente, a referência 
e denominação da vaga até ao dia 1/6/2022, a partir do qual as candidaturas não serão 
consideradas.

A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas de Gestão, Negócios 
e de Gestão do Capital Humano, com uma vasta experiência no mercado nacional, 
com 12 anos de actividade ao serviço dos seus clientes. 

Selecciona para um seu cliente, uma empresa do grupo A: 

ENGENHEIRO ELÉCTRICO DE SUBESTAÇÕES para

Chimuara            (Ref.: RSE 141)        
Matambo      (Ref.: RSE 143)
Molócuè             (Ref.: RSE 142)

Resumo das Principais Responsabilidades:
• Assegurar a implementação de medidas adequadas para a monitoria da RNT, para

identificar e analisar eventuais anomalias e implementar medidas correctivas, bem
como desenvolver estratégias, normas, processos e procedimentos relacionados com a
manutenção do equipamento eléctrico e electromecânico nas subestações;

• Desenvolver o Plano Anual de Manutenção dos equipamentos instalados nas subestações
e assegurar a actualização da Base de Dados dos equipamentos das subestações,
registando todas as ocorrências, bem como as manutenções e reparações de avarias;

• Realizar intervenções de manutenção preventiva e correctiva nas nos equipamentos
instalados nas subestações, bem como monitorar a RNT, de modo a identificar e analisar
eventuais anomalias ou acidentes, para implementar medidas correctivas;

• Realizar a planificação e orçamentação da aquisição de componentes para a RNT e
materiais para a manutenção das infra-estruturas, essenciais para o seu funcionamento
e antever as intervenções na Rede Eléctrica da Divisão;

• Planear a implementação dos programas de formação dos técnicos da Divisão e efectuar
relatórios e monitorar a implementação dos procedimentos de manutenção;

• Fazer análise das anomalias da rede e tomar decisões para a sua correcção e especificar
e propor a aquisição de novos equipamentos de testes e da Rede Eléctrica da Divisão
e capacitar operadores das subestações em matéria de leitura de eventos nos relés e
manutenção de rotina dos sistemas DC.

Requisitos:
Licenciatura em Engenharia Eléctrica, Correntes Fortes ou áreas afins, acrescidos de cursos 
de especialização; O mínimo de 3 anos de experiência em funções similares será uma 
vantagem; Fluência na língua portuguesa, fala e escrita; Conhecimentos de inglês, fala e 
escrita constituirá vantagem.

Documentos Necessários:
Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações literárias, fotocópia 
do Bilhete de Identidade, indicação de Referências e outros documentos relevantes para a 
candidatura.

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas deverão ser submetidas através do endereço 
selec.rse02@sdo-mocambique.com, indicando no assunto, obrigatoriamente, a referência 

e denominação da vaga até ao dia 1/6/2022, a partir do qual as candidaturas não serão 
consideradas.

A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas de Gestão, Negócios 
e de Gestão do Capital Humano, com uma vasta experiência no mercado nacional, 
com 12 anos de actividade ao serviço dos seus clientes. 

Selecciona para um seu cliente, uma empresa do grupo A:  

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E SCADA

Para Quelimane               (Ref.: RSE 140)

Resumo das Principais Responsabilidades:
• Participar na elaboração de estratégia de desenvolvimento de infra-estruturas e no desenho de

arquitectura das infra-estruturas de transporte de telecomunicações, redes de operação e de
segurança da rede eléctrica, redes multiserviços e infra-estruturas de alimentação socorrida;

• Desenhar a arquitectura da rede de multi-serviços e das infra-estruturas de suporte,
desenvolver e implementar planos de manutenção preventiva das redes multi-serviços, redes
de transporte de telecomunicações e infra-estruturas;

• Definir os indicadores de desempenho e acompanhar os resultados das actividades relacionadas
com o Departamento Rede de Multi-serviços e de Transporte de Telecomunicações;

• Coordenar e realizar intervenções de manutenção preventiva e correctiva das redes de
telecomunicações (fibra óptica, equipamentos terminais SDH/PDH, rádios e micro-ondas e
PLC, etc) ao nível da segurança e operação, bem como dos sistemas de radiocomunicação em
HF e VHF/UHF ao serviço de toda a rede eléctrica;

• Realizar as especificações dos materiais e equipamentos para o Procurement de fornecedores
de equipamentos de redes multi-serviços, redes de transporte e contratos de telecomunicações;
e efectuar relatórios de gestão relacionados com as suas actividades;

• Realizar a planificação e orçamentação da aquisição de componentes para a rede de
telecomunicações e materiais para a manutenção das infra-estruturas, essenciais para o seu
funcionamento;

Requisitos:
Licenciatura em Electrónica e Telecomunicações, Engenharia Electrotécnica (Correntes Fracas) ou 
áreas afins; Mínimo 3 anos de experiência em funções similares, tais como planeamento e desenho 
de projectos e gestão de sistemas de telecomunicações; Domínio das tecnologias, infra-estruturas e 
sistemas de telecomunicações do sector de energia eléctrica, bem como de softwares para análise de 
sistemas; Domínio de gestão de servidores e a sua relação servidor-cliente em ambientes de controlo 
e automação; Conhecimento sobre segurança em SI/TI; Conhecimentos sobre o funcionamento, 
operação e segurança da rede eléctrica. Fluência no português, fala e escrita. Fluência no inglês, fala 
e escrita constituirá vantagem;

Documentos Necessários:
Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações literárias, fotocópia do Bilhete 
de Identidade, indicação de Referências e outros documentos relevantes para a candidatura.

Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas devem ser submetidas através do endereço selec.rse02@sdo-mocambique.com, 

indicando no assunto, obrigatoriamente, a referência e denominação da vaga até ao dia 1/6/2022, 

a partir do qual as candidaturas não serão consideradas.

A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas de Gestão, Negócios 
e de Gestão do Capital Humano, com uma vasta experiência no mercado nacional, 
com 12 anos de actividade ao serviço dos seus clientes. 

4522 6221

62216221

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE GOVURO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

Anúncio de Adjudicação
De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33, conjugado com o nº 2 do artigo 63 do Regulamento de 
Contratação de Empreitada de Obras PÚblicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos 
abaixo indicados:

Nº de Concurso Nome do concorrente Objecto
Valor de 

Adjudicação, 
incluindo o IVA

04I030041/CPD/nº 
01/2022

SMART 
EMPREENDIMENTOS, 

LDA

Fornecimento de 50 carteiras 
escolares e uma secretária com a 

respectiva cadeira 
379.000,00MT

04I030041/CP/nº 
02/2022

JOÃO JONAS E FILHOS, 
LDA

Construção da Casa Mãe Espera no 
Centro de Saúde de Doane

6.406.368,36MT

04I030041/CL/nº 
03/2022

FLUXO ENGENHARIA, 
EI

Contratação dos servicos de 
fiscalização para a obra de 

construção da Casa Mãe Espera no 
Centro de Saúde de Doane

505.341,80MT

Govuro, Maio de 2022

A Autoridade Competente

Cecília da Glória Alberto Mauaie
Secretária Permanente Distrital

212

154 102

166
República de Moçambique

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO 
ESTADO EM MANICA

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Serviço Provincial de Saúde de Manica convida empresas elegíveis 
e interessadas a apresentarem propostas em cartas fechadas para 
fornecimento de:

1. Concurso Limitado N.º 58G000141/CL/16/2022-
Fornecimento de Mobiliário de Escritório

2. Concurso de Pequena Dimensão N.º 58G000141/
PD/001/2022- Fornecimento Equipamento Informático

3. Concurso de Pequena Dimensão  N.º 58G000141/
PD/002/2022 - Fornecimento de Anti-Vírus

4. Concurso Limitado N.º 58G000141/CL/17/2022-
Fornecimento de Serviço de Aluguer de Viaturas 4X4

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, 
examinar os documentos do Concurso ou levantá-los no Serviço 
Provincial de Saúde de Manica – Repartição das Aquisições, Estrada 
Nacional n.º 6, Bairro 4, pela importância não reembolsável de 
500,00MT (quinhentos meticais), a ser depositada na Conta 
523646935 BIM, pertencente a este Serviço.

O período de validade das propostas será de 15 dias, a contar da 
data de abertura das propostas.
As propostas deverão estar devidamente seladas e entregues no 
endereço e nos prazos acima e serão abertas em sessão pública, no 
mesmo endereço, no dia 27 de Maio do ano em curso, pelas 12.15 
horas, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer, 
de acordo com o seguinte:

Endereço para entrega e abertura de propostas: Serviço 
Provincial de Saúde de Manica – Repartição  de Aquisições, sita na 
Estrada Nacional n.º 6, Bairro 4, zona 37mm.

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.

Chimoio, aos 13 de Maio de 2022

O Director do Serviço

Xavier Alcides Isidoro
 (Médico de Clínica Geral Principal)

Por Despacho de 22 de Abril de 2022, do 

Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito 

de Xai-Xai, foi autorizada a abertura do concurso 
de Ingresso no Aparelho do Estado, nos termos do 

nº 1 do artigo 35 do EGFAE, conjugado com o nº 2 

do artigo 1 do Decreto nº 5/2006, de 12 de Abril, 

num prazo de 30 dias, contados a partir da data da 

publicação deste aviso, para o preenchimento de 3 

vagas existentes nas seguintes categorias:

Carreira Categorias Nº de vagas 

Técnico de Saúde 
Técnico de 

Medicina Geral 
2

Técnico Superior 

de Saúde N1
Psicologia Clínica 1

1. Requisitos para o ingresso:

a) Ser de nacionalidade moçambicana;

b) Idade igual ou superior a 18 anos;

c) Possuir habilitações literárias necessárias para

a carreira que se candidata;

d) Não ter sido expulso do Aparelho do Estado e

nem condenado a pena de prisão maior;

e) Gozar de sanidade mental e capacidade física
compatível com a actividade;

f) Situação militar regularizada;

2. Formas de candidatura

No acto de candidatura, deverão apresentar os

seguintes documentos:

a. Requerimento dirigido ao Administrador do

Distrito de Xai-Xai, autenticado;

b. Declaração Sob Compromisso de Honra;

c. Cópia do Certificado de habilitações literárias
autenticada;

d. Cópia do BI autenticada;

e. Curriculum Vitae;

f. Cópia do NUIT;

g. Atestado Médico*

h. Registo Criminal*

i. Declaração militar*

* Os documentos em (g, h , i) serão exigidos aos

candidatos aprovados.

10. Local de Candidatura

As candidaturas deverão ser submetidas no Serviço

Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Xai-Xai,

a partir do dia 12 de Maio de 2022, de segunda a

sexta-feira, das 7.30 às 15.30 horas.

A Directora Distrital 

Ana Teresa Raimundo I. Quissico 

(Médica de Clínica Geral de 1.ª)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE XAI-XAI

SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO DE INGRESSO NO APARELHO DO ESTADO

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AGÊNCIA PARA A PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO E EXPORTAÇÕES, IP

CARO EMPRESÁRIO!

O Ministério da Indústria e Comércio, através da Agência para a Promoção de In-

vestimento e Exportações, IP (APIEX, IP) organiza a 57ª Edição da Feira Inter-

nacional de Maputo - FACIM/2022, a decorrer de 29 de Agosto a 4 de Setem-

bro de 2022, no Centro Internacional Feiras e Exposições de Ricatla, Distrito de 

Marracuene, Província de Maputo.

A FACIM é uma feira comercial, com carácter anual e multissectorial, que congre-

ga num único espaço, todos os sectores económicos à escala nacional e interna-

cional. 

Inscreva-se e beneficie das oportunidades proporcionadas                               
pela melhor montra para exposição dos seus bens e serviços!

Para mais informações, contacte a APIEX, IP:

Agência para a Promoção de Investimentos e Exportações, IP

Av. Ahmed Sekou Touré, n. º 2539, Cidade de Maputo

Caixa Postal: 1669 

Tel: (+258) 21 32 12 91/2/3

Tel.: (+258) 87 935 5930 / 87 504 9966 

Email: info.apiex@apiex.gov.mz
Maputo - Moçambique 

Maputo, aos 20 de Maio de 2022

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ANÚNCIO DE VAGAS

PASTELARIA pretende recrutar para o seu quadro de Pessoal para suas lojas em 
Maputo Cidade, Matola Cidade e Malhampsene.

v	GERENTES DE TURNO

Requisitos necessários:
§ Classe mínima 12ª Classe concluída ou equivalente

§ Idade compreendida entre 35 e 45 anos

Oferece-se:
	Formação na área que desenvolverá a sua tarefa profissional
	Salários compatíveis com a função e conhecimentos adquiridos no final da for-

mação

Os CV,s com indicação da vaga e zona que concorrem, devem ser entregues através 
do email: nirf.consultoria@hotmail.com ou na esquina entre Av. Maguiguana e Guerra 
Popular número 1.409, R/C até ao dia 27/5/2022, das 9.00 as 14.00horas.

De acordo com o despacho de 13 de Maio de 2022, da Exma. Senhora Administradora do Distrito de Matutuíne, 
ao abrigo dos números 2 e 3 do artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado 
pela Lei nº 10/2017, de 1 de Agosto, conjugado com a Resolução nº 24/2021 de 14 de Julho, que estabelece 
os termos e as condições de avaliação dos profissionais de Saúde em concurso de ingresso às carreiras de 
regime especial de Saúde, está aberto o concurso de ingresso no aparelho do Estado, por um período de 30 
dias a contar de 24 de Maio a 22 de Junho de 2022, para o provimento de 83 vagas de Profissionais de Saúde 
nas carreiras de Clínica Geral (1 vaga), Técnicos Superiores de Saúde (7 vagas), Técnicos de Saúde (71 vagas), 
Agente Técnico (1) e Agentes de Serviço (3), nas categorias abaixo descritas: 

          Carreira                 Categoria/ocupação     Nº de Vagas

 Clínica Geral Médico de Clínica Geral de 2ª            1

Técnicos Superiores 
de Saúde

Nutricionista “A” 2

Enfermeiro Pediatra “A” 1

Técnico de Administração Hospitalar “A” 1

Técnico de Saúde Pública “ A”             2

Enfermeiro “ A” 1

 Técnicos de Saúde

Técnico de Medicina Preventiva          11

Técnico de Farmácia 7

Técnico de Medicina Geral 10

Enfermeira de Saúde Materno-Infantil   10

Técnico de Estatística Sanitária               5

Enfermeiro Geral 8

Técnico de Nutrição 6

Técnico de Laboratório 4

Técnico de Radiologia 3

Técnico de Administração Hospitalar     3

Técnico de Manutenção de Equipamento Hospitalar 2

Técnico de Medicina Física e Reabilitação 2

Agente Técnico Condutor de Veículos Serviços Públicos 1

Agentes de Serviço Servente das Unidades Sanitárias              3

Total 83

1. Requisitos Gerais para a candidatura:
• Ser de Nacionalidade moçambicana;

• Registo de Identificação Tributaria;
• Ter idade não inferior a 18 anos;

• Não ter sido aposentado ou reformado; não ter sido condenado a pena de prisão maior; de prisão
por crime contra segurança do Estado.

2. A admissão ao concurso é solicitada à Exma. Senhora Administradora do Distrito de Matutuíne, instruído
com  os seguintes documentos:
a) Fotocópia do BI ou Certidão de Registo de Nascimento autenticada;

b) Fotocópia de Certificado de Habilitações Literárias autenticada;
c) Certidão de Registo Criminal;

d) Certificado de Aptidão Física e Sanidade Mental para o exercício de actividades;
e) Carta de condução em categoria de Serviços Públicos para condutores de veículos públicos, possuir 7ª

classe ou equivalente (Agente Técnico);

f) Comprovativo de Inscrição ou cumprimento do Serviço Militar Obrigatório;

g) Certificado da respectiva Ordem para as categorias de Médico e Enfermeiros (todos os níveis);
h) Curriculum Vitae detalhado;

i) NUIT;

j) Duas fotografias tipo-passe.

3. No acto de candidatura é dispensada a entrega dos seguintes documentos indicados nas alíneas c), d), f),
i) e j).

4. A selecção dos candidatos é feita mediante a avaliação curricular, entrevista profissional, prova escrita,
e prática ao abrigo da Resolução nº 24/2021 de 14 de Julho que estabelece os termos e as condições de
avaliação dos profissionais de Saúde em concurso de ingresso às carreiras de regime especial de Saúde.
O concurso é valido por um (1) ano contado a partir da data da publicação da lista final no Boletim da
República.

5. O pedido de admissão é solicitado a Exma. Senhora Administradora do Distrito de Matutuíne, por meio de
um requerimento com assinatura reconhecida, indicando a vaga pretendida, a dar entrada na Repartição
de Recursos Humanos do Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Matutuíne, sita na rua
principal, Bela – vista.

Matutuíne,  Maio de 2022

A Directora do Serviço

Tânia Vanise de Lourdes Carlos Mabota

(Médica de Clínica Geral 1ª)

 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

GOVERNO DO DISTRITO DE MATUTUÍNE
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO DE INGRESSO

4693

4533

4530

159

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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4513

4513

4513

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE NIPEPE

SECRETARIA DISTRITAL
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO

CONCURSO N.º 02/GDN/UGEA/2022

N/O Modalidade
Lote

Único
Objecto

Data e 
Hora de 

Entrega das 
Propostas

Data e Hora 
de Abertura 

das Propostas

Data e Hora de 
Visita ao Local 

da Obra

Garantia 
Provisória

01
Concurso 
Limitado 
Público

1
Conclusão da 

Residência Oficial 
do Administrador

23/6/2022 
às 9.00 horas

23/6/2022
 às 9.30 horas

18/6/2022 
8.30 horas, 

Concentração 
SDPI Nipepe

40.000,00

1. O Governo do Distrito de Nipepe convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais, interessadas e detentoras de Alvarás igual 
ou superior a 3ª Classe, e que reúnam requisitos de elegibilidade nos documentos de Concurso, a apresentarem propostas 
Técnicas e Financeiras para a execução do objecto de Contratação supracitado.

2. Para participar neste concurso, os concorrentes deverão apresentar, documentos de prova de posse de Qualificação Jurídica, 
Económico-financeira, Qualificação Técnica e de Regularidade Fiscal devidamente autenticados e actualizados de acordo
com os Dados de Base do Concurso e da Secção III-Critérios de Avaliação e de Qualificação constantes nos Documentos de
Concurso. 

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os documentos de concurso ou adquirí-los no
Serviço Distrital de Planeamento e Infra-estrutura de Nipepe, pela importância não reembolsável em numerário de 2.000,00MT
(dois mil meticais) para cada caderno, durante as horas normais de expediente, a partir do dia 23 de Maio de 2022.

4. As propostas deverão ser entregues no Serviço Distrital de Planeamento e Infra-estruturas de Nipepe e serão publicamente

abertas na Sala de Sessões do Governo do Distrito, na presença dos concorrentes que desejarem assistir o acto, segundo as datas 

indicadas na tabela.

5. O período de validade de propostas deverá ser de 60 dias, contando a partir da data de abertura.

6. A visita ao local de execução das obras é de carácter  obrigatório e  será dirigida pelo SDPI, por conta e risco próprio.

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 8  de Março.

Nipepe, aos 19 de Maio de 2022

O Administrador do Distrito

Sérgio Agostinho Igua

(Especialista da Educação)

138

Breve Descrição / Objectivo do Trabalho

Apoiar o desempenho de comissionamento 

e start-up, e em operações através de equi-

pamentos de processo operacional, siste-

mas e processos para uma planta/unidade 
específica dentro do ambiente da Sasol 

para atingir os requisitos de produção de 

maneira segura.

Principais Responsabilidades

Completar o treinamento de comissiona-

mento e inicialização de acordo com o 

plano;

Executar tarefas de comissionamento con-

forme instrução do Líder de Turno;

Participar de actividades de perfuração;

Executar actividades de limpeza e lavagem;

Operação do equipamento aplicável;

Inspecção da planta e relatório de defeitos;

Arranque e desligamento seguro do equi-

pamento;

Identificar e resolver problemas de equipa-
mentos aplicáveis;

Participar de reuniões de passagem de 

turno;

Fornecer feedback adequado ao supervisor 

sobre o andamento do trabalho;

Participar de análises de causa raiz e for-

nece feedback às equipas de RCA;

Participar de avaliações de risco de acordo 
com a legislação e os requisitos da empresa 

para melhorar a segurança;

Emitir Permissão de Trabalho;

(Senior Process Artisan)

Artesão Sénior de Processo x8

Localização: Temane

Garantir a segurança do equipamento e a en-

trega para manutenção;

Preparar e emitir relatórios diários;

Executar as configurações de alarme da 

planta;

Entender as configurações do Plant Trip;

Executar funções do sistema de controlo dis-

tribuído da planta (DCS);

Executar funções de controlos de desliga-

mento de emergência da planta (ESD);

Manter uma boa limpeza e aderir aos procedi-

mentos de eliminação de resíduos;

Trabalhar de forma independente;

Entender e conhecer o negócio, drives e KPIs.

Educação formal

NQF Nível 4 Ocupacional/Nível Médio Técnico 

(Moz)

NQF Nível 4 Vocacional/Nível Médio Técnico 

(Moz)

A posição será preenchida de acordo com o 

guia de carreira aprovado relevante.
Qualificação profissional relevante.

Experiência mínima

2-5 anos

Para concorrer, visite a lista de posições 
disponíveis, até ao dia 6 de Junho, no web-
site da http://www.sasol.com/carrers/car-
rers/experienced-hires, clique na opção 
Find jobs e seleccione Moçambique para ter 
acesso às vagas disponíveis.

Breve Descrição/ Finalidade do Tra-
balho    

Um Artesão de processos opera equipa-
mentos, sistemas e processos para uma 

planta/unidade específica dentro do 

ambiente da Sasol para atingir os requi-

sitos de produção de forma segura.

Descrição de Recrutamento / Princi-
pais Responsabilidades   

Monitorar o funcionamento do equipa-

mento, observar a temperatura, o nível 

e os medidores de fluxo e realizar verifi-

cações regulares por unidade para ga-
rantir que todos os equipamentos este-

jam operando como deveriam;

Registar, rever registos de operações, 

resultados de testes e leituras de 
medição, como temperaturas, 

pressões, concentrações e fluxos;

Verificação rotineira de vazamentos de 

flanges/ tubulações, instrumentação, 
máquinas e equipamentos de identifi-

cação e comunicação ao supervisor;

Usar raciocínio lógico para identificar e 
resolver problemas de unidade;

Realizar inspecções preventivas de pro-

cessos e equipamentos de segurança;

Fornecer feedback adequado ao super-
visor do turno sobre o progresso do tra-

balho;

Participar de análises de causa raiz e 

fornecer feedback às equipas de RCA;

(Process Artisan Grade 1)

Artesão de Processos Grade 1

Localização: Temane

Participar de avaliações de risco de 
acordo com a legislação e requisitos da 

empresa para melhorar a segurança;

Manter uma boa limpeza e aderir aos pro-

cedimentos de eliminação de resíduos;
Executar isolamento equipamentos para 

actividades de manutenção;

Compreender e conhecer as operações e 
as metas operacionais;

Executar actividades de limpeza e 

operação de descarga de equipamentos 

aplicáveis;

Inspecção da planta e relatório de de-
feitos;

Arranque e desligamento seguro do equi-

pamento.

Educação formal

Qualificação profissional relevante.

A posição será preenchida de acordo com 

o guia de carreira aprovado relevante.

Experiência mínima
0 - 5 anos

Para concorrer, visite a lista de posições 
disponíveis, até ao dia 6 de Junho, no 
website da http://www.sasol.com/car-
rers/carrers/experienced-hires, clique 
na opção Find jobs e seleccione Moçam-
bique para ter acesso às vagas dis-
poníveis.

Breve Descrição / Objectivo do Trabalho

Liderar as operações da equipa de comissiona-

mento e arranque para garantir os volumes de 
produção, aplicando conhecimento técnico espe-

cializado e garantindo a máxima disponibilidade 

do equipamento por meio de gestão de pessoal, 

sistemas e processos.

Descrição do Recrutamento / Principais 
Responsabilidades

Responsável pela gestão documental do departa-
mento;

Gerir produtos químicos e outros consumíveis, 

inventário e interface com a gestão de materiais;

Participar no desenvolvimento de lista-tarefa da 

manutenção de primeira linha para produção;

Desenvolver e revisar listas de verificação de pro-

dução, leitura de processo e folhas de inspecção;

Preparar e manutenção relatório longo pendente 

e tempo de actividade da planta;

Liderar, gerir e acompanhar relatórios de Bypass 

Override;

Gerir, emitir isenções de permissão de trabalho;

Liderar e acompanhar a gestão da mudança;

Capturar e manter dados departamentais de 

saúde, segurança e meio ambiente;

Liderar, gerir processos de gestão de obras;

Interface com a manutenção nas actividades 

planejadas;

Participar na revisão da estratégia de ma-
nutenção;

Ser responsável por validar o conteúdo dos mód-

ulos de treinamento;

Gerir e liderar uma equipa de produção de comis-

sionamento, assumindo a responsabilidade geral 

de gerir o desempenho e treinamento e desen-

volvimento da equipa; 

(Team Leader – Production Support)

Líder de Equipa - Suporte à Produção

Localização: Temane

Coordenar todas as actividades de manutenção e 
comissionamento da planta; 

Relatório de feedback de status de comissionamen-

to para a gerência;

Fornecer informações de suporte da planta e 

realizar actividades do processo da planta;

Gerir o processo de materiais perigosos da planta;

Garantir as especificações operacionais da planta e 

os requisitos de qualidade do produto;

Auxiliar e reforçar a equipa operacional em relação à 

inspecção de instalações e equipamentos;

Garantir a segurança do equipamento e a entrega 

para manutenção;

Executar funções do sistema de controlo distribuído 

da planta (DCS);

Executar funções de controlos de desligamento de 
emergência da planta (ESD)

Participar activamente no planeamento e pro-

gramação da manutenção;

Preparar Pacotes de Evidências de Auditoria;

Educação formal

NQF Nível 4 Ocupacional/ NQF Nível 4 Vocaciona-

l/Nível Médio Técnico (Moz)

Competência do líder de turno

Experiência mínima

5+ anos relevantes

Para concorrer, visite a lista de posições dis-
poníveis, até ao dia 6 de Junho, no website da 
http://www.sasol.com/carrers/carrers/experi-
enced-hires, clique na opção Find jobs e selecci-
one Moçambique para ter acesso às vagas dis-
poníveis.

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

Termos e condições aplicavéis

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

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

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE

REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUISIÇÃO 

Anúncio de Concursos 
1. O Instituto Nacional de Saúde (INS) convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras

interessadas a apresentarem propostas fechadas, para os seguintes concursos:

Nº de
Concurso Objecto

Data e hora 
para entrega 

das propostas

Data e hora 
para abertura 
das propostas

Garantia pro-
visória

(em meticais)

58A0003051/Con-
curso Público N.º 19/

CoAg-NPHI/2022

Aquisição de Consumíveis de 
Laboratório e Equipamento 

de Protecção Individual

14/6/2022
10.00 horas

14/6/2022
10.15 horas

N/A

58A0003051/Concur-
so Limitado N.º 30/

Kids-Cov/2022

Aquisição de Testes Rápidos 
de Diagnóstico de SARS-

-CoV-2

6/6/2022
10.00 horas

6/6/2022
10.15 horas

N/A

58A0003051/Concur-
so Limitado N.º 31/

Kids-Cov/2022

Aquisição de Consumíveis de 
Laboratório e Equipamento 

de Protecção Individual

6/6/2022
12.00 horas

6/6/2022
12.15 horas

N/A

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os Documentos do Concur-
so ou levantá-los no endereço indicado no número 3 deste anúncio, pela importância não reembolsável
de  1.000,00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser em depósito directo no Banco de Moçambique
(conta: PROJECTOS DE PESQUISA DE VACINAS PRE Nº 004403513002).

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, na data e hora estabelecidas neste aviso e serão
abertas em sessão pública, no mesmo endereço, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

Instituto Nacional de Saúde
Estrada Nacional n°1, Parcela 3943, Distrito de Marracuene

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 5 de
Março.

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE

ISCISA

Concurso de Contratação de Docentes na Carreira de Assistentes 
Universitários, Categoria equiparada a Assistentes Estagiários, Escalão 1

Lista Definitiva dos Candidatos Apurados na Fase de Entrevista 
Tendo sido autorizado por Despacho de 19/7/2021, do Director-Geral do ISCISA, a abertura do concurso 
de Contratação de 7 docentes na Carreira de Assistentes Universitários, Categoria equiparada a Assistentes 
Estagiários Escalão 1 para os diversos cursos ministrados no ISCISA, publica-se a lista definitiva de admitidos 
e excluídos em sede da avaliação  de entrevista. 

1. Curso de Radiologia

Nᵒ Nome Pontuação Resultado Posição Observação
1 Gervásio  Francisco Alberto 15 Admitido 1º

2 Jofrisse Jorge Domingos Jofrisse 13 Excluido 2º a) e b)

2. Curso de Fisioterapia

Nᵒ Nome Pontuação Resultado Posição Observação

1 Merena Carlota Chissano 16 Admitida 1º

2 Adélia jaime Daniel Banda 14 Admitida 2º

Curso de Enfermagem Geral 

Nᵒ Nome Pontuação Resultado Posição Observação

- - - - c)

Notas
a) Falta de objectividade e insuficiente argumentação durante a entrevista.
b) Média inferior a 14 valores.

c) Sem candidatos.

E por ser verdade, o júri remete a presente lista definitiva para efeitos de publicação, a qual vai devidamente 
assinada.

Maputo, aos 18 de Novembro de 2021

O Presidente do Júri

Nazir Amade Ibrahimo

República de Moçambique
Instituto Superior de Ciências de Saúde- (ISCISA)

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

Anúncio de Concursos
1. O Instituto Superior de Ciências de Saúde convida empresas interessadas a apresentarem propostas, fechadas, para o fornecimento de:

Nº N.º do Concurso Objecto do Concurso
Modalidade de 

Concurso
Data e Hora-limite da Entrega 

das Propostas
Data e Hora de Abertura das 

Propostas
Valor de Garantia 
Provisória em MT

01 08/ISCISA/UGEA/2022
Aquisição de 60 carteiras 

universitárias (peça única)
Concurso de Pequena 

Dimensão 
6/6/2022
9.00 horas

6/6/2022
9.30 horas

Não aplicável

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou retirá-los nos escritórios do Instituto Superior de Ciências de Saúde, sito 

na Av. Tomás N’Duda, n.º 977, R/chão

2. As propostas deverão ser entregues no Instituto Superior de Ciências de Saúde, sito na Av. Tomas N’Duda, n.º 977, R/chão e serão abertas em sessão pública, no mesmo

endereço, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer à sessão.

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°

5/2016, de 8 de Março.

Maputo, Maio  de 2022

O Presidente da Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEAs) do ISCISA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMU
5ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção do Tribunal Judicial do Distrito Municipal 
KaMpfumu correm éditos de trinta (30) dias, citando a R. PAPELARIA 
MANGUEIRAS, localizada em parte incerta, para, no prazo de 10 (dez) 
dias, que começa a correr depois de findo o de éditos, tudo a contar da 
data referente à segunda e última publicação deste anúncio, contestar, 
os Autos da Acção Declarativa de Condenação, com o Processo 
Comum, Forma Sumária nº 67/20-B, que a move a A. PLURAL 
EDITORES, pelos fundamentos constantes da petição inicial, conforme 
o duplicado que se encontra à sua disposição no Cartório desta Secção,
onde poderá levantar dentro das horas normais de expediente, sob
cominação de vir a ser condenado no pedido, conforme o disposto no
art. 783 do CPC.

KaMpfumu, aos 14 de Março de 2022

O Juiz de Direito
Dr. César Jorge Zunguze

O Escrivão de Direito
Frederico Rúben Pelembe

LEILÃO ON-LINE
A THE AUCTION COMPANY realizará 
um leilão  on-line de materiais diversos, 
tais como:

- Electrodomésticos, material de
escritório, secretárias, cadeiras e
seus componentes, assim como,
máquinas de fotocopiar, impres-
soras e muito mais.

Cadastre se para licitar em
 www.vendicao.com
Tem início no dia 27 a 31 de Maio de 

2022.

As visualizações serão nos dias 25 a 
28 de Maio, das 10.00 às 16.00 horas

Estamos localizados na Av. Engenheiro 
Carlos Morgado, antiga Gago Coutinho, 
n.° 1970, R/C.

Contacto: 85-3384135 ou 84-4869880

Email: vendicaoauctions@gmail.com

4617

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos (Aditamento)

Referência: Concurso N.º 10/DPFE,FPN/CL/2022

No âmbito do concurso acima publicado na edição do dia 11 de Maio de 
2022, comunica -se que a data da abertura das propostas inicialmente 
marcada para o dia 24 de Maio de 2022, passa para o dia 28 de Maio de 
2022, no mesmo horário. 

Delegação Provincial do Fundo de Estradas, FP
Bairro Massenger, Km 3.2

CP n° 34, fixo 27124000/ 27124001
Lichinga – Niassa – Moçambique

Lichinga, ao 23 de Maio de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

Bairro Massenger, Km 3.2, CP. nº 34, Telefone nº 27124001, Telefax n 
27120681, Lichinga-Moçambique

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE NIASSA

4468137

Certifico, para efeitos de publicação, que 
por escritura outorgada no dia seis de 
Maio de dois mil e vinte e dois, lavrada 
de folhas noventa e cinco a noventa e 
seis, do livro de notas para escrituras 
diversas número quarenta e um “B”, da 
Terceira Conservatória do Registo Civil 
com Funções Notariais, perante mim, 
EDMA HELENA TCHAMO MADEIRA, 
licenciada em Direito, Conservadora 
e Notária Superior, em exercício nesta 
Conservatória, foi lavrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito 
de JACINTO ANTÓNIO MARQUES, de 
setenta e sete anos de idade, natural 
da Maxixe, no estado que era casado 
com Maria de Jesus Lopes de Araújo, 
sob o regime de bens adquiridos, com 
última residência habitual no Bairro 
Luís Cabral, filho de Violente Francisco 
Marques, sem ter deixado testamento 
ou qualquer outra disposição da sua 
última vontade.

Que o falecido deixou como únicas 
e universais herdeiras dos seus 
bens, suas filhas: SÓNIA JOSSEFA 
DE ARAÚJO MARQUES, solteira, 
maior, TERTULIANA HELENA DE 
JESUS ARAÚJO MARQUES MANJAZE, 
YERSINA BASTIANA DE ARAÚJO 
MARQUES MAFUNDZA, casadas, todas 
naturais de Maputo, onde residem.

Que não existem outras pessoas que 
segundo a lei prefiram às declaradas 
herdeiras ou com elas possam concorrer 
a esta sucessão.

Que da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 6 de Maio de 2022

A Notária Superior

(Ilegível)

4519

62244519

4691

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO

TERCEIRA CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL COM FUNÇÕES NOTARIAIS

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO
DE JACINTO ANTÓNIO MARQUES

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

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL

CONCURSO Nº: HCB/DSA/MATERIAL ROTINEIRO/026/2020

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») pretende lançar o 

presente concurso, cujo objectivo é de contratar uma empresa para 

fornecimento de equipamentos de protecção individual (EPI) na Vila de 

Songo, província de Tete.

Lotes em Licitação:

Lote 1 - Calçados de Segurança;

Lote 2 - Fatos Diversos e Vestuários de Alta Visibilidade;

Lote 3 - Luvas de Segurança;

Lote 4- Protecção Auditiva e Sinalização;

Lote 5 - Protecção da Cabeça;

Lote 6 - Protecção Facial.

Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse 

(MI) a todas empresas qualificadas e com experiência relevante para

este fornecimento. Os interessados deverão impreterivelmente reunir

os seguintes requisitos mínimos de elegibilidade:

1. Possuir Certidão de Registo Comercial, Estatutos e Alvará para

fornecimento de equipamentos de protecção individual;

2. Possuir autorização do fabricante para venda no mercado dos

equipamentos que se propõem comercializar;

3. Possuir experiência em fornecimentos similares (pelo menos 3

referências similares e, comprovadas mediante a apresentação de

cartas abonatórias ou contratos devidamente assinados);

4. Apresentar a Certidão de Quitação das Finanças e Segurança Social;

5. Apresentar a declaração de que não corre nenhum processo de

insolvência e recuperação contra a empresa;

As empresas interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima 

referidos poderão obter, sem quaisquer custos, o Caderno de Encargos, 

mediante solicitação através do endereço electrónico:

 concurso-materialrotineiro-epi@hcb.co.mz, até às 17.00 horas do 

dia 10 de Junho 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/MATERIAL 

ROTINEIRO/026/2020 – Manifestação de interesse”.

O concurso será regido pelos procedimentos de Aquisição de Bens e 

Serviços em vigor na HCB.

Songo, aos 20 de Maio 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

4536

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DO NIASSA

GOVERNO DO DISTRITO DE MARRUPA
SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 
Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos abaixo, foram adjudicados de acordo com o seguinte:

Nº 
ord

Modalidade de 
contratação 

Nº do Lote
Objecto de concurso/

contratação
Adjudicatário 

Adjudicatário 
por:

Valores 
incluindo 

outras 
obrigações  

01
Concurso de Pequena 

Dimensão nº 1
01/GDM/SDEJT/UGEA/2022

Fornecimento de bens 
duradouros do SDEJTM

YURA SERVICE, LDA 
-LICHINGA

Pequena 
Dimensão 

163.000,00

02
Concurso de Pequena 

Dimensão nº 2
01/GDM/SDEJT/UGEA/2022

Fornecimento de bens não 
duradouros para SDEJTM

JWE INVESTIMENTO-
MARRUPA

Pequena 
Dimensão 

265.200,00

03
Concurso por Ajuste 

Directo Nº 01
01/GDM/SDEJT/UGEA/2022

Fornecimento de combustíveis 
e lubrificantes

GASOLINEIRA 
ARAÚJO-MARRUPA

Ajuste Directo 287.500,00

04
Concurso de Pequena 

Dimensão nº 3
01/GDM/SDEJT/UGEA/2022

Fornecimento de lanches para 
SDEJT

LANCHONETE LA 
BOTEGUITA-MARRUPA

Pequena 
Dimensão 

138.000,00

05
Pequena Dimensao 

nº6
02/GDM/SDEJT/UGEA/2022

Fornecimento de bens 
duradouros para ESGM

YURA SERVIÇOS, LDA 
-LICHINGA

Pequena 
Dimensão

170.937,00

06
Concurso por Cotação 

nº 1
01/GDM/SDEJT/UGEA/2022

Fornecimentos de bens 
duradouros-FASE do SDEJTM

YURA SERVIÇOS, LDA 
-LICHINGA

Por Cotação 135.000,00

07
Concurso por Cotação 

nº 3
01/GDM/SDEJT/UGEA/2022

Fornecimento de maquinaria e 
material de escritório

- FASE do SDEJTM

YURA SERVIÇOS, LDA 
-LICHINGA

Por Cotação 239.400,00

08
Concurso por Cotação 

nº 6
01/GDM/SDEJT/UGEA/2022 Higiene e limpeza para SDEJTM

JWE INVESTIMENTO-
MARRUPA

Concurso por 
Cotação

54.000,00

09
Concurso de Pequena 

Dimensão nº 10
03/GDM/SDEJT/UGEA/2022

Fornecimento de bens 
duradouros e não duradouros 
para à Escola Secundária Geral 

de Nungo

INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS BUROTICA-

MARRUPA 

Pequena 
Dimensão

54.080,00

10
Concurso de Pequena 

Dimensão nº 11
04/GDM/SDEJT/UGEA/2022

Fornecimento de bens não 
duradouros -FASE do SDEJTM

SIGA-ME COMÉRCIO E 
SERVIÇOS, LDA

Por Cotação 492.000,00

11
Concurso de Pequena 

Dimensão nº 12
04/GDM/SDEJT/UGEA/2022

Fornecimento de lanches-FASE 
do SDEJTM

RACHEL-MARRUPA Por Cotação 156.000,00

Sem mais de momento, cordiais saudações

Marrupa, aos 4 de Maio de 2022

O Director Distrital
 Domingos Árabe

(ITPN1) 135

ANÚNCIO DE CONCURSO 
Fornecimento de Bens e Serviços Diversos para o CESC

1. O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC) é uma Organização da
Sociedade Civil sem fins lucrativos, criada em 2009, cuja missão é fortalecer a capacidade
de participação activa do cidadão e comunidades nos processos de desenvolvimento sócio
económico e político, investindo na partilha de conhecimento, ferramentas de aprendizagem,
monitoria e advocacia em prol de políticas públicas com vista a melhorar a qualidade de
participação do cidadão nos processos de governação.

2. Assim, o CESC convida concorrentes elegíveis a apresentarem propostas seladas para
o fornecimento de bens e serviços conforme indicado na tabela abaixo e de acordo com o
especificado nos Documentos de Concurso.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do
Concurso disponíveis para download (gratuito/sem custo) ou levantá-los no endereço abaixo
indicado a partir do dia 25 de Maio de 2022.

Av. Julius Nyerere, n.º 258, 
Tel: (+258) 21 487565; Fax: 21 487552
Cell: (+258) 845108505 / 824708431
Email: procurement@cescmoz.org

Maputo-Moçambique;
4. O período de validade da proposta é de 60 dias.

5. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado, nas datas especificadas na tabela
acima, e serão abertas em sessão pública nas mesmas datas e horário indicado, no mesmo
endereço, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

6. O concurso será regido pelo Regulamento de Aquisições do CESC.

Nº do Concurso Descrição
Modalidade 

de Licitação
Lote

Data e Hora-final 
para 

Submissão das 
Propostas 

Data e Hora de 

Abertura das 

Propostas

006/CESC/CP-
S/2022

Prestação de serviços de 
produção de material de 

Comunicação e Visibilidade

Concurso 
Público 

Único
6 de Junho de 2022, 

pelas 10.00 horas
6 de Junho de 2022, 

pelas 10.15 horas

007/CESC/CP-
S/2022

Prestação de serviços 
de agenciamento de 

passagens aéreas nacionais e 
internacionais

Concurso 
Público

Único 7 de Junho de 2022, 
pelas 10.00 horas

7 de Junho de 2022, 
pelas 10.15 horas

008/CESC/CP-
B/2022

Aquisição de oito (8) laptops 
para CESC

Concurso 
Público

Único
4 de Junho de 2022, 

pelas 10.00 horas
4 de Junho de 2022, 

pelas 10.15 horas

009/CESC/CP-
B/2022

Aquisição de quatro (4) 
viaturas 4X4 para CESC

Concurso 
Público

Único
3 de Junho de 2022, 

pelas 10.00 horas
3 de Junho de 2022, 

pelas 10.15 horas

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
4528

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO, IP 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSO

1. O Instituto Nacional de Turismo, IP, convida a todos ilegíveis interessados e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas,

para o concurso discriminado na tabela abaixo:

No de
Ordem

Modalidade do Concurso Objecto de Concurso
Data e hora da 

entrega das 
propostas

Data e hora de 
abertura das 

Propostas

Validade 
das 

Propostas

Garantia 
provisória 
(meticais)

1 C.L/05/UGEA/INATUR/2022
Fornecimento de acessórios para viaturas
do INATUR, IP (Pneus, baterias e jantas)

07-06-2022
10.00h

07-06-2022
10.15h

90 Dias
N/A

2. Os Concorrentes interessados poderão obter informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los no endereço abaixo indicado, durante as

horas normais de expediente, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (Mil Meticais), a depositar na conta bancária do Instituto Nacional de

Turismo, IP No 48668010001, Moza Banco, devendo-se apresentar o respectivo talão de depósito e levantar o Documento de Concurso, pretendido após a

sua confirmação.
3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado e serão abertas em sessão pública na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

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 08 de Março.

Instituto Nacional de Turismo, IP
Av. 10 de Novembro, Praceta No 1196, No 40, 1o Andar 
Tel. 21307320 ̸ 823063590 ̸ 843063590.

Maputo, Março de 2022

A Entidade Contratante,

(Ilegível) 4525

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DO TURISMO, IP 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do no 3 do artigo 33, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento e Bens e 

Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos Concursos 

abaixo indicados: 

No do Concurso Nome do Concorrente Objecto do Concurso
Valor da 

adjudicação

A.D/05/UGEA/INATUR/2021 Shoprite Moçambique, Lda 
Fornecimento de diversos produtos de higiene, limpeza e 
géneros alimentícios ao INATUR, IP

800.000,00 

A.D/04/UGEA/INATUR/2021
Associação Nacional de 
Artesãos – ANARTE

Fornecimento de Brindes (Sacolas grandes Capulana, sacolas 
pequenas capulanas, pasta de capulana para laptop, pacotes 
de chá de Moringa, pacotes de café de Gorongosa, porta-Jóias e 
Mbira)

  30.000,00 

C.C/09/UGEA/INATUR/2021 Tsandzaya
Prestação de serviço de instalação de Licenças de anti-vírus e 
hospedagem das plataformas digitais

  244.155,60

C.L/07/UGEA/INATUR/2021 Moz Rent-a-car  
Prestação de serviços de aluguer de viaturas na zona Centro e 
Norte do Território Nacional

1.700.000.00

C.C/11/UGEA/INATUR/2021 Austral Gráfica, Lda Produção de camisetes, vinil, concepção de layout e branding de 
stand na conferência crescendo azul 

   146.998,80

C.C/01/UGEA/INATUR/2022 Genuine Services, E.I. 
Produção de sacolas promocionais (tamanho fechado 
220mmx305mm, impressas no papel Gloss 350g a cores, Die 
Cut com bolso no tamanho1x110mm)

   316.777,50 

C.C/02/UGEA/INATUR/2022 Brighter Group, Lda. 
Produção de camisas executivas com a Marca Moçambique e 
Bandeira de Moçambique 

  266.800,00

C.C/03/UGEA/INATUR/2022 DDB – Doyle Dane Bernbach Produção de vídeo promocional com duração de 4’   211.470,48 

A.D/01/UGEA/INATUR/2022 Motorcare, Lda. Manutenção e reparação de viaturas do INATUR, IP. 1.000.000,00

A.D/02/UGEA/INATUR/2022 Rádio Moçambique, E.P Fornecimento de vinhetas de taxas de Rádio/2022       2.160,00 

A.D/03/UGEA/INATUR/2022
Prodata – Gestão e 
Informática de Moçambique, 
Lda. 

Reparação de máquina fotocopiadora    53.300,00 

A.D/04/UGEA/INATUR/2022
TRAC - Trans African 
Concessions Moçambique 

Prestação de serviços de pagamento de tarifas de portagem 
(passagens pré-pago)

 100.000,00 

A.D/05/UGEA/INATUR/2022
Rede Viária de Moçambique, 
S.A. 

Pagamento de tarifas de portagem recarregamento da conta 
global nas travessias nas portagens da estrada circular de 
Maputo (Costa do Sol, Zintava, Cumbeza, Matola-Gare, Katembe 
e Matutuíne)

215.000,00 

C.L/02/UGEA/INATUR/2022 KENDRAS, LDA. Fornecimento de material de escritório e consumíveis de 
informática

875.215,80 

C.L/03/UGEA/INATUR/2022
Ester Construções sociedade 
unipessoal, Lda 

Fornecimento e montagem de divisórias nas instalações onde 
funciona o INATUR, IP

1.146.436,20  

Maputo, Maio de 2022 
A Autoridade Competente

(Ilegível)
4525

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE TETE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE CELESTINA DE JESUS XAVIER

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública do dia doze de Janeiro de 
dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas quatro a folhas cinco verso, do livro de notas 
para escrituras diversas número vinte e um, traço A, do Cartório Notarial de Tete, 
perante BRIGITTE NÉLIA MESQUITA VASCONCELOS, licenciada em Ciências Jurídicas, 
Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma 
escritura pública de Habilitação de Herdeiros por óbito de Celestina de Jesus Xavier, 
falecida no dia doze de Outubro de dois mil e treze, no Hospital Provincial de Tete, no 
estado de solteira, maior, de setenta e seis anos de idade, natural de Miruro, Tete, de 
nacionalidade moçambicana, filha de João Manuel de Jesus Xavier e de Josefina de Jesus 
Xavier, com a última residência habitual na cidade de Tete, no Bairro Filipe Samuel Magaia, 
sem ter deixado testamento ou qualquer outra disposição de última vontade.
Certifico ainda que na operada escritura pública foram declarados como únicos e 
universais herdeiros, seus filhos: Laura Felicidade Torres Caliano, solteira, maior, 
natural de Moatize, Tete, de nacionalidade moçambicana e residente em Tete, Paulo 
Miguel Torres Caliano, solteiro, maior, natural de Tete, de nacionalidade moçambicana 
e residente em Maputo e Valter Torres Caliano, solteiro, maior, natural de Moatize, Tete, 
de nacionalidade moçambicana e residente em Maputo.
Que não existem outras pessoas que segunda a lei prefiram aos indicados herdeiros 
ou com eles possam concorrer na sucessão à herança e dela fazem parte bens móveis, 
imóveis, direitos e conta bancária.

Está Conforme
Tete, aos 12 de Maio de 2022

O Conservador Técnico
(Ilegível)
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



PUBLICIDADE 29Terça-feira, 24 de Maio de 2022

4535

221

4535

55

MUNICÍPIO DA VILA DE GORONGOSA
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE GORONGOSA

=UGEA=                 

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONCURSO N.º 90H000441/QP/0006/2021

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL PARA FISCALIZAÇÃO DE 3 FUROS POSITIVOS

1. O Conselho Municipal da Vila de Gorongosa recebeu financiamento das Subvenções de
Desenvolvimento Municipal (SDM) do Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local (PDUL)
financiado pelo Banco Mundial e pretende aplicar parte dos recursos para pagamentos de despesas
elegíveis no âmbito da contratação de 1 (um) Consultor Individual para a Abertura de 3 (três)
Furos.

2. Os serviços de consultoria individual (“os Serviços”) têm como objectivo a Fiscalização para
Construção de 3 (três) furos positivos nos seguintes Bairros:

FURO 1: 1 Fonte para  Bairro de Nhambondo UB 
FURO 2: 1 Fonte para o Bairro de Nhataca 2
FURO 3: 1 Fonte para Bairro Mercado de Nhamabondo

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

4. O Município da Vila de Gorongosa convida consultores individuais elegíveis (“Consultores”) a
manifestarem o seu interesse na prestação dos Serviços. Os consultores interessados deverão enviar
o Curriculum Vitae com informações que demonstrem que possuem qualificações necessárias e a
experiência relevante para executar os serviços. O Consultor deverá anexar cópias de documentos
que atestam a sua elegibilidade constituído por: Cadastro Único, quitação das Finanças, alvará
comercial, NUIT, BI, Diploma / Certificado de habilitações Literarias, entre outros.

5. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção de Consultores Individuais
estabelecido no Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março que aprova o Regulamento de Contratação de
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

6. As manifestações de interesse em Português poderão ser submetidas por email (pdf) ou em
envelopes selados e deverão ser enviadas no endereço abaixo até ao dia 10 de Junho de 2022,
pelas 15.30 horas.

7. Endereço da Entidade Contratante

Município de Gorongosa
Endereço físico: EN1-Centro Nordeste
Telefone: 23-530063/876347681
Email: cmvgorongosa@gmail.com
Província de Sofala
Att. ugeagorongosapdul@gmail.com

O Presidente
Sabete Elicha Morais

CONSELHO MUNICIPAL

SECRETARIADO DO CONSELHO MUNICIPAL 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 11

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS

Nos termos do n.º 2, 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 os concursos abaixo foram adjudicados, de acordo com 
o seguinte:

N.º de
concurso

Objecto Empresa Valor

12/0110/
AD/05/2022

Empreitada de Con-

versão da Sala de 
Formação do 2° An-

dar do Edifício-sede  
do Conselho Munici-

pal em Gabinetes

URBAN CIVIL, 

CONSULTORIA E 

ENGENHARIA,
SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LIMITADA

1.941.888,75MT

12/0110/
AD/04/2022

Fornecimento de mo-

biliário de escritório   
para a Sala de Forma-

ção dividida em três 
Gabinetes

MOBISERV, LDA 2.315.908,53MT

Maputo, Maio de 2022
A UGEA

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

DIRECÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E CONSTRUÇÃO

3.ª AUDIÊNCIA PÚBLICA

ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR                                           
DAS ÁREAS RESIDENCIAIS DE CHAMANCULO “C” (PPARC)

O Conselho Municipal de Maputo, vem desenvolvendo um processo de requalificação no 

bairro de Chamanculo “C”, no âmbito de vários projectos e programas nomeadamente 
ProMaputo, Projecto Trilateral, Projecto Tchemulane, Rigenera, Habitat, entre outros. 

No âmbito da implementação do projecto HABITAT, desenvolvido pelo CMM em parceria 
com a ONG Arquitectura Sem Fronteiras (ASF), decorre a elaboração do Plano de Pormenor 
das Áreas Residências do bairro de Chamanculo “C” (PPARC), que permite desenvolver 
ferramentas para adaptar a normativa existente aos desafios da requalificação urbana de 
um “assentamento informal”.

Assim sendo, estão convidados os moradores do bairro e o público em geral, a participarem 
na 3a audiência pública marcada para o dia 27 de Maio (sexta-feira) do corrente ano no 
Centro Comunitário do bairro de Chanamnculo “C”, sito na Av. Amaral Matos, no período 
das 14.00 às 15.30 horas, onde será apresentada a proposta do (PPARC), recolha das 
sugestões de modo que o processo de elaboração seja participativo, respondendo às 
expectativas dos moradores do bairro e munícipes em geral.

Para mais informações, por favor contacte-nos pelos seguintes números:

Cel: (+258) 879490960 - Julião Melo Júnior (Arquitecto e Planeador Físico) - Conselho 
Municipal de Maputo - Direcção Municipal de Ordenamento Territorial e Construção

Cel: (+258) 873535926 - Orlando Mucuho (Arquitecto e Planeador Físico) - Arquitectos 
Sem Fronteiras (ASF)

Unidos e Coesos Vamos Txunar Maputo

República de Moçambique
MINISTÉRIO DE GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

Instituto Nacional de Accao Social, IP
DELEGAÇÃO DE MARÁVIA

Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o número 2 do artigo 64 do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, que aprova o 
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado. O Instituto Nacional de Acção Social, Delegação de Marávia comunica a 
adjudicação do concurso abaixo indicado: 

Modalidade
N.º do

Contrato
Nome do Concorrente Objecto

Valor Adjudicação 
IVA incluso

Ajuste Directo 6 K K K INVESTIMENTOS, LDA
Fornecimento 
de produtos 

lácteos
5.093.470,00MT

Fíngoè, aos 18 de Maio de 2022
O Delegado

Aníbal Carlos Agostinho
(Técnico Superior N1)

LEMBRETE

Faça a  sua subcrição do jornal

e disponha da actualidade sem sair do escritório

Já renovou a sua 

Subscrição dos 

jornais?

Termos e condições aplicavéis

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

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

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

 PROVÍNCIA DE TETE
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES 

Anúncio de Adjudicação do Concurso Limitado 
nº58F000141/C.L/0013/UNICEF/RA/SPST/2022

Contratação para Execução de Fornecimento de Material Didáctico

Nos termos do número 2, do artigo 64 do Regulamento de Contratação de 
Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março, comunica-se que 
o objecto do concurso acima foi adjudicado a empresa: CASA ESTRELINHA
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LIMITADA no valor total de 423.200,00MT
(Quatrocentos e vinte e três mil, duzentos meticais), incluindo o IVA.

Autoridade Competente

(Ilegível)

MINEDH

Rua Joe Slovo, 55  - Maputo – Moçambique +258  84 910 43 24 |  +258 84 910 43 21 info@snoticias.co.mz

“Uma escola - um jornal”
Promova o hábito de leitura e ajude Moçambique a crescer

Seja Padrinho 
Ofereça um jornal a uma Escola à sua esolha

Contacte já os nossos serviços comerciais ou as nossas delegações provinciais – publicidade@snoticias.co.mz

Motorcare - NISSAN     |    ICEF - Microcrédito    I    MOZSHAQ - Consultoria e Serviços   |  CMAE Arquitectura e Engenharia , LDA 

PADRINHOS DO PROJECTO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural 
Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural, FP

Departamento de Aquisições

Anúncio de Adjudicação
1. De acordo com o Artigo 33 nº 3 alínea d), conjugado com o nº 2 do Artigo 64 do Regula-

mento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Pres-
tação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 8 de Março de 2016,
comunica -se que no concurso abaixo, foi adjudicado o concorrente constante da tabela.

Nº Nº de Concurso Objecto Concorrente 
Vencedor

Valor incluindo 
IVA (Mt)

1 35A004941SC00012022

Prestação de Serviço para 
concepção de Identidade 
Corporativa Própria e Exclu-
siva do FAR, FP

Golo- Agência 
de Publicidades 1.977.300,00

Maputo, aos 19 de Maio de 2022

DAQ

(Ilegível)

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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República de Moçambique
MINISTÉRIO DE GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

Instituto Nacional de Acção Social, IP
DELEGAÇÃO DE MARÁVIA

Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSO

Nos termos do Artigo 33 do Decreto 05/2016 de 08 de Março, que 

aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 

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

O Instituto Nacional de Acção Social, Delegação de Marávia, convida 

a seguinte Empresa: K K K INVESTIMENTOS LDA.

Modalidade Nº Contrato Objecto
Apresentação 

da Garantia 
Provisória

Ajuste Directo
0 6 / U G E A /
INASM/2022

Fornecimento 
de produtos 
lácteos

Não aplicável

Fíngoè, aos 12 de Maio de 2022

O Delegado

Aníbal Carlos Agostinho
(Técnico Superior N1)

221 4534

167

221

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
Delegação Provincial de Cabo Delgado

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Publicação de Concurso 
de Contratação de Prestação de Serviços

1. A Delegação Provincial do INSS Cabo Delgado convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou
estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas
para o fornecimento e prestação de serviços, conforme os concursos abaixo indicados:

Nº de
Concurso e
Modalidade

Objecto de contratação
Custo de

Caderno de 
Encargo

Data e hora 
de entrega

Data e 
hora de 

abertura

Valor de 
garantia 

provisória

012/CL/
lNSS/DPC -D/
UGEA/2022

Concurso
Limitado

Contratação de Empresa para 
Produção e Fornecimento de
Camisetas, Bonés, Crachás, Rolaps, 
Dísticos e Placa de Atendimento 
Prioritário para Delegação Provincial 
do INSS de Cabo Delgado

500, OOMT
09:00h do 

dia
06/06/2022

09:15h do dia
06/06/2022

Não 
requerida

013/CL/
lNSS/DPC-D/
UGEA/2022

Concurso
Limitado

Contratação de Empresa para 
Prestação de Serviços de
Ornamentação para Delegação 
Provincial do INSS de Cabo Delgado

250,00MT
1 1:00h do dia
06/06/2022

11:15h do dia
06/06/2022

Não 
requerida

014/CL/
lNSS/DPC-D/
UGEA/2022

Concurso
Limitado

Contratação de Empresa para 
Fornecimento de Material 
Administrativo e
Informático para Delegação Distrital 
de Mocímboa da Praia

500,00MT
10:00h do dia
07/06/2022

10:15h do dia
07/06/2022

Não 
requerida

2. Os concorrentes interessados poderão apreciar e/ou adquirir os documentos do concurso no edifício da
Delegação Provincial do INSS de Cabo Delgado, localizado no bairro Eduardo Mondlane — Expansão, 2º 

andar, na UGEA, cidade de Pemba.

3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviço ao Estado, aprovado pelo Decreto n. 0 5/2016, de 8 de Março.

Pemba, Maio de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível)

Delegação Provincial de Cabo Delgado: Bairo Eduardo Mondlane - Expansão 1 - * CP n? 103 * Tel.: 27220094 - Pemba

República de Moçambique
MINISTÉRIO DE GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

Instituto Nacional de Acção Social, IP
DELEGAÇÃO DE MARÁVIA

Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. A Delegação do Instituto Nacional de Acção Social de Marávia torna público que está aberto

concurso para fornecimento de bens e prestação de serviços à Luz do Decreto 05/2016 de 8 de
Março, sob o contrato a ser assinado.

2. Neste termo convida aos interessados e candidatos elegíveis a apresentarem propostas em
cartas fechadas para a seguinte indicação:

Modalidade Nº Contrato Objecto
Data 

Entrega
Data 

Abertura

Limitado
07/UGEA/INAS,IP-
MRV/2022

Aquisição de combustíveis e 
lubrificantes

27 de Maio 
de 2022

27 de Maio 
de 2022

3. Os interessados poderão obter mais informações e consultar documentos do concurso ou
adquirí-los na Delegação no INAS-Marávia, durante as horas normais de expediente, mediante o
pagamento de 2.500,00MT (Dois Mil e Quinhentos Meticais), nao reembolsáveis.

4. O período de validade das propostas será de 30 (Trinta) dias, a contar da data-limite da sua
entrega, no endereço abaixo indicado.

Delegação do INAS, IP-Marávia/UGEA Estrada Bene/Fíngoè  Tete  Moçambique

Fíngoè, aos 23 de Maio de 2022

O Delegado

Aníbal Carlos Agostinho
(Técnico Superior N1)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DO INTERIOR
SERVIÇO NACIONAL DE MIGRAÇÃO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos
1. O Serviço Nacional de Migração convida  pessoas colectivas ou singulares, nacionais, interessados a apresentarem propostas fechadas para os

concursos discriminados na tabela abaixo:

N/O

Modalidade de
Contratação e

Respectiva 
Referência

Objecto do concurso

Data e hora 
de entrega de 
documentos 

qualificação e 
Propostas

Data e hora de 
abertura de 
documentos 

qualificação e 
Propostas

Garantia 
Provisória

Validade 
das 

propostas

01
Concurso Limitado nº 
007/UGEA-SENAMI/
CL/MINT/ 2022

Aquisição de 
computadores

Até as 08.30h do dia 
08 de Junho

08 de Junho, pelas 09h
       ---------------- 

120 dias

02
Concurso Público nº 
006/UGEA-SENAMI/
CP/MINT/ 2022

Aquisição de 
i m p r e s s o r a s 
fotocopiadoras 

Até as 09.30h do dia 
22 de Junho

22 de Junho, pelas 10h
130.000,00MT

120 dias

03
Concurso Público nº 
012/UGEA-SENAMI/
CP/MINT/ 2022

Aquisição de 
combustível e 
lubrificantes 

Até as 10.30h do dia 
22 de Junho

22 de Junho, pelas 11h
100.000,00MT

120 dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los pela importância não reem-
bolsável de 500,00MT, depositados no Banco Standard Bank na conta: 113-122002-100-7, do titular: Serviço Nacional de Migração, nas horas
normais de expediente, a partir do 23 de Maio do ano corrente, no Serviço Nacional de Migração, sita na Av. Ho Chi Min nº316, 3º andar esquerdo, 
porta 18, em Maputo.

3. Os documentos de qualificação e a proposta devem ser em 3 exemplares, sendo que um original e duas cópias, apresentados num invólucro opa-
co, fechado, selado ou lacrado, com identificação completa do concorrente e do objecto de concurso, no seu exterior.

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.

Maputo, aos 20 de Maio de 2022

A UGEA

(Ilegível)

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 

OS 

.mz

*Termos e condições aplicáveis 
+258 84 3400623

Apoio ao cliente:

Info@snoticias.co.mz

Renovar a subscrição 
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.

Use: Internet 
(ebanking)

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Chuvas relançam
produção em Panda

Perspectiva-se boa campanha agrícola em Panda

O 
GOVERNO do distrito 
de Panda, em Inham-
bane, vaticina bons 
resultados nesta se-
gunda época da cam-

panha agrícola, pela queda re-
gular da chuva que se verifica 
desde finais de Abril.

O optimismo foi manifes-
tado pelo administrador de 
Panda, Amâncio Bachir Aliy, 

para quem a precipitação que 
se regista nas últimas três se-
manas relança a esperança dos 
camponeses, tendo em conta o 
aumento do volume das águas 
nas zonas baixas, assim como 
a existência de humidade nas 
zonas de sequeiro.

Face a este cenário, os 
camponeses sentem-se mo-
tivados a aumentar os campos 

de produção de modo a mini-
mizar o défice alimentar cau-
sado pela queda irregular da 
chuva na primeira campanha 
agrária, em que vários hectares 
de culturas foram perdidos.

Para reverter o cenário da 
primeira campanha, está em 
curso a sementeira de 1800 
hectares dos mais de 3700 pla-
nificados para a segunda cam-

panha agrária, esperando-se 
pouco mais de 16 mil toneladas 
de produtos diversos. 

Amâncio Bachir Aliy fez 
saber que, para garantir boa 
produção, está também a 
decorrer o treinamento dos 
agricultores em técnicas de 
produção de vários produtos, 
com destaque para o tomate e 
cebola, uma acção do governo 

e parceiros.
É neste contexto que a fon-

te apela à população para que 
se empenhe cada vez mais para 
aumentar a produção, visando 
reduzir os focos de fome que se 
registam em algumas comu-
nidades do distrito, principal-
mente nas zonas de sequeiro.

“Acreditamos que o distri-
to vai mudar o actual cenário 
de bolsas de fome, pois a po-
pulação dedica-se à produção 
de hortícolas para recuperar os 
baixos rendimentos registados 
na primeira época da campa-
nha agrícola”, disse.

Refira-se que no ano pas-
sado o distrito produziu 63.6 
mil toneladas de culturas di-
versas contra 64.9 mil plani-
ficadas, o que representa uma 
realização de 98 por cento, 
contando com envolvimen-
to de oito mil produtores do 
sector familiar e seis do sector 
privado.

A meta esperada na safra 
2021/2022 é de 70 mil tonela-
das de produtos alimentares 
diversos, numa área de 22 mil 
hectares, envolvendo 8033 
famílias e sete produtores do 
sector privado. Os principais 
produtos são a castanha de 
caju, mandioca, enquanto na 
pecuária destaca-se o gado 
bovino.

Precariedade das vias 
preocupa Homoíne
A VILA de Homoíne está cada vez mais a per-
der beleza devido à contínua destruição das 
poucas vias de acesso pelas águas pluviais. Os 
residentes lançam repto às autoridades ad-
ministrativas para procurarem recursos para 
melhorar a transitabilidade e mudar o aspecto 
exterior de algumas infra-estruturas públicas 
e privadas.

Francisco Vuma é de opinião que se devem 
pavimentar as ruas e continuar com a cons-
trução da vala de drenagem para o escoamen-
to das águas pluviais nos bairros da vila.

“A nossa vila está numa zona acidentada. 
Quando chove, a água proveniente de outros 
bairros concentra-se no centro da vila. Esta 
situação faz com que as ruas fiquem danifica-
das. Sendo assim, há necessidade urgente de 
se encontrar alternativa para melhorar a cir-
culação de pessoas e bens”, disse Vuma.

Benedito Comé defende a realização de 
acções tendentes a evitar que as águas pluviais 
tenham caminhos próprios, o que passa pela 
construção de valas de drenagem. É que, nas 
condições actuais, as águas arrastam areia, 
que se concentra no centro da vila.

“Neste momento, a única estrada transi-
tável é a que estabelece a ligação entre a cida-
de da Maxixe e vila de Panda, passando pelo 
centro da nossa vila. Do centro da vila para os 
bairros, a circulação não é das melhores, daí a 
necessidade de investir nos sistemas de esgo-

tos e drenagem para melhorar a transitabilida-
de”, realçou Benedito Comé.

Para Benedita Francisco, a vila de Homoí-
ne mostra alguns sinais positivos e está em 
evolução comparativamente aos anos anterio-
res, sobretudo no que diz respeito à limpeza, 
não obstante as dificuldades de transitabilida-
de em algumas ruas.

“Precisamos de melhorar a circulação. No 
período chuvoso, quase não se anda em alguns 
bairros. É preciso dar continuidade ao projecto 
de construção da drenagem iniciada na altura 
em que a estrada Maxixe-Panda foi asfaltada. 
Sugiro a colocação de pavê em algumas ruas 
da vila para melhorar a transitabilidade”, disse 
Benedita Francisco.

Por sua vez, Saimo Armindo disse que, 
além da invasão das águas pluviais no centro 
da vila, que deixam esburacadas as poucas es-
tradas asfaltadas, as infra-estruturas estatais e 
privadas precisam de melhorar o aspecto ex-
terior, que actualmente não é dos melhores.

“A água da chuva arrasta areia, que difi-
culta a circulação de viaturas. Por conta desta 
situação, na semana passada, uma viatura fi-
cou atolada próximo a uma instituição ban-
cária. Sendo assim, sugiro que as autoridades 
encontrem recursos financeiros e materiais 
para inverter este cenário”, reiterou Saimo 
Armindo, para quem a vila carece, igualmen-
te, de infra-estruturas para entreter os jovens.

COM NOVA PONTE

Melhora circulação em Giletene
RESIDENTES dos povoados 
de Guilundo e Giletene, na 
localidade de Muane, distrito 
Zavala, contam desde sema-
na passada com nova ponte, 
construída com material con-
vencional, uma iniciativa que 
visa facilitar a circulação de 
pessoas e bens de uma mar-
gem para a outra.  

Trata-se de uma infra-
-estrutura inaugurada pelo
governador da província de
Inhambane, Daniel Chapo, no
âmbito da visita de trabalho
de dois dias que efectuou ao
distrito de Zavala.

A travessia do rio Giletene 
tornava-se difícil por con-
ta da precariedade da pon-
te construída com recurso a 
material misto, que não ofe-
recia segurança tanto para os 
automobilistas assim como 
para os peões. A situação era 
preocupante, sobretudo no 
período chuvoso, altura em 

que a ponte ficava submersa, 
segundo relataram alguns ci-
dadãos presentes na inaugu-
ração.

“Sempre que a ponte fi-
cava submersa, as nossas 
crianças faltavam às aulas, 
não podíamos ir à machamba, 
como também a ambulância 
não circulava para transferir 
doentes do Centro de Saúde 
de Muane para o Hospital Ru-
ral de Quissico, sede do dis-
trito de Zavala. Não tínhamos 
como transpor o rio”, disse 
Delmina Munguambe, resi-
dente no povoado de Guilun-
do.

Acrescentou que a ponte 
vai, igualmente, dinamizar a 
comercialização agrícola na 
localidade de Muane, uma vez 
que o transporte semicolecti-
vo de passageiros poderá es-
calar a região sem problema. 
Afirma ter chegado ao fim o 
sofrimento que as comuni-

dades passavam, percorrendo 
longas distâncias até à Estrada 
Nacional Número Um (EN1), 
para conseguir transporte. 
Aliás, os transportadores não 
chegavam a Giletene nem 
Guilundo devido à inseguran-
ça da antiga ponte. “Só temos 
a agradecer ao Governo pela 
iniciativa”, disse Delimina 
Munguambe.

Marcelina Hermenegildo, 
residente no povoado de Gi-
letene, fez saber que as suas 
machambas em Guilundo 
deixavam de ter assistência no 
período chuvoso devido à su-
bida do caudal do rio, que dei-
xava a ponte submersa. Vezes 
houve em que teve de nadar 
para atingir a outra margem.

Por sua vez, Daniel Cha-
po, governador da província, 
solicitou aos beneficiários a 
fazerem melhor uso da infra-
-estrutura, ao mesmo tempo
que apelou à vigilância aos

sabotadores, bem como aos 
que fazem circular charruas e 
viaturas com peso superior ao 
previsto na ponte. 

“Prometemos melhorar 
as condições de circulação de 
pessoas e bens na localidade 
de Muane, construindo uma 
ponte convencional, e con-
cretizámos. Por isso, não po-
dem ter dúvidas das nossas 
promessas. Prometemos pon-
te e construímos, está aqui”, 
disse Chapo.

Num outro desenvolvi-
mento, Daniel Chapo apelou 
à população para ceder as suas 
benfeitorias de modo a per-
mitir a construção de infra-
-estruturas em falta na zona,
como de expansão da energia
eléctrica.

“A linha de energia eléc-
trica não pode passar por cima 
de coqueiros, mafurreiras ou 
cajueiros, daí que pedimos 
que aceitem perder um co-

Madeireiros suspensos por
incumprimento de normas  
DOZE madeireiros que operam nos dis-
tritos de Funhalouro, Mabote e Inhas-
soro foram suspensos das suas activi-
dades por incumprimento das normas 
estabelecidas para a exploração flores-
tal.

Estes dados foram partilhados na 
cidade da Maxixe pelo chefe do Depar-
tamento de Florestas e Plantações de 
Árvores no Serviço Provincial do Am-
biente, Paulino Manuel, na reunião de 
divulgação dos resultados da avaliação 
dos operadores florestais 2021 e de-
monstração das funcionalidades do Sis-
tema de Informação de Florestas (SIF).

Trata-se de operadores com licen-
ças simples e de concessão florestal 
suspensos por não observarem as nor-
mas de exploração florestal, nomeada-
mente baixo nível de processamento da 
madeira, silvicultura, disputa de áreas 
de exploração e falta de contratação de 
mão-de-obra qualificada para o exercí-
cio da actividade.

Com esta suspensão, a província 
de Inhambane passa a contar com 108 
operadores florestais, dos quais 61 em 
actividade, sendo 54 de licenças sim-

ples e sete de concessão. Dos 12 ope-
radores suspensos, três são do distrito 
de Mabote, oito de Funhalouro e um de 
Inhassoro.

Paulino Manuel explicou que a sus-
pensão é resultado de um estudo reali-
zado pelo sector de Florestas, que apu-
rou uma avaliação negativa que se situa 
abaixo de 50 pontos, uma das condições 
exigidas para se continuar com a explo-
ração florestal.

Segundo indicou, da avaliação feita 
constatou-se que os madeireiros não 
estão em condições de continuar com 
actividade devido a vários factores, 
como, por exemplo, documentação não 
requerida dos critérios de avaliação.

Durante o período da vigência dos 
contratos, os operadores não cumpri-
ram como reflorestamento das áreas 
devastadas, o que viola a Lei Florestal, 
nem com a responsabilidade social nos 
locais onde ocorre a exploração dos re-
cursos.

Além do incumprimento das nor-
mas pelos operadores, o estudo aponta 
para a prática de agricultura itinerante, 
exploração de carvão e lenha, assenta-

mentos humanos de forma desordena-
da como factores que contribuem para 
o desflorestamento.

A secretária de Estado na província
de Inhambane, Ludmila Maguni, instou 
os madeireiros a fazerem refloresta-
mento, como forma de garantir a con-
tinuidade dos recursos florestais para as 
próximas gerações.

Para Ludmila Maguni, apesar de 
Inhambane ser a província com menos 
desmatamento, não se pode relaxar nas 
medidas de prevenção deste fenómeno, 
como forma de evitar as alterações cli-
máticas, que já afectam o país em forma 
de ciclones, cheias e secas.

O representante dos operadores flo-
restais, Anastácio Macucule, apontou 
para a crise económica provocada pela 
Covid-19 como factor que contribui 
para o incumprimento da responsabi-
lidade social.

Refira-se que Inhambane possui 
mais de 6.8 milhões de hectares, com 
capacidade de explorar anualmente 
mais de 21 mil metros cúbicos de pro-
dutos florestais, sem comprometer o 
meio ambiente e as gerações vindouras. 

queiro ou outra árvore para 
dar lugar à construção da li-
nha de transporte de energia, 
para dinamizar o desenvolvi-
mento local”, pediu o gover-
nador.

Dados em nosso poder 
indicam que a construção da 
ponte foi financiada pelo Go-
verno moçambicano, através 
do Fundo de Estradas, em 
4.615.968,65 meticais, sendo 
que a fiscalização esteve a car-
go da Administração Nacional 
de Estradas (ANE), Delegação 
de Inhambane, e a obra durou 
pouco mais de um ano.

Francisco Vuma  

Benedita Francisco 

Benedito Comé

Saimo Armindo

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A P O N T A M E N T O
NELLY AFONSO

A liberdade de hoje

LOPES MUAPENTA

NÃO deixe para amanhã o que você 
pode começar a fazer hoje, faz do seu 
melhor e lute por seus objectivos em 
todos os momentos. Mesmo que ache 
que a situação actual não te ajudará a 
chegar ao lugar que tanto quer, saiba 
que o seu futuro começa hoje, com as 
atitudes que toma agora. Nunca troque 
o que mais quer na vida por aquilo
que mais quer no momento, porque
os momentos passam, a vida continua,
a alegria não está sempre nas coisas
de agora mas está em nós mesmos e
transferimos para o amanhã, para ter-
mos mais.

Não espere por uma crise para des-
cobrir o que é importante. Exige muito 
de ti e espera pouco dos outros, assim 
evitará muitos aborrecimentos. Não 
deixe que as pessoas façam com que 
os seus sonhos morram, pode ser que 
hoje nada esteja dando certo, e nunca 
sabemos o que acontecerá amanhã. 
Por isso, crie forças e coragem para 
continuar a sua caminhada, e não tenha 
medo de olhar para trás, naquilo que 
falhou ontem. Não deixe que outras 
pessoas tirem de si tudo o que deseja 
para os próximos dias, meses ou anos,  
acredite que pode chegar onde sempre 
quis e lute por todos os seus ideais.

Seja qual for a posição social que 
tenha na vida, a mais alta ou a mais 
baixa, tenha sempre muita força, deter-
minação e sempre faça tudo com amor 
e fé , que um dia chegará lá. De alguma 

maneira alcançará o seu sorriso. Pode-
mos facilmente perdoar uma criança 
que tem medo do escuro, a real tragé-
dia da vida é quando os homens têm 
medo da luz. Conheça a sua posição, 
pois o homem comum fala, o sábio 
escuta, o tolo discute. Onde te posicio-
naste amigo? Sabia que a forma como 
vive hoje determinará o que viverá 
amanhã? Por isso, não se desanime e 
nem desacredite em todo o seu poten-
cial. Faça tudo o que desejar, sinta tudo 
o que tiver de sentir, desde que não te
crie prejuízo, vergonha na sociedade.

A grandeza vem não quando as 
coisas sempre vão bem, ela vem quan-
do você é realmente testado de várias 
maneira na sociedade, quando sofre 
alguns golpes, decepções, quando a 
tristeza chega, etc. Porque se você es-
teve nos mais profundos vales poderá 
um dia saber o quão magnífico é estar 
no topo montanha. O saber aprende-se 
com os mestres e livros. Nunca deixe 
as pessoas dizerem que és um derrota-
do, pois nas mãos de Deus és mais que 
vencedor! Não basta adquirir sabedo-
ria, é preciso saber usá-la.

Há uma expressão que diz: quando 
o amante está distante, mais quente se
faz o desejo; o hábito deixa o amado
fastidioso. A beleza nunca é percebida
pelo pobre de amor e espírito, pois este 
é totalmente cego àquilo que se lhe
apresenta a três dedos ante os próprios
olhos. Li uma vez o seguinte: Não sei
o que os caminhos da vida nos reser-
vam, mas tenho certeza de que para

onde quer que vá, levarei você no meu 
coração. Muitas vezes sabemos o que 
somos, mas não sabemos o que sere-
mos amanhã. Não pense apenas no seu 
futuro e menospreze o presente, saiba 
que o que acontecerá amanhã será de-
finido por tudo o que está acontecer 
hoje. Viva da melhor maneira que 
puder, para que seu futuro seja como 
imaginou nos sonhos, sabendo que em 
breve, tudo será diferente e sua vida 
pode mudar. Faça tudo o que sempre 
quis e não espere o amanhã para correr 
atrás dos seus objectivos. 

Comece a correr atrás de seus so-
nhos, no futuro entenderá que todo 
o seu esforço e dedicação valeram
a pena. O seu futuro começa agora,
com todas as suas atitudes e decisões
do momento, por isso, faça com que o
presente seja o mais incrível possível.
O mundo muda tão rápido que nem
conseguimos acompanhar tudo, mas as 
transformações acontecem diariamen-
te e o que estamos a viver hoje, pode
não ser a mesma coisa que viveremos
amanhã. Não fique parado, adapte-se
ao que está acontecer e mude a sua
vida negativa para o positivo.

Os defeitos que nos tomam são os 
mais difíceis de corrigir, pois já estão 
enraizados, devido à nossa constante 
ignorância, mesmo sendo atenuados 
com certa dose passageira de lucidez, 
eles teimam em voltar com mais vigor 
que antes. A mudança é a lei da vida, 
e aqueles que olham somente para o 
passado ou para o presente estão des-

tinados a perder o futuro. Uma coisa 
devemos saber, aquele que nunca viu a 
tristeza, nunca reconhecerá na totalida-
de a sua alegria quando estiver a afun-
dar na lama. É possível ter de evitar 
uma batalha mais de uma vez, para ga-
nhá-la. Um dos momentos mais felizes 
da vida é quando nos sentimos capazes 
de deixar partir aquilo que não nos faz 
bem, e que não podemos mudar.

A um fundo de pensamento pes-
soal, lembro-me do tempo passado 
em que fui feliz quando vivia num 
lugar de tudo o que precisava na vida 
estudantil e sinto saudade do mesmo, 
mas tenho confiança de que  ainda vou 
viver. Sempre digo o seguinte: Sou a 
minha luta pelo que quero ser e até o 
alcançar serei igualmente feliz e sau-
dável juntamente com os meus próxi-
mos. Sabemos que os tempos são di-
ferentes, pois alguns fazem do tempo 
um eterno presente, outros um passado 
sem novidades. Digo mais que sou fiel 
quando escrevo tudo o que sinto e dei-
xo passar nas almas de muitos leitores, 
queira que a cada um deles mentalize. 
Seja sábio por procurar saber mais e 
não por demonstrar que sabe, porque 
o tempo é tão implacável, roubando-
-nos as oportunidades se não formos
suficientemente rápidos para agarrá-
-las imediatamente! Todos querem al-
cançar um futuro brilhante, mas como 
fazer para chegar até lá? Mesmo que 
seja devagar, o importante é começar 
a dar os primeiros passos hoje mesmo! 
Comece já! Aquele abraço amigo!

RITA GONÇALVES

HÁ uns tempos assisti uma praxe. Por aí. Pelas ruas 
da vida. Um senhor permitia que um grupo de jovens 
estipulasse uma praxe a outros, aceitando que alguns 
pousassem para a fotografia com as mãos a tapar os ge-
nitais. Fiquei perplexa. Eu e o meu marido nem quería-
mos acreditar. Pensei que a perplexidade seria comum 
a todos os adultos presentes, mas não. Segundo me ex-
plicaram, naquele contexto era aceitável. Noutros, não. 
Mas naquele, era pacífico. Podiam ter escolhido um 
milhão de outras brincadeiras, mas escolheram aquela, 
e eu e o meu marido é que estávamos a ver mal, care-
tas, moralistas, não percebíamos que aquilo é a brincar, 
que na faculdade ainda vão fazer pior, que não pode-
mos controlar tudo. 

Em suma, vai-se ver, segundo a opinião pública 
presente no local e até a que não estava presente no 
local, eu e o meu marido é que temos de nos calar, en-
golir o sapo e quase pedir desculpas por termos estado 
no local errado, no momento errado.

Nunca pensei falar deste acontecimento, porque 

sempre me pareceu que não dá em nada e que a maioria 
acha que tudo é bom e que as coisas piores só aconte-
cem nos filmes e na televisão. Mas hoje, ouvi um po-
dcast da Rádio Maria sobre a influência dos media e a 
entrevistada citava uma outra pessoa e mencionava o 
conceito de “espiral de silêncio” e pensei que eu pró-
pria estava a deixar-me enredar por uma espécie de teia 
de silêncio, presa no que os outros vão pensar, e que 
não é por aí que quero ir.

Nem tudo é bom. Existe o bem e mal. Todos somos 
capazes do bem e do mal, num ápice. Mas isso não 
quer dizer que eu não possa dizer que algo está mal 
feito, que é imoral, que cabe a cada um de nós elevar o 
tom, que devemos ter cuidado com as nossas atitudes, 
que não devemos contribuir para um discurso quase 
pornográfico, que não devemos procurar a aceitação 
dos outros em troca dos princípios em que acreditamos.

A liberdade não é um conceito dependente da 
maioria, não é um direito condicionado pelas ideias. 
A liberdade é apenas condicionada pela liberdade do 
outro, ora se assim é, temos de aprender a dar espaço 
a que todos possam falar livremente, sem ser atacados 

pela maioria que defende que cada um sabe de si e que 
cada um faz como quer.

Não posso dizer que sou contra o aborto porque a 
vida é um contínuo ininterrupto desde a conceção até à 
morte, porque a maioria diz que o aborto é um direito 
da mulher. Não posso dizer que sou contra a eutanásia 
pelo mesmo motivo que sou contra o aborto, porque 
a maioria diz que cada um tem o direito de pôr termo 
à sua vida quando já não há solução. Ora, podia falar 
de outros temas, mas acima de tudo, importa reflectir 
sobre a liberdade condicionada, enviesada, que vive-
mos hoje, protagonizada pelos partidos intitulados de 
“Abril”. 

Tenho de aceitar que os meus filhos sejam doutri-
nados na escola sob a alçada da cidadania e da ideolo-
gia de género e isso é liberdade. Tenho de aceitar que 
aquela praxe é aceitável porque mais ninguém acha 
mal e isso é Abril. Tenho de aceitar que um filho meu 
oiça um professor a dizer asneiras na sala de aula, por-
que já dá aulas há mais de trinta anos e não há nada de 
mal e isso é liberdade.

Que liberdade é esta? 

JÁ vai longo o período de chuvas da 
segunda quinzena de Maio, quando 
por estas alturas, não era de esperar. 
Mas cai, cai e enriquece, e engorda, 
cada vez mais, as bacias hidrográ-
ficas, as albufeiras, o que assegura, 
por um período longo, por assim 
dizer, de água a jorrar nas torneiras, 
sobretudo no burgo. Também a re-
produção dos bagres e das tilápias, 
fontes de proteína para as comuni-
dades rurais, para as comunidades 
urbanas e semi-urbanas que por lá 
passando as adquirem nos espon-
tâneos mercados localizados nas 
proximidades dos Centros de Pesca. 
Ou ainda nos mercados das vilas e 
povoações atravessadas por estra-
das, secundárias ou terciárias, de-
mandadas por viventes dos grandes 
centros urbanos quando de visitas 
às suas origens, de regresso aos seus 
locais de vida.

Do efeito nos campos de cultivo, 
de produção, teria de buscar alguma 
informação ao mano velho que até 
ficou com os cabelos-cinza no trato 
de regas para diversas culturas. De 
qualquer modo vale a pena o risco 
de dizer que a charrua puxada por 
bois e as mãos de humano a guiá-la, 
talvez, deslize mais facilmente, com 
vantagens soberbas para os filhos 
dos homens, porque menor será o 
esforço de colocar mais fundo os 
discos. E para os bois, ela significa 
mais verde para o bucho. Então só 
por isto, é mesmo de dizer VIVA! 
Mas isto sem enjeitar os efeitos 
menos bons, ou mesmo degradan-
tes, nos terrenos menos esponjosos, 
nalguns casos, provavelmente, pelo 
elevado nível de densidade popu-
lacional, tal é o caso dos místicos 
Mafalala e Chamankulo. Maxaque-

ne e Polana Caniço não esquecidos. 
Mas é na única cidade que  Moçam-
bique tem, onde vivo (e onde me 
dizem viente, pelas costas, claro), 
Matola, que a desgraça do que seria 
benção lavra de modo impiedoso. 
Lavra na Liberdade, em Macopene, 
em Nkobe. Lavra na cidade da Ma-
tola e noutros lugares de ouvir dizer 
nesta terra ainda para muitos, mas 
de baixa natalidade, pelos vistos.

Há terra habitável e muita e 
pronta para receber e dar confor-
to a estas gentes por estas alturas 
dormindo em cima das mesas, dos 
congeladores porque até o colchão 
a água alcança. Não há como es-
tender a esteira e sobre ela o corpo 
a reenergizar-se para dia seguinte 
aguentar com o balde de betão a en-
tregar o mestre à espera plantado no
andaime. Alinhar o bloco. Encher o 
pilar.

É de pé que a noite é passada, 
é de pé que o dia seguinte vai ser 
“curtido”, na obra, lá no burgo. 

É a vida.
É a vida que tem de regressar 

ao campo e construir uma cantina 
de venda de sal, de sabão mainato, 
de petróleo e de torcida, para o can-
deeiro e para a geleira e porque não 
para o petromax, também. É a vida 
que lá tem de construir o posto de 
saúde, os polícias por perto, mas não 
para pedir fanta. Para disciplinar os 
violadores de menores, pequenos 
ladrões de galinhas e caprinos. As 
igrejas, muitas com as capelas já 
reactivadas, retomarem a actividade 
de ensino e aprendizagem. Debaixo 
das mangueiras, mafurreiras, sim. 
Mas desenvolvê-las. Há-de, isso 
tudo e mais, certamente, constituir 
um atractivo para as gentes de Ma-

copene, feitas peri-urbanas por ra-
zões alheias às suas vontades, mas 
que hoje assumem, e como, essa 
condição e dela não abdicam, pelo 
menos o discurso oficial(?) assim 
o diz, voltarem aos lugares hoje de
ninguém, hoje da fauna bravia.

Não vai ser fácil o despovoa-
mento rápido de Macopenes desta 
terra se não houver certeza de que 
a zona de origem tem, novamente, 
estrada onde circula o chapa que vai 
à cidade, o carro do dono do conten-
tor para trazer sabão e sal, petróleo 
e óleo. E mais coisas, e mais coisas. 
Que tem o mínimo de que precisa 
para o seu viver a cinco quilóme-
tros do seu Macopene. Até pode ser 
a dez, mas tem que encontrar esse 
lugar de compra da linha, da agu-
lha, da lâmina, de fósforos e pouco 
mais.

Mas não era destas coisas a que 
vinha. Era das mulheres que espan-
cam. Na Turquia a nossa coberta 
flutuou e muito alto. Eram as nos-
sas meninas a espancarem e bem as 
meninas dos outros.

Eram as nossas meninas a se-
rem medalhadas por serem das me-
lhores do Mundo.

Faz tempo que o país não sabo-
reia destas glórias, mas desta vez, 
começa o ciclo celebratório. 

Sempre com as mulheres na ra-
zão: foi a Lurdes Mutola no “pan-
danço” e agora são as Alcindas no 
“gumular” do nosso linguajar.

E Craveirinha cantaria em poe-
sia. Como o fez na vez de Joe.

A nostalgia que é.
E a chuva continua a cair. Cai 

e lava a folhagem das mangueiras, 
dos limoeiros, das goiabeiras e das 
laranjeiras e, também, dos ficos. 

O NETWORKING exerce um po-
der crucial na procura de emprego, 
sobretudo para os jovens que am-
bicionam se destacar no mercado 
laboral, cada vez mais competitivo. 
Os avanços tecnológicos e a diver-
sificação de produtos e serviços são 
factores que estimulam a busca por 
profissionais especializados e que 
agregam valor às empresas.

Usualmente, o networking en-
volve conectar-se com pessoas de 
forma profissional, industrial ou 
através da simples partilha de in-
teresse. Estas conexões ao serem 
construídas são benéficas para todas 
as partes envolvidas. Isto permite a 
troca de ideias com novas pessoas, 
ajuda a ter crescimento de status e 
aumento da auto-confiança do indi-
víduo, melhora as qualificações e a 
conseguir apoio de indivíduos bem 
posicionados no mercado de traba-
lho.

Os jovens devem ter uma visão 
clara do poder do networking e como 
este pode impactar na sua vida. Por 
isso, identificamos algumas dicas 

que podem ajudar a compreender 
e utilizar o verdadeiro poder do ne-
tworking na procura de emprego.

Uma das formas mais efectivas 
de fazer o networking é ser presente 
e activo em actividades de volunta-
riado. Esta atitude irá ajudar o jovem 
a melhor e desenvolver as suas ha-
bilidades. Recomendamos ainda que 
as acções de voluntariado possibili-
tem uma maior exposição na futura 
área de trabalho.

Moçambique é um país com rica 
diversidade sociocultural e de várias 
expressões religiosas. As denomina-
ções religiosas frequentados pelos 
jovens são espaços férteis para fazer 
networking e aperfeiçoar algumas 
habilidades ou “soft skills” como, 
por exemplo, falar em público, me-
lhorar a dicção e o conhecimento 
da gramática, bem como adoptar 
um vocabulário mais formal. Estas 
valências podem ser um diferencial 
diante de uma entrevista de empre-
go, ou mesmo para construir o perfil 
profissional.

Moçambique tem conhecido o 

alargamento do espaço público e a 
promoção de debates que aglutinam 
várias sensibilidades da arena econó-
mica, política, social, cultural, des-
portiva e de entretenimento. Razão 
pela qual eventos como conferên-
cias, simpósios, mesas redondas, fei-
ras e workshops, também são locais 
ideias para os jovens aumentarem o 
seu networking. No entanto, numa 
primeira fase, recomenda-se que es-
tes optem por participar em eventos 
de pouca adesão, desta forma pode-
rão ter uma maior visibilidade e fa-
cilmente iniciar uma conversa com 
outras pessoas.

Por último, mas não menos im-
portante, recomendo os jovens a cul-
tivar o gosto pela leitura com desta-
que para jornais e livros didáticos. A 
título de exemplo, um dos benefícios 
de ler o Jornal é de se manter infor-
mado, actualizado e com uma cultu-
ra geral sempre renovada. Em suma, 
todas as sugestões acima mencio-
nadas são elementos fundamentais 
na arte de networking na desafiante 
tarefa de procurar emprego.

As meninas espancam, pá!

Poder do networking
na procura de emprego

ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode partilhar as suas reflexões sobre temas da actualidade política, económica 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, número 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

Conheça a sua posição na vida!

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

S
OB o lema “Construindo 
um Futuro Comparti-
lhado para Toda Vida”, 
celebrou-se no domingo, 
o Dia Internacional da

Conservação da Biodiversida-
de, data criada com o objectivo 
de consciencializar a popu-
lação de todo o mundo sobre 
a importância da diversidade 
biológica e preservação dos 
ecossistemas.

A conservação da biodiver-
sidade é resposta a vários desa-
fios do desenvolvimento sus-

tentável no mundo, incluindo 
Moçambique, onde mais de 
80% da população utiliza os 
bens e serviços oferecidos pela 
natureza, para a sua sobrevi-
vência.

Neste contexto, a Adminis-
tração Nacional das Áreas de 
Conservação (ANAC)   preten-
de realizar uma série de activi-
dades orientadas à mudança de 
atitudes para a celebração da 
efeméride. 

Estas actividades incluem 
a produção e partilha de ví-

deos sobre as potencialidades 
e biodiversidade dos Parques e 
Reservas do país.

“É pertinente que, atra-
vés do calendário ambiental, 
se crie mecanismos de sensi-
bilização de comunidades de 
modo a prestarem atenção aos 
problemas que assolam o pla-
neta”, lê-se no comunicado da 
ANAC.  

 Moçambique dispõem de 
um habitat de flora com 6000 
espécies de plantas, das quais 
mais de 300 estão na lista ver-

melha da União Internacional 
para Conservação da Natureza 
(IUCN). Destas, 22%  corres-
ponde a espécies endémicas. 

O país dispõem ainda de 
uma fauna terrestre com 726 
espécies de aves, 171 exempla-
res de répteis, 85 de anfíbios 
(dos quais 28 são endémicas) e 
3075 de insectos. 

Os ecossistemas florestais 
constituídos por florestas nati-
vas e bosques cobrem cerca de 
43% da área total do território 
moçambicano, dos quais 67% 

são semi-decíduas, 20% ver-
des, um por cento de mangal e 
outros tipos florestais perfazem 
12% dos habitats, que alber-
gam uma vasta biodiversidade 
faunística e vegetal, consti-
tuindo paisagens únicas.

De acordo com a ANAC, 
esta riqueza é constantemente 
ameaçada por vários factores 
associadas a caça furtiva, quei-
madas descontroladas, mu-
danças climáticas, pobreza e 
sobre-exploração de recursos 
naturais.

MOÇAMBIQUE

Potencial de biodiversidade 
está nas reservas e parques 

A ORGANIZAÇÃO Mundial da Saúde (OMS) 
prevê que os casos de varíola de macacos 
continuem a aparecer, uma doença que foi 
detectada em 12 países, nos últimos 10 dias. 
O foco e rota de contágio ainda não foram 
estabelecidos.

“A situação está a evoluir de tal forma 
que a OMS acredita que haverá mais casos 
a serem identificados, à medida que a vigi-
lância for estendida em países que não são 
endémicos”, refere a nota epidemiológica 
da organização.

As informações actuais indicam que as 
pessoas com maior risco de contágio são 
aqueles que têm contacto físico com al-
guém que está infectado e apresenta sinto-
mas.

Num comunicado recente, a Organi-
zação Mundial da Saúde apelou às pessoas 
para se manterem informadas, através de 
fontes fiáveis, como as autoridades de saú-
de nacionais, sobre a extensão do surto na 
sua comunidade (se houver), sintomas e 
prevenção.

Advertiu ainda que a resposta à doença 
deve se focar nas pessoas infectadas e nos 
seus contactos próximos e lembrou que es-

tigmatizar grupos de pessoas por causa de 
uma doença não é aceitável.

“Pode ser uma barreira para acabar com 
o surto, pois pode impedir as pessoas de
procurarem os cuidados de saúde e levar a
uma propagação não detectada”, alerta.

Os casos de varíola de macacos em hu-
manos têm se espalhado principalmente 
pela Europa após a confirmação do primei-
ro paciente com a doença no Reino Unido, 
a 7 de Maio.

De acordo com levantamento actua-
lizado na sexta-feira, países como Reino 
Unido, Espanha, Itália, Portugal, Austrália, 
Bélgica, França, Alemanha, Canadá e Esta-
dos Unidos da América já confirmaram ca-
sos da doença. A Holanda está a investigar 
casos suspeitos.

A varíola de macacos é uma doença 
transmitida de animais para humanos. 
As infecções humanas incidentais ocorrem 
esporadicamente em partes florestais da 
África Central e Ocidental.

A doença é causada pelo vírus da varíola 
de macacos, pertencente à família dos or-
topoxvírus e pode ser transmitido por con-
tacto e exposição a gotículas exaladas.

OMS prevê mais casos 
de varíola de macacos

Doença já se espalha pela Europa 

O REITOR da Universidade Eduardo Mondlane (UEM), 
Manuel Guilherme, reuniu-se, há dias, com antigos reito-
res e professores catedráticos desta instituição de ensino 
superior, com o objectivo de auscultar as primeiras ideias 
para o novo ciclo de governação.

Explicou na ocasião que se trata de figuras que conhe-
cem a instituição e contribuíram significativamente para o 
seu crescimento, o que justifica a importância de incluir as 
suas propostas no início desta governação. 

“Queremos uma universidade aberta, em que há ex-
posição e partilha de ideias para maior crescimento da 
instituição”, destacou.

Aos professores catedráticos, o reitor apresentou o seu 
plano de governação, que foi igualmente manifesto da sua 
candidatura a este cargo, tendo como lema “UEM Eficien-
te, Dinâmica e Um Agente de Transformação Nacional e 
Internacional”.

Manuel Guilherme afirmou que o compromisso ge-
ral da actual direcção é formar uma equipa orientada pela 
visão e valores desta instituição, levando a cabo acções já 
iniciadas inerentes à transformação da UEM em universi-
dade de investigação.

“Pretendemos estimular e respeitar a todos mem-
bros da comunidade universitária na sua inserção, rea-
lizar debates e busca de soluções para a construção de 
uma universidade crítica, de excelência e académica, 
em prol do desenvolvimento nacional e internacional”, 
destacou.

No âmbito do ensino e aprendizagem, o reitor tem 
como plano estratégico a revisão dos cursos já existentes, 
com vista a torná-los mais atractivos e que promovam 
transformações locais, os mesmos serão submetidos ao 
processo de avaliação e acreditação.

“Queremos avaliar junto às unidades orgânicas a 
possibilidade de introdução dos novos cursos de gradua-
ção à luz das necessidades de desenvolvimento do país e 
das tendências regionais e internacionais”, garantiu.

O reitor sublinhou que foi criada recentemente uma 
nova escola de pós-graduação na universidade e preten-
dem dar apoio para promover novas formações nas di-
ferentes modalidades previstas pelo regulamento inter-
no, em parceria com as instituições de ensino superior 
estrangeiras, principalmente nas áreas estratégicas do 
desenvolvimento. 

Dentre muitas estratégias relevantes para o desenvol-
vimento da UEM, Guilherme Jr. destacou que, no sector 
de património e infra-estrutura, está previsto o desenvol-
vimento de iniciativas que possam garantir mais labora-
tórios adequados  para os cursos das ciências e tecnologia, 
sem prejuízo dos demais.

Por seu turno, os professores catedráticos saudaram a 
iniciativa do reitor, de fazer uma auscultação, argumen-
tando que a abertura ao diálogo irá imprimir maior dinâ-
mica na busca de soluções para os principais problemas 
que assolam a comunidade universitária.

Mamudo Ismael, professor catedrático, referiu que o 
reitor tomou uma decisão assertiva ao colher sensibili-
dades de pessoas que têm conhecimentos em diferentes 
áreas de saber e que poderão contribuir para o maior cres-
cimento da instituição.

“Tomei conhecimento do seu programa e 
existem desafios colocados tal como é a neces-
sidade de integração de jovens na continuida-
de da carreira académica, tendo em conta que 
muitos professores têm uma idade avançada e outros re-
formados”, revelou a professora catedrática, Teresa Cruz. 

Manuel Guilherme ausculta
antigos dirigentes da UEM

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Temos o destino que merecemos. O 
nosso destino está de acordo com nossos 
méritos.

 (1879-1955) Albert Einstein-físico 

teórico alemão

LUA NOVA - será a 30 deste mês, às 13.30 horas

NOTICIÁRIOS: 01,02, 03,04, 05, 06, 07, 08, 9, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 
21, 22:00 E 23:30 HORAS.

PREIA-MAR - Às 05.07 horas e às 
17.22, com 0.80 e 0.90 metros, respec-
tivamente 

BAIXA-MAR - Às 11.23 horas e às 
23.30, com 3.20 e 3.10 metros respec-
tivamente

INHAMBANE

25/19

VILANKULO

24/15

TETE

34/25

QUELIMANE

34/20

NAMPULA

29/20

PEMBA

31/22
LICHINGA

25/11

BEIRA

25/18

XAI-XAI

24/16

CHIMOIO

24/13

MAPUTO

27/17

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

00:20- FLASH CULTURAL
01:10- É DESPORTO
03:05- 100 BARREIRAS
04:57- HINO NACIONAL
05:10- CAMPO E 

DESENVOVIMENTO
05:30- EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA
05:45- UMA DATA NA 

HISTÓRIA
06:00- JORNAL DA MANHÃ
08:10- ECONOMIA PARA 

TODOS
08:15- INSS
11:30- PARABENS A VOCÊ
12:00- TÓPICOS DO JORNAL 

DA TARDE
12:02- MAGAZINE 

DESPORTIVO
12:20- BOLETIM 

METEOROLÓGICO
12:30- JORNAL DA TARDE
13:00- MOCAMBIQUE DE LÉS 

A LÉS
14:25- EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA
14:30- RÁDIO NOVELA “OURO 

NEGRO”
15:30- Á MULHER
16.10- SEGURANÇA 

RODOVIÁRIA
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 

METEOROLÓGICO
19:30- JORNAL DA NOITE
20:00- PANORAMA POLITICO
20:30- GIRAMUNDO
21:30- ÚLTIMO TEMPO
22:10- É DESPORTO
23:00- TÓPICOS DO ÚLTIMO 

JORNAL
23:15- INSS
23:30- ÚLTIMO JORNAL

06:00 HINO NACIONAL 

06:05 TELENOVELA: “SE NOS 
DEIXAREM”   DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A 
CASA DA BRUXA” 
EPISÓDIOS 40 E 41

07:00 BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

09:00 RODA VIVA: “CRIANÇA 
CATADORA DE LIXO” 
GRAVADO/GAZA

09:30 RODA VIVA: 
“MANDICIDADE 
INFANTIL”
GRAVADO/NIASSA

10:00 RODA VIVA: 
“ORFANDADE”
DIRECTO/TETE

10:30 PONTOS DE MEMÓRIA:  
OS MITOS DAS TRÊS 
LAGOAS DE PEMBE 

11:00 3600 SEGUNDOS  

12:00 TVM DESPORTO 
DIRECTO

13:00 JORNAL DA TARDE  
DIRECTO

14:00 PELA LEI E ORDEM 

14:30 TENDA DA JUSTIÇA 

15:00 MAGID MUSSÁ EM 
CONCERTO  

16:00 AGORA NÓS: QUANDO 
TUDO É PRIORITÁRIO 
MENOS O PARCEIRO 
GRAVADO

17:00 VIBRAÇÕES 
DIRECTO/BEIRA

18:30 ASAS - MULHER 
COMO MECANISMO 
REPRESENTATIVO

PROGRAMA Nº 12

19:00 CONQUISTAS  
PROGRAMA Nº 07

19:30 SOJOGO: 20ª EXTRACÇÃO 
DA LOTARIA / TOTOLOTO 
/ JOKER E INFORMAÇÕES 
/ TOTOBOLA 20:00 
TELEJORNAL   
DIRECTO

21:00 LIGA AFRICANA 
DE BASQUETEBOL 
2022 “SENIORES 
MASCULINOS”: PETRO 
DE LUANDA VS AS SALE 
MARROCOS  
GRAVADO

23:00  CONVERSAS AO SUL 

00:30  3600 SEGUNDOS  
REPETIÇÃO

01:30  PONTOS DE MEMÓRIA:  
OS MITOS DAS TRÊS 
LAGOAS DE PEMBE 
REPETIÇÃO

02:00  SAÚDE E BEM ESTAR: 
DEPRESSÃO PÓS PARTO 
REPETIÇÃO

02:30  VIBRAÇÕES 
REPETIÇÃO

04:00  PELA LEI E ORDEM 
REPETIÇÃO

04:30  TENDA DA JUSTIÇA 
REPETIÇÃO

05:00  TVM DESPORTO 
REPETIÇÃO

06:00  HINO NACIONAL 

ANÚNCIO DE VAGAA The Hunger Project Mozambique, uma organização sem fins 
lucrativos pretende recrutar um/a

Oficial de Programas do Epicentro – Mabote/Inhambane

Qualificações/Requisitos:
 Mínimo nível médio em Agricultura ou Pecuária:
 Mais de cinco (5) anos de experiência de trabalho com as

comunidades rurais.

Resposta

Enviar o Curriculum Vitae detalhado em português e uma carta de 
candidatura delineando interesse pela vaga até ao dia 27 de Maio 
de 2022, para: infothpmoz@tvcabo.co.mz

4677

PUBLICIDADE

O 
ESCRITOR Mia Cou-
to é o vencedor da 
edição deste ano 
do grande Prémio 
de Literatura José 

Craveirinha, instituído pela 
Associação dos Escritores 
Moçambicanos (AEMO) e pa-
trocinado pela empresa Hi-
droeléctrica de Cahora Bassa 
(HCB) no valor pecuniário de 
25 mil dólares (1.595.750,00 
meticais). 

O júri, presidido pelo es-
critor Luís Cezerilo, referiu 
que a escolha por Mia Couto 
“é sem dúvidas merecida e já 
devia ter acontecido há mui-
to mais tempo”, tendo sido o 
escritor escolhido por “con-
senso e unanimidade”, pois 
preenche todos os requisitos 
necessários para o galardão. 

“O vencedor devia reunir 
os seguintes pressupostos: 
publicação de mais do que 

duas obras literárias de poesia 
em prosa, ensaios sobre lite-
ratura, tratando-se de aca-
démicos, participação social 
voluntária, associativismo, 
intervenções públicas no país 
e no estrangeiro”, disse Luís 
Cezerilo.

Acrescentou que Mia 
Couto é, sem dúvidas, um 
dos maiores expoentes da li-
teratura moçambicana, com 
mais de 30 livros publicados. 
Fora disso, destaca-se ainda 
por suas intervenções cívicas, 
que vão mais além da litera-
tura, e recordou o facto de ter 
sido jornalista durante mais 
de 10 anos. 

Mia Couto, que recebeu 
o prémio das mãos da Mi-
nistra da Cultura e Turismo, 
Eldevina Materula, e do PCA 
da HCB, Boavida Mohambe, 
mostrou-se feliz pelo galar-
dão.

Prometeu seguir o legado 
de José Craveirinha através 
da escrita e promoção das ar-
tes e cultura moçambicanas, 
conforme tem feito, dentre 
outras maneiras, por meio 
da Fundação Fernando Leite 
Couto, por si presidida.

“Craveirinha é o primeiro 
dos não veteranos de guerra 
que tem um nome na cripta 
dos heróis moçambicanos”, 
recordou.

Por sua vez, o secretário-
-geral da AEMO, Carlos Pa-
radona, instou Mia Couto e os
vencedores anteriores a con-
tinuarem com o seu trabalho
em prol da valorização da li-
teratura moçambicana atra-
vés da dinamização do gosto
pela leitura.

Mia Couto é pseudónimo 
do também biólogo António 
Emílio Leite Couto, nascido a 
5 de Julho de 1955, na cidade 

Mia Couto ganha 
Prémio Craveirinha

Mia Couto, no centro, Boavida Muambe (HCB), à esquerda, e Eldevina Materula, à direita

Juvenal Bucuane relança “Bairro Indígena”

A MOÇAMBICANA Lorna Zita 
foi recentemente selecciona-
da para o “Contemporary & 
Mentoring”, um programa 
que une artistas contempo-
râneos africanos para a pro-
dução de textos e aulas de 
crítica de arte, fundado pela 
Ford Foundation, sediada em 
Berlim, Alemanha.

Lorna Zita foi escolhida 
para compor uma zine, pro-
duzida em Portugal e desig-
nada “The Blacker the Berry 
Project”, uma iniciativa de 
artistas de Moçambique, An-
gola, São Tome e Príncipe, 
Guiné-Bissau e da diáspora, 
que reivindica a criação de 
um espaço seguro e iguali-
tário.

Contaram muito as suas 
inúmeras vitórias em con-
cursos de poesia falada, 
como Slam Pé Vermelho Pa-
raná, Slam Poetiza Curitiba 
e Slam da Guilhermina, do 
Brasil, onde ainda represen-
tou o país no campeonato 
“Slam Br”.

“É uma grande responsa-
bilidade ser a única moçam-
bicana no programa, espero 
aprimorar as minhas técni-
cas para poder fazer crítica 
de arte mais assertiva. Tenho 
ainda a expectativa de am-
pliar as minhas habilidades e 
experiências na produção de 
conteúdos artísticos”, disse.

Lorna Zita é revisora da 
antologia “Best New African 
Poets” e membro da “Na-
tional Writers Association of 
South Africa - MWASA” e co-
-fundadora do Circulo Aca-
démico de Letras e Artes de
Moçambique.

Em 2020 e 2021, parti-
cipou do “Digipoems”, um 
evento sobre poesia realizado 
no Zimbabwe, e no ano pas-
sado, representou Moçambi-
que no Festival BBC Contains 
Strong Languague, do Reino 
Unido, onde teve trabalhos 
expostos na galeria Coventry 
Artspace Gallery e participou 
do “World Poetry Day”, em 
Londres. 

Lorna Zita 
no programa 
internacional de 
crítica de arte

Lorna Zita

PROCURAR por um caminho que leve a hu-
manidade de volta às suas raízes culturais, 
ameaçadas pela globalização, é a principal 
proposta da exposição colectiva “Legado”, 
patente na galeria do Kulungwana, cidade de 
Maputo. A mostra integra a segunda edição 
da iniciativa “Gineceu”, lançada pela asso-
ciação Kulungwana em 2018, visando pro-
mover a igualdade do género e impulsionar a 
criatividade das mulheres. 

O projecto ficou interrompido nos últi-
mos anos, devido às restrições causadas pela 
pandemia do novo coronavírus, tendo re-
gressado no final de 2021.

“Legado” reúne onze artistas, nomeada-
mente Carmen Maria, Celina Machungue-
ne, Djamila de Sousa, Gracinda Cumbe, Lica 
Sebastião, Maimuna Adam, Sandra Tamele, 
Ulica Abrantes, Tinic Van Eys, Wacy Zacarias 
e Yassimin Forte, que aceitaram participar do 
desafio de reflectir sobre diversos temas rela-
cionados com a tradição, identidade, ques-

tões de géneros e crise ambiental.
Com efeito, a galeria do Kulungwana está 

preenchida com obras de diferente técnicas 
como croché, têxteis, fotografia, pintura, ví-
deo e escultura sobre a sua experiência com 
o mundo. De acordo com a curadora, Sara
Carneiro, a exposição surgiu  de várias con-
versas com vários fazedores das artes, nas
quais foram arrolados diversos aspectos so-
ciais negativos. “Pensámos no que a socie-
dade e família nos deixam como legado, cada 
artista trabalhou de forma individual sobre o
que acredita ser a sua herança em forma de
arte”, explicou. A fotógrafa Yassmin Forte,
por exemplo, retratou o “Xiguiane”, uma
festa de acompanhamento da noiva à casa do
noivo, depois do casamento. “A cerimónia é
um legado, que passa de geração em geração
e é a  cultura moçambicana”, explicou. Foi
secundada pela pintora Lica Sebastião, que
anotou ser seu trabalho sobre valores sociais
mais abrangentes.

Exposição “Legado” propõe 
regresso às raízes culturais

O ESCRITOR Juvenal Bucua-
ne relança amanhã, na cida-
de de Maputo, o seu último 
livro “Bairro Indígena, Me-
mórias do esplendor e da De-
generação 1938/40-1966”.

O lançamento desta obra, 
primeiramente apresentada 
em Dezembro e chancelada 
pela Alcance Editores, está 
enquadrado nas celebra-
ções, por parte do autor e 
da Associação dos Escritores 
Moçambicanos (AEMO), do 
centenário de nascimento 
do poeta-mor de Moçambi-
que, José Craveirinha, (1922-
2003), que se assinala no sá-
bado.

A publicação narra fac-
tos sobre o Bairro Indíge-

na, actual Munhuana, que 
faz fronteira com os bair-
ros da Mafalala, Micadjuíne 
e kaTlavana. É neste lugar 
onde Bucuane cresceu desde 
1952, que a obra será lançada, 
no Centro Cultural Arco-Íris, 
dirigido pelo artista plástico 
Noel Langa.

A sua narrativa pretende 
ser mais profunda e inicia 
em 1938 até 1966, quando o 
ciclone Claude se debateu 
sobre este subúrbio da então 
cidade de Lourenço Mar-
ques (Maputo), em Janeiro de 
1966. 

Diz que o “Claude” foi 
um acontecimento terrível, 
sendo um dos principais res-
ponsáveis pelo novo rumo 

de Beira.  
Estreou na literatura com 

a publicação, em 1983, do li-
vro de poesias “Raiz de orva-
lho”, antes de “Vozes Anoi-
tecidas” (1987), primeiro de 
contos, e “Terra Sonâmbula”, 
de estreia em romance e con-
siderado um dos melhores li-
vros africanos do século XX e 
adaptado para o cinema.

O Prémio José Craveiri-
nha vem juntar-se a vários 
outros, com destaque para o 
“Camões”, o maior da língua 
portuguesa, ganho em 2013. 

No seu palmarés con-
ta também com prémio 
Anual de Jornalismo Areosa 
Pena (1989), Virgílio Ferrei-
ra (1990), Nacional de Ficção 
da Associação de Escritores 
Moçambicanos (1995), Mário 
António (2001), União Lati-
na de Literaturas Românicas 
(2007), Passo Fundo Zaffari & 
Bourbon de Literatura (2007), 
Eduardo Lourenço (2011), 
Internacional de Literatura 
Neustadt (2014), Albert Ber-
nard (França), devido à trilo-
gia “As Areias do Imperador”, 
e Manuel de Boaventura (Por-
tugal), por “O Mapeador de 
Ausências”.

Em 1998, tornou-se no 
segundo escritor africano a 
ser eleito para a Academia 
Brasileira de Letras, como só-
cio correspondente, depois 
do senegalês Léopold Sédar 
Senghor (1906-2001), em 
1966.

Como jornalista foi direc-
tor da Agência de Informação 
de Moçambique (AIM), em 
1976, e trabalhou na revista 
“Tempo”, entre 1979 a 1981, 
e no jornal “Notícias”, entre 
1981 a 1985. 

da zona, a partir da sua de-
signação de “Bairro Indíge-
na” para actual Munhuana, e 
uma pequena passagem pelo 

nome Bairro Popular da Mu-
nhuana.

Na obra, o autor tenta 
igualmente explicar como é 
que o bairro foi construído e 
ocupado, entre 1938 e 1940, 
e recorda-se de vários epi-
sódios que, na sua opinião, 
“não eram senão uma comé-
dia protagonizada pelos seus 
habitantes”, cada um com as 
suas inconfundíveis caracte-
rísticas. 

Recorda que se trata de 
um subúrbio pelo qual pas-
saram personalidades de 
renome na literatura, artes 
plásticas, desporto, jornalis-
mo, economia, política, en-
tre outras áreas. 

Também lamenta o facto 

de hoje a zona apenas viver 
das suas reminiscências, en-
frentando muitas contrarie-
dades e dificuldades como 
problemas ambientais, des-
conforto em épocas chuvosas 
e défice de relacionamento 
entre os habitantes do lugar. 

“É prova disso o actual 
estado do bairro, em que as 
famílias, sem orientação de 
alguma instituição política, 
constroem edifícios sem res-
peitar nenhuma política de 
urbanização”, lê-se no texto 
de apresentação do livro.

Juvenal Bucuane nasceu 
em Xai-Xai, capital da pro-
víncia de Gaza, a 23 de Outu-
bro de 1951, e é autor de mais 
de 20 livros em poesia, prosa 

e ensaio, e tem textos publi-
cados em várias antologias 
nacionais e estrangeiras.

É doutor honoris cau-
sa em Literatura e Filosofia, 
pela Cypress International 
Institute University do Texas 
(EUA) e licenciado em Direi-
to e em Linguística pela Uni-
versidade Eduardo Mondla-
ne. Também cursou estudos 
portugueses na Universidade 
de Lisboa. 

É membro-fundador da 
AEMO e honorário do Círculo 
de Escritores Moçambicanos 
na Diáspora (CEMD), bem 
como embaixador cultural 
da Unión Hispanomundial 
de Escritores (UHE Moçam-
bique). 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ESTÊVÃO BRUNO DOS 
SANTOS
(Bruninho)

FALECEU
Sua esposa Gisela Júlia Lembrança Matavele 
dos Santos, filhos Yanira, Dominic e Daniel, 
sogra Júlia Langa, cunhados Toberto, Octá-
vio, Cecília e Ede, sobrinhos e demais familiares comunicam com 
profundo sentimento o falecimento de ESTÊVÃO BRUNO DOS 
SANTOS, vítima de acidente de viação, ocorrido no domingo, 
dia 22/5/2022, cujo funeral se realiza hoje, dia 24/5/2022, às 13.00 
horas, no Cemitério da Texlom, antecedido de velório, às 10.00 
horas, na Paróquia de São Cipriano-Igreja Anglicana. Descanse 
na paz do Senhor, amor das nossas vidas.           4667 

ESTÊVÃO BRUNO DOS 
SANTOS
FALECEU

Foi com profunda dor e consternação 
que os seus padrinhos Rodolfo Tembe, 
Judite Palalane e filhos tomaram conhe-
cimento do desaparecimento físico do seu filho ESTÊVÃO 
BRUNO DOS SANTOS, vítima de acidente de viação, 
ocorrido no dia 22/5/2022, cujo funeral se realiza hoje, 
dia 24/5/2022, às 13.00 horas, no Cemitério da Texlom, 
antecedido de velório, às 10.00 horas, na Igreja Anglicana 
São Cipriano.            4666

JOÃO PONDJA
FALECEU

A família Pondja, esposa Caldina, filhos 
Francelina, Jorge, Oluheto e Masitlole, 
irmãos, familiares e amigos comunicam 
com profunda dor o falecimento do seu 
ente querido JOÃO PONDJA, ocorrido no dia 22/5/2022, 
vítima de doença, cujo velório se realiza amanhã, dia 
25/5/2022, pelas 10.00 horas, na sua residência em Moam-
ba e o funeral, às 11.30 horas, no Cemitério da Vila de 
Moamba. Paz à sua alma.

4712

ESTÊVÃO BRUNO DOS 
SANTOS

(Bruno)

FALECEU
Seus amigos Paulino, Mauro, Milton, Mano, 
Nija, Nelton, Obasanjos, Zito, Lulú e demais 
amigos comunicam com profunda dor e 
consternação o falecimento de ESTÊVÃO BRUNO DOS SANTOS, 
vítima de acidente de viação, ocorrido no domingo, dia 22/5/2022, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 24/5/2022, pelas 13.00 horas, no 
Cemitério da Texlom, antecedido de velório, às 10.00 horas, na 
Paróquia São Cipriano-Igreja Anglicana. Que os anjos te condu-
zam ao paraíso. Paz à sua alma.          4514

LURDES RIBEIRO 
ALBINO

(Tia Ude)

FALECEU

Seu esposo Luís Soares, filhos 
Albino, Ivandro, Miraldina e  Geovane, irmãos, 
sobrinho, netos e demais familiares comunicam 
o falecimento do seu ente querido LURDES RI-
BEIRO ALBINO, ocorrido no dia 22/5/2022, cujo
funeral se realiza amanhã, dia 25/5/2022, às 11.00
horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido
de velório na capela do mesmo cemitério, às
10.00 horas. Paz à sua alma.      4700

ELSA ANTÓNIO MARCELINO 
MAFUIANA

FALECEU
Seus pais Marcelino e Esperança, irmãos Carlos, Cláudio, 
Alcinda, Hélder e demais familiares comunicam com dor e 
consternação o desaparecimento físico da sua filha, irmã, tia e 
cunhada ELSA ANTÓNIO MARCELINO MAFUIANA, ocorrido no dia 22/5/2022, no 
HCM, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 24/5/2022, às 11.00 horas, 
no Cemitério de Michafutene, antecedido de velório, às 9.00 horas, no mesmo 
local. Paz à sua alma.            4671

JOÃO BAPTISTA RODRIGUES 
DA COSTA

FALECEU

A família Costa comunica com profunda dor e consternação o 
desaparecimento físico do seu ente querido JOÃO BAPTISTA RODRIGUES DA 
COSTA, ocorrido ontem, dia 23/5/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza 
em data a anunciar oportunamente. Paz à sua alma.

OLINDA PELEMBE

FALECEU

A Administração, Comissão Executiva, Conselho de Gestão, Comité Sindical e 
colaboradores do Standard Bank, S.A. comunicam com profundo pesar e conster-
nação o desaparecimento físico da Srª. OLINDA PELEMBE, mãe da colaboradora 
Amélia Sitoe, ocorrido no dia 20/5/2022, cujo funeral se realizou no dia 23/5/2022, 
no Cemitério de Michafutene, em Maputo. À família enlutada apresentam as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

2736

ESTÊVÃO BRUNO DOS 
SANTOS
FALECEU

O Sindicato Nacional dos Empregados Bancários (SNEB) 
comunica com profundo pesar o desaparecimento físico do 
Sr. ESTÊVÃO BRUNO DOS SANTOS, filiado deste Sindicato, 
ocorrido no dia 22/5/2022, vítima de acidente de viação, cujo velório se realiza 
hoje, dia 24/5/2022, na Igreja Anglicana São Cipriano de Chamanculo, pelas 10.00 
horas e o funeral no Cemitério da Texlom, pelas 13.00 horas. À família enlutada 
o SNEB endereça as mais sentidas condolências. Paz à sua alma! 4699

ESTÊVÃO BRUNO DOS SANTOS
(Bruninho)

FALECEU
Seus pais César Santos e Linda Elija, irmãos Adérito, Francelino, César 
e Hilário, primos Lubelia, Mateus, Paulo Jorge e Carlos, cunhados Tel-
ma, Sheila, Alamia, Nelson, avó Adelina Francisco e demais familiares 
comunicam com profundo sentimento o falecimento de ESTÊVÃO 
BRUNO DOS SANTOS, vítima de acidente, ocorrido no domingo, dia 22/5/2022, cujo fu-
neral se realiza hoje, dia 24/5/2022, às 13.00 horas, no Cemitério da Texlom, antecedido 
de velório, às 10.00 horas, na Paróquia São Cipriano-Igreja Anglicana. Que os anjos te 
conduzam ao paraíso onde Lázaro já não é pobre. Paz à sua alma.       4668

ESTÊVÃO BRUNO SANTOS
FALECEU

O Conselho de Administração e os colaboradores do Millennium 
BIM comunicam com profunda mágoa e consternação o fale-
cimento do Sr. ESTÊVÃO BRUNO SANTOS, colaborador deste 
Banco, afecto à Direcção de Comunicação e Marketing, Área 
de Responsabilidade Social, ocorrido no dia 22/5/2022, vítima 
de acidente de viação, cujo funeral se realiza hoje, dia 24/5/2022, no Cemitério 
da Texlom, pelas 13.00 horas, antecedido de missa de corpo presente, às 10.00 
horas, na Igreja Anglicana, Paróquia São Cipriano. À família enlutada endereçam 
as mais sentidas condolências. Paz à sua Alma.         4520

   PUBLICIDADE

MARIA GORETI JOÃO NHACHISSALE 
JOSÉ

FALECEU
Foi com profunda mágoa que os sócios, advogados e colaboradores da CGA-
-COUTO, GRAÇA & ASSOCIADOS, LDA tomaram conhecimento do falecimento
da Srª MARIA GORETI JOÃO NHACHISSALE JOSÉ, mãe da colaboradora desta
sociedade, Drª Célia Pordina Cazonda Francisco, ocorrido no dia 22/5/2022, na
cidade da Beira, vítima de doença, cujo funeral se realiza na mesma cidade. À
família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Que a sua alma
descanse em paz.            4682

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

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

 MINISTÉRIO DO MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS
INSTITUTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DO PESCADO, IP

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Instituto Nacional de Inspecção do Pescado, IP, convida empresas interessadas, elegíveis a apresentarem propostas fechadas, para o

concurso abaixo indicado.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações para examinarem o documento do concurso na Secretaria do Instituto
Nacional de Inspecção do Pescado, IP, sita na Rua do Bagamoyo, nº143, R/C, em Maputo.

3. O conjunto completo de documentos do concurso poderá ser adquirido pelos interessados na Secretaria do Instituto Nacional de Inspecção
do Pescado, IP, onde encontrarão os endereços electrónicos a disposição para posterior envio dos Termos de Referência, mediante
apresentação do endereço electrónico dos concorrentes.

5. Este anúncio rege-se pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Nº do concurso Objecto Modalidade Data-limite e hora de 
entrega das propostas

Data-limite e hora de 
abertura das propostas

37A001141CL0005/2022
Contratação de serviços de manutenção e 
reparação de bens móveis- Equipamento 
Informático

Conc. Limitado 3/6/2022
10.30 horas

3/6/22
 10.45 horas

     A Chefe da Repartição de Aquisições

(Ilegível)
4489

SERVIÇO NACIONAL PENITENCIÁRIO
 ______________

ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO PREVENTIVO DA CIDADE DE MAPUTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES  

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados: 

N/O Designação do concurso Modalidade Objecto
Concorrente 

Adjudicado

Valor da Adjudicação 

incluindo IVA

1 23A0000541CP0012022
Concurso 

Público

Fornecimento de Géneros 

Alimentícios

ZEPEX Multi services, 

LDA
31.000.000,00MT

2 23A0000541CP0022022
Concurso 

Público

Fornecimento de Material 

de Higiene

MAC Multi services, 

Lda.
5.000.000,00MT

Maputo, aos 19 de Maio de 2022

Autoridade Competente

   ___________________________

Av. Kim Sung nº 705 R/C Telef: 843227068 Fax: 21497810 Email: eppcm@eppcm.gov.mz BºSommerchild-Maputo
4521

VENDE-SE OU ARRENDA-SE

ARMAZÉNS: Benfica, Av. de Moçambique de 1260m², com 
2 gabinetes, showroom e dependências, vende-se por 900 000USD; Matola EN4-Shoprite de 10051m² com gabinetes e 
parque por 2 590 000USD; Av. das Indústrias, novo por estrear de 3 888m², com 4 gabinetes, copa, parque e jardim por 900 000USD; Matola Santos de 450m², com estacionamento por 15 
500 000,00MT. Contacto: 84-5171252 ou 82-8945040.

4597

DIVERSOS

TÁXI MARCELO, melhores serviços de 
táxi em Moçambique, GPSx2, ac 24.00 
horas, rapidez, qualidade, 40km de rádio 
VHF, 10 a 20 minutos de tempo de espe-
ra, estamos preparados para atender a 
sua empresa com qualidade, conforto e 
segurança, que os seus colaboradores 
merecem, baixe o aplicativo Táxi Marce-
lo. Contacto: 82-5050050, 84-5050050 
ou 86-5050050.

4516

IMAM - Imobiliária da Avó Madalena, 
Lda, tem propriedades à venda: casas 
nos bairros Fomento, Mastrong, Ferro-
viário, Sommerschield, Polana, Alto Maé, 
Central, Malanga, Matola, Benfica e Ma-
lhangalene, também tem terrenos para 
trespasse na KaTembe, Ponta d’Ouro, 
Costa do Sol e Matola. Arrenda-se flats, 
casas, escritórios, lojas e armazéns nas 
cidades de Maputo e Matola. Contacto: 
84/86-5739001.

4675

VENDE-SE

VIVENDAS: Coop, tipo 4,com suite, 
vende-se por 20 000 000,00MT; C. 
Matola, tipo 3, com suite, piscina e 
hospedagem por 13 800 000,00MT; B. 
Horizonte, tipo 5, com suite e 3 salas 
por 16 000 000,00MT; M. Rio, tipo 3, 
com suite por 5 500 000,00MT; Som-
merschield, tipo 3, com suites, num R/C 
por 18 000 000,00MT; apartamentos: 
Polana, tipo 3 por 7 000 000,00MT; 
Alto Maé, tipo 3, com quintal por 6 000 
000,00MT. Contacto: 84-5171252 ou 
82-8945040.

4597

ARMAZÉNS: Benfica, Av. de Mo-
çambique, 1.260m², 2 gabinetes, 
showroom e dependências, vende-se 
por 900 000USD; Matola, EN4 - Sho-
prite 10.051m², gabinetes e parque 
por 2 590 000USD; Av. das Indústrias: 
novo p/estrear, 3 888m², 4 gabinetes, 
copa, parque e jardim por 900 000USD; 
Matola Santos: 450m², com estaciona-
mento por 15 500 000,00MT. Contacto: 
84-5171252 ou 82-8945040.

4597

FLAT tipo 2, num 2º andar, B. Central, 
vende-se por 5 500 000,00; flat tipo 3, 
num R/C, no Fajardo por 3 500 000,00; 
flat tipo 2, num 1º andar, B. Jardim por 
3 800 000,00; vivenda tipo 3, c/quintal, 
na Matola-700 por 9 500 000,00; flat 
tipo 2, c/anexo, no Ponto Final por 4 
500 000,00. Contacto: 84-3966886 ou 
82-5754440.

4669

GEMINADA tipo 3, num R/C, na Rua 
Irmãos Ruby, vende-se por 8 000 
000,00MT; geminada tipo 3, com suite, 
num 1º andar, na Malhangalene por 
13 000 000,00MT; apartamento tipo 
3, num 2º andar, na Malhangalene por 
7 500 000,00MT; apartamento tipo 2, 
num 3º andar, na Malhangalene por 5 
500 000,00MT; geminada tipo 2, num 
R/C e 1º andar, na Polana por 22 000 
000,00MT; vivenda tipo 4, num R/C e 
1º andar,  com 4 suites, cozinha ame-
ricana e piscina, no Triunfo por 19 000 
000,00MT; geminada tipo 4, num R/C e 
1º andar, na Av. Mao Tsé-Tung por 22 
000 000,00MT. Contacto: 84-4532199 
ou 82-4825750.

4679

FLAT tipo 3, num 3º andar, na Som-
merschield, vende-se por 12 000 
000,00MT; flat tipo 3, num R/C, no B. 
Central por 7 000 000,00MT; geminada 
tipo 3, num 1º andar, na Malhangalene 
por 7 500 000,00MT; flat tipo 3, num 1º 
andar, no Alto Maé por 5 500 000,00MT; 
flat tipo 3, num R/C, no Mahafil por 3 
200 000,00MT. Tem mais casas. Con-
tacto: 84-3795635, Dércio.

4690

ARRENDA-SE

ARMAZÉNS: Jardim, showroom com 4 
gabinetes, arrenda-se por 180 000,00MT; 
Benfica: 600m², 2 gabinetes, showroom 
e dependências por 230 000,00MT; Ma-
tola EN4, 1434m², gabinetes e estaciona-
mento por 5000USD; Av. das Indústrias 
1830m², 4 gabinetes, copa, estacio-
namento e jardim por 390 000,00MT; 
Matola Santos, 450m² e estacionamento 
por 85 000,00MT. Contacto: 84-5171252 
ou 82-8945040.

4597

VIVENDAS: Sommerschield 1, tipo 
5, com suites e 3 salas, arrenda-se 
por 210 000,00MT; Sommerschield 
2, tipo 7, com suites e piscina por 
4000USD; Julius Nyerere, 20 gabinetes 
por 7000USD; Coop, tipo 4, com suite 
por 100 000,00MT; C. Matola, tipo 4, com 
suite e piscina por 70 000,00MT; aparta-
mentos: Polana, tipo 3 por 60 000,00MT; 
Tipo 2, com suite por 60 000,00MT; Alto 
Maé, num R/C, tipo 3 por 27 000,00MT. 
Contacto: 84-5171252 ou 82-8945040.

4597

FLAT ampla (160m²), num prédio só 
para escritórios, 3º andar único - baixa 
da cidade, no fim da Av. Karl Marx, com 
4 salas climatizadas, 1 copa e 1 wc, 
gradeada, água 24 horas e sistema 
de credelec (energia), pronta a servir, 
arrenda-se. Contacto: 84-6751327

4670

SUITES para acomodação de curta 
estadia em Pemba, zona de Wimbe, ar-
rendam-se por 1 200,00MT e 1500,00MT, 
mínimo de 2 dias. Contacto: 84-6289910 
ou 84-6397231.

4697

PROCURA-SE

PRECISA-SE

TÁXI MARCELO precisa de motoristas 
com carta de serviços públicos, com 
idade compreendida entre 29 e 40 
anos de idade, com conhecimento da 
cidade em 100%. contacto: 84-3993930 
ou 84-5050050, estamos localizados 
na Avenida Vladimir Lenine, nº 2053, 
R/C, Maputo.

4516

HOTÉIS, prédios, condomínios, lodges, 
vivendas, apartamentos, fábricas, ar-
mazéns, projectos e/ou outros tipos de 
imóveis comerciais ou habitacionais, 
precisa-se para comprar, vender ou 
arrendar. Contacto: Agência Imobiliá-
ria O. Mz, Facebook: Organizersmz 
84-5171252, 82-8945040, comercial@
organizersmz.com

4597

FLAT ou vivenda à venda, dentro 
ou fora dos condomínios, na cidade 
da Matola ou Hanhane, procura-se. 
Contacto: 84-5465381 ou 82-3955019, 
Imbondeiro Imobiliária.

4635

LEMBRETE

Já renovou a 
sua Subscrição 

dos jornais?

Baixe o aplicativo Notícias digital na Playstore ou Appstore e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

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

Faça a sua  subscrição e receba o seu 

Jornal em casa!

BAIXE O APLICATIVO NOTÍCIAS DIGITAL 

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

ENCONTRE AS MELHORES

  OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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QUALIFICAÇÃO AO CAN 2023

“Mambas” preparam-se 
hoje com Eswatini

A 
SELECÇÃO Nacional 
de futebol recebe hoje, 
a partir das 15.00 ho-
ras, no campo da As-
sociação Black Bulls, 

em Tchumene, na Matola, a 
sua congénere do Eswatini, 
em partida amigável inseri-
da na preparação dos jogos 
contra Ruanda e Benin para a 
primeira e segunda jornadas 
do Grupo “L” de qualificação à 
fase final do Campeonato Afri-
cano das Nações (CAN), a ter 
lugar próximo ano na Costa do 
Marfim.

Será o único jogo de con-
trolo dos “Mambas” a ante-
ceder os embates oficiais e 
vai servir para a triagem final 
dos atletas, bem como para a 
identificação dos que evoluem 
no Moçambola para a campa-
nha do CAN-Interno que se 
avizinha.

As duas primeiras sessões 
tiveram lugar ontem no cam-
po do Costa do Sol, tendo sido 
anunciada a indisponibilidade 
do avançado Dayo, da União 
Desportiva do Songo, devido à 
lesão. Foi substituído pelo co-

lega de equipa, o defesa Daniel 
Matusse (Danito).    

Moçambique vai jogar 
contra o Ruanda, a 2 de Ju-
nho, na vizinha África do Sul, 
e Benin, a 8 do mesmo mês, 
em Cotonou. O desafio com os 
ruandeses terá início às 18.00 
horas, no FNB Stadium, em 
Joanesburgo, em virtude de o 
Estádio Nacional do Zimpeto 
estar indisponível desde o seu 
banimento pela CAF em Se-
tembro do ano passado, por 
não reunir condições, estando 
neste momento em obras. 

O combinado nacional 
parte para a África do Sul no 
domingo (29 de Maio), onde 
fará algumas sessões de trei-
no para aprimorar os aspectos 
técnico-tácticos de modo que 
esteja ao nível das suas aspira-
ções, que passam por vencer o 
Ruanda para encarar o Benin 
de forma mais tranquila.   

O encontro com Benin será 
também às 18.00 horas locais 
(19.00 de Moçambique). Os 
“Mambas” sairão da África do 
Sul directamente para Coto-
nou, no dia 5 de Junho. 

“Selecção tem reencontro marcado com o Ruanda para Joanesburgo no dia 2 de Junho

Para os trabalhos de pre-
paração, o seleccionador na-
cional, Chiquinho Conde, 
chamou 35 jogadores, entre 
novatos e regressados. O vas-
to número de pré-convocados 
visa também atender à cam-
panha para o CAN-Interno, 
que acontecerá em simultâneo 
com a disputa da qualificação 
ao CAN da Costa do Marfim.      

Referir que a integração 
dos atletas a evoluirem no es-
trangeiro vai acontecer ao lon-
go da semana.

EIS A PRÉ-
CONVOCATÓRIA
Guarda-redes: Ernan (UD 

Songo), Ivan (Black Bulls) e 
Victor Guambe (Costa do Sol).

Defesas: Zainadine Jr. e 
Clésio (Marítimo), Mexer (Bor-
déus), Edmilson e Ifren (UD 
Songo), Fidel e Martinho (Bla-
ck Bulls), Reinildo (Atlético de 
Madrid), Chico (Costa do Sol), 
Bruno Langa (Chaves), Foia 
(Ferroviário da Beira) e Tununo 
(Ferroviário de Maputo).

Médios: Dominguez (Royal 
AM), Kambala (Baroka), Nené 
(Black Bulls), Kito e Shaqui-
le (Ferroviário de Maputo), 
Amadou (UD Songo), Maré 
e João Bonde (Ferroviário da 
Beira) e Manuel Tanala (Costa 
do Sol). Avançados: Geny Ca-
tamo (Vitória de Guimarães), 
Ratifo (CfR Pforzheim), Gildo 
(Amora), Witness (Nacional 
da Madeira), Reginaldo (Dína-
mo Tirana), Dayo (UD Songo), 
Telinho (Costa do Sol), Melque 
(Black Bulls), Isac e Salas (Fer-
roviário de Nampula), Melven 
(Ferroviário da Beira).

O FUTEBOL da lusofonia aca-
ba de abrir uma nova página 
na sua história através da assi-
natura, sábado, em Lisboa, de 
um memorando de entendi-
mento para a criação da “União 
das Federações de Futebol da 
Língua Portuguesa”, uma or-
ganização representativa para 
consolidação de uma coopera-
ção multilateral em vários do-
mínios de gestão, formação e 
competições do futebol, entre 
os países membros.

Para homologar o referido 
entendimento, subscreveram 
o documento os presidentes
das federações de futebol de

Angola, Portugal, Moçambi-
que, Guiné-Bissau, Cabo Ver-
de, São Tomé e Príncipe, Brasil 
e Timor Leste.

A medida avançada surge 
após dois dias (sexta e sábado) 
de uma reunião de trabalho 
que decorreu na capital portu-
guesa, Lisboa, na qual, a Fede-
ração Moçambicana de Futebol 
(FMF) esteve representada pelo 
seu presidente, Feizal Sidat, e 
pelo vice-presidente da Alta-
-competição, Amir Gafur.

Entre vários compromissos
subscritos pelos dirigentes das
federações, destacam-se di-
versas acções formativas, nos

países membros, sendo que 
a primeira vai acontecer em 
Cabo Verde, dirigida aos di-
rectores técnicos, seguida por 
uma para os secretários-gerais, 
em Portugal.

As acções da entidade irão 
abranger várias áreas, nomea-
damente marketing, adminis-
tração, licenciamento, comu-
nicação, direito desportivo, 
arbitragem, e ainda intercâm-
bios em diferentes escalões 
de futebol, futsal, e futebol de 
praia.

Os próximos 90 dias irão 
servir para formalizar a organi-
zação cuja sede será em Lisboa.

EM FUTEBOL

Criadas bases para União 
das Federações Lusófonas

AO terceiro jogo, os Golden 
State Warriors voltaram a 
vencer os Dallas Mavericks 
(109-100), na final da Confe-
rência Oeste e fixaram a série 
em 3-0, pelo que só precisam 
de vencer o jogo quatro para 
agarrar o bilhete para a próxi-
ma e derradeira ronda.

No primeiro jogo em 
Dallas, depois de uma primei-
ra parte muito dividida, os 
Warriors cavaram a diferença 
de nove pontos no terceiro 
período e aguentaram a van-
tagem no último quarto.

O esloveno Luka Doncic 
voltou a somar o maior nú-
mero de pontos (40), além de 

11 ressaltos. Andrew Wiggins 
foi o melhor elemento dos vi-
sitantes (27 pontos e 11 ressal-
tos), seguido de Stephen Cur-
ry (31 pontos, cinco ressaltos 
e 11 assistências).

Três anos depois, os Gol-
den State estão muito perto 
de voltar a marcar presen-
ça numa final da NBA, sendo 
que nunca uma equipa em 
desvantagem de 0-3 conse-
guiu vencer os últimos quatro 
jogos de uma série nos play-
-offs.

O jogo quatro, que pode
ser decisivo, está marcado
para a madrugada de amanhã, 
quarta-feira.

NBA

Warriors vencem 
e aproximam-se
da final

MANUEL Neuer renovou contrato com o Bayern de Munique, 
anunciou ontem o clube alemão.

O guarda-redes, que terminava contrato no Verão do próximo 
ano, passa a ficar ligado aos bávaros até 2024, altura em que terá 
38 anos.

Neuer chegou ao Bayern em 2011, proveniente do Schalke 04, e 
só não foi habitual titular em 2017/18, quando esteve quase toda a 
temporada de fora devido a uma grave lesão.

Bayern de Munique 
renova com Neuer

Ronaldo ausente
da Liga dos Campeões 
20 anos depois
NÃO foi um regresso feliz de Cristiano Ronaldo ao Manchester 
United. Apesar dos 24 golos em 38 jogos do português, os “red 
devils” não foram além do sexto lugar na Premier League e na 
próxima época vão disputar a Liga Europa.

Se continuar em Old Trafford (tem contrato até 2023), Cris-
tiano Ronaldo irá falhar a presença na Liga dos Campeões pela 
primeira vez em 20 anos. 

É preciso recuar até à primeira temporada como profissio-
nal (2002/03) para ver o internacional português arredado da 
prova milionária, sendo que na altura fez os dois jogos do Spor-
ting com o Partizan na primeira ronda da Taça UEFA (os “leões” 
foram eliminados com um agregado de 4-6).

Desde então, Ronaldo conta com 140 golos marcados em 
183 jogos na Liga dos Campeões, prova que conquistou em 
cinco ocasiões: uma ao serviço do Manchester United (2008) e 
quatro pelo Real Madrid (2014, 2016, 2017 e 2018).

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

N
EM o mau tempo, ca-
racterizado por chuvas 
intermitentes na cida-
de de Maputo, tirou o 
brilho à recepção apo-

teótica das pugilistas moçam-
bicanas Alcinda Panguana e 
Rady Gramane que conquis-
taram, semana passada, me-
dalhas de prata e de bronze no 
“Mundial” de boxe feminino, 
em Istambul, na Turquia.

Logo nas primeiras horas, 
todos os caminhos iam dar ao 
Aeroporto Internacional de 
Maputo, onde por volta das 
9.30 horas desembarcavam as 
heroínas de Istambul. Atletas 
no activo, sobretudo de boxe, 
antigos praticantes, dirigentes 
e amantes do desporto a vários 
níveis acorreram em massa a 
Mavalane, sendo que a sala de 
honra do aeroporto foi muito 
pequena para a tamanha re-
cepção que as atletas tiveram. 
Foi um momento de emoção, 
com as pugilistas e o seu trei-
nador Lucas Sinóia a serem re-
cebidos por familiares, amigos, 
amantes do boxe e um enorme 
batalhão de jornalistas. 

Aliás, quase todos os ór-
gãos de comunicação social 
baseados em Maputo estive-
ram no aeroporto. Depois do 
desembarque, Alcinda e Rady 
receberam saudações ofi-
ciais do Secretário de Estado 
do Desporto (SED), Gilberto 
Mendes, e outros quadros da 
instituição que dirige, para 
além de representantes do Co-

ALCINDA PANGUANA E RADY GRAMANE

Nem a chuva tirou brilho 
à recepção das heroínas

mité Olímpico de Moçambi-
que (COM). 

Destaque para a presença 
da Embaixadora do Desporto 
Moçambicano, Maria de Lur-
des Mutola, que em 2000 foi 
alvo de uma recepção similar 
depois da conquista do ouro 
olímpico em Sidney.

Seguiu-se o hino nacional 
entoado pela banda militar, 
antes de a imprensa tomar 
conta das pugilistas, treinador 
e do presidente da Federação 
Moçambicana de Boxe (FM-
Boxe), Gabriel Jr, para dizerem 
o que lhes vinha na alma.

Depois deste momento,

com muitas fotografias e in-
terlúdio musical de Timbila, as 
heroínas de Istambul fizeram 
uma passeata por várias arté-
rias da capital do país. Praça 
dos Heróis, avenidas Acordos 
de Lusaka, Joaquim Chissa-
no, de Moçambique, Eduar-
do Mondlane, Guerra Popular 

Heroínas de Istambul já estão no país

ALCINDA PANGUANA

RADY GRAMANE

Determinação é que 
nos levou ao pódio

Quando cheguei 
a Istambul senti 
que era possível

“ESTOU muito feliz por ter 
conquistado a medalha de 
prata no “Mundial”. Sincera-
mente, não esperava um ta-
manho feito, chegar à final de 
um Campeonanto de Mundo, 
mas é claro que sonhava ocu-
par um dos lugares do pódio. 
A determinação e Deus é que 
nos levaram ao pódio e, pelo 
meio, muito trabalho. O nosso 
treinador foi sempre exigente 
connosco. Acordava-nos mui-
to cedo para trabalharmos e 
sempre nos lembrava que está-
vamos a competir num “Mun-
dial”, pelo que a exigência e 
responsabilidade são máximas. 
Agradeço imenso aos seus en-
sinamentos e queria dedicar 
esta medalha aos meus colegas 
pugilistas, pois só eles é que sa-
bem o quanto eu sofro”, disse, 
visivelmente emocionada Al-
cinda Panguana.

“FOCO e determinação foram de capital impor-
tância para o nosso sucesso na Turquia. Quando 
cheguei a Istambul, ao ringue, senti que era pos-
sível voltar com uma medalha. Foi uma grande 
competição, de uma forma geral, na qual tive-
mos resultados surpreendentes, tendo em conta 
as nossas condições de trabalho e o nível de ad-

versárias que enfrentámos. A nossa presença no 
Torneio da Hungria, em Fevereiro, e o Campeo-
nato da Zona IV foram determinantes na nossa 
preparação para este “Mundial”. Agora temos de 
continuar a trabalhar, vem ai outras competições 
importantes, como os Jogos da Commonweal-
th”, anotou.

LUCAS SINÓIA, 
SELECCIONADOR NACIONAL

Sinto que fomos 
tirados o título
“MUNDIAL é uma competição de elite, onde sempre perfilam os 
melhores do mundo. Chegados ao Mundial, a nossa prioridade era 
passar a primeira eliminatória. Com o decurso da competição fo-
mos vendo que tudo era possível, podíamos chegar longe. Foi isso 
que fizemos. Trabalhámos focados e conquistámos medalhas. Sin-
to que podíamos ter sido campeões, pois Alcinda esteve bem na 
final que teve uma decisão dividida dos juízes que penso que devia 
ter sido favorável a nós. O juiz argelino, que desempatou o com-
bate não entendeu assim e penalizou-nos. Alcinda fez muito pelo 
título do que a adversária, mas pronto, temos de aceitar e levan-
tar a cabeça, até porque dentro em breve temos os Jogos da Com-
monwealth”, lamentou Sinóia.

GABRIEL JR., PRESIDENTE DA FMBOXE

Continuaremos 
a produzir campeões

“ESTAMOS muito felizes com os feitos das 
meninas e com a efusiva recepção. Conti-
nuaremos a trabalhar em ambos os sexos para 
levar a bandeira de Moçambique além-fron-
teiras. Iremos intensificar o nosso trabalhar 

para continuarmos a produzir campeões. 
Agora seguem-se os Jogos da Commonweal-
th, podem crer que voltaremso a trazer me-
dalhas. Esse é o nosso foco, trabalhar para 
melhores resultados”, disse Gabriel Jr.

e 25 de Setembro, bairros de 
Chamanculo, Xipamanine, 
Rua Irmãos Ruby, Praça 21 de 
Outubro e o Gabinete do Pri-
meiro-Ministro foram os pon-
tos escalados.

Na zona do mercado Xi-
pamanine e baixa da cidade 
de Maputo, o ambiente foi de 
comoção. Todos deixaram os 
seus afazeres para verem in 
loco a passeata das meninas, 
mesmo com pingos que se 
faziam sentir. A coluna com-
preendia um comboio de pou-
co mais de 10 carros e numero-
sas motorizadas, para além da 
forte escolta policial com cinco 
viaturas.

Vendedores ambulantes, 
informais e formais, lojistas 
e até transeuntes “esquece-
ram-se” das suas tarefas e 
juntaram-se à festa, saudan-
do efusivamente a dupla, num 
ambiente acompanhado de 
fotografias captadas por celu-
lares. No mercado central, o 
cenário repetiu-se, enquanto 
isso, o pessoal que trabalha nos 
escritórios saiu para ver e sau-
dar as pugilistas.

Antes, viveu-se momento 
eufórico na Escola Secundária 
Eduardo Mondlane, o único 
estabelecimento de ensino 
escalado pelas atletas duran-
te as celebrações. A cidade de 
Maputo parou literalmente. 
Depois do Gabinete do Primei-
ro-Ministro, seguiu-se para o 
Paços do Conselho Municipal 
de Maputo, onde as atletas e o 
treinador foram homenagea-
dos pelo edil Eneas Comiche.

O TÊXTIL do Púnguè venceu no domingo o Ferro-
viário da Beira B, por 2-0, e alcançou, à semelhança 
da Juventus de Muxúnguè, os “locomotivas”, que, à 
entrada para a quinta jornada do Campeonato Pro-
vincial de Futebol de Sofala, lideravam isolados com 
10 pontos. 

Já a Juventus de Muxúnguè derrotou o FC da 
Beira, por 2-1, e soma, tal como os “locomotivas” e 
“fabris”, 10 pontos. 

No encalço do trio da frente está o Estrela Ver-
melha da Beira, Liga Desportiva de Sofala e União 
Desportiva de Inhaminga. O Estrela, que detinha o 
segundo posto, empatou sem golos frente ao Spor-
ting da Beira e contabiliza nove pontos. A Liga de 
Sofala derrotou Caia FC (3-0), enquanto a UD de 
Inhaminga batia Beira Sport Center (1-0). Com as 
vitórias, as duas equipas passam a somar sete pon-
tos. Segue o Sporting e FC da Beira, ambos com seis. 
Caia FC e Matchedje da Beira são antepenúltimo e 
penúltimo, respectivamente, com três e um, en-
quanto Beira Sport Center é “lanterna vermelha”, 
sem ponto. Ficou de fora nesta ronda o Matchedje 
da Beira devido ao número ímpar de equipas (11). 
ZAMBÉZIA RODOU PRIMEIRA JORNADA

Na Zambézia, já se disputa a fase provincial do 
Campeonato Nacional da II Divisão, com a reali-
zação da primeira jornada no pretérito fim-de-
-semana. Destaque vai para a estreia goleadora do
Matchedje de Mocuba B sobre o Ferroviário de Ni-
coadala, por 4-0. O Ferroviário de Quelimane tam-
bém se estreou vencendo o 3 de Fevereiro, também 
da capital de Sofala, por 3-2. Sumeia de Mocuba e 1º 
de Maio de Quelimane também entraram a vencer
ao Efwua de Namacurra (2-1) e Djerre de Inhassun-
ge (5-3), respectivamente. Ficou de fora o Sporting
de Quelimane em virtude do número ímpar de par-
ticipantes na prova (nove).
MAPUTO PROVÍNCIA JÁ NA SEGUNDA RONDA

Em Maputo, a fase provincial do “Nacional” da 
II Divisão rodou a segunda jornada no fim-de-se-
mana. Na série “A”, destaca-se a vitória da ESFA de 
Boane sobre o Clube de Corrumane (3-1). O Clu-
be da Manhiça também saiu a vencer no encontro 
com Atlético de Marracuene (1-0). A partida entre 
Timbercity e Cross United terminou empatada a um 
golo. 

Sendo assim, ESFA e Clube da Manhiça parti-
lham a liderança da Série “A”, com quatro pontos. 
Segue Corrumane (três), Cross United (dois), Atlé-
tico de Marracuene e Timbercity (um).

Na série “B”, nota de realce da segunda vitória 

consecutiva de um ilustre desconhecido, Mamas 
Food. Depois de bater na ronda inaugural o Clube 
de Marracuene (2-0), a nova vítima foi Amigos da 
Matola (3-1). Nesta jornada, o Desportivo da Matola 
redimiu-se da queda na estreia frente ao Ximan-
ganine (0-1), derrotando o Clube de Marracuene, 
também por 3-1. O Ximanganine FC foi desta vez 
travado pela Associação Jeito (1-1).
CHIBUTO A UM PONTO 
DA CONQUISTA DA “ABERTURA” 

O Clube de Chibuto venceu, domingo, o Lim-
popo Futebol Clube de Mandlakazi e vai à última 
jornada a precisar de apenas um ponto para con-
quistar o Torneio de Abertura da Província de Gaza.

Em jogo da penúltima jornada do “Abertura”, 
o Chibuto recebeu e goleou o “lanterna vermelha”
Limpopo FC e passou a somar 15 pontos, mais três
que o segundo classificado, Ferroviário de Gaza (12),
que por seu turno derrotou (1-0) o Clube Desportivo 
da Penitenciária de Mabalane. E é exactamente com 
os “locomotivas” que os “guerreiros” vão decidir
domingo a conquista do torneio de abertura.

Entretanto, o Clube de Gaza, que esteve de fora, 
termina o torneio defrontando a Penitenciária, em 
jogo que vale o último lugar do pódio. Classificação 
actual: primeiro, Chibuto, 15 pontos; segundo, Fer-
roviário (12) terceiro, Clube de Gaza, (11) ; quarto, 
Penitenciária 10 pontos e em quinto e último lugar, 
Limpopo FC, com apenas dois pontos.
GOLEADAS MARCAM ARRANQUE EM TETE

O Ferroviário de Moatize, União Desportiva do 
Songo “B” e o FC de Bagamoyo venceram os seus 
adversários com resultados “gordos”, na primeira 
jornada da edição-2022 do “Provincial” de Tete.

No sábado, a UDS “B” recebeu o 3 de Janeiro FC, 
na vila do Songo, e venceu por quarto bolas sem res-
posta, enquanto os “locomotivas” foram, domingo, 
ao distrito de Changara, ganhar por cinco a um, ao 
FC Lion de Missaua. O FC de Bagamoyo recebeu, no 
distrito de Moatize, o Desportivo de Tete, a quem 
bateu por três a um.

O outro jogo que colocou frente-a-frente as 
Águias de Angónia e FC de Angónia, no distrito com 
o mesmo nome, terminou empatado sem golos. O
Chingale ficou de fora nesta jornada devido ao nú-
mero ímpar de equipas.

Ferroviário de Moatize, UDS B e FC de Baga-
moyo somam três pontos. FC de Angónia e Águias 
de Angónia seguem com um ponto cada, enquanto 
Desportivo de Tete, FC de Lion de Missaua, 3 de Ja-
neiro FC e Chingale ainda não pontuaram.

“PROVINCIAIS” DE FUTEBOL

Têxtil vence e alcança
Ferroviário B na liderança

Campeãs recebidas em ambiente festivo
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O 
MUNDO atingiu um 
recorde de 100 mi-
lhões de pessoas 
deslocadas devido a 
conflitos, facto im-

pulsionado pela guerra na 
Ucrânia, anunciou ontem o al-
to-comissário da ONU para os 
Refugiados.

Este número tem de servir 
de alerta para se desenvolve-
rem mais acções que promo-
vam a paz e abordem todas as 
causas de deslocamentos for-
çados, defendeu Filippo Gran-
di, em comunicado.

“Cem milhões é um núme-
ro gritante – tão preocupante 
como alarmante. É um recorde 
que nunca deveria ter sido es-
tabelecido”, defendeu o res-
ponsável pelo Alto Comissa-
riado da ONU para Refugiados 
(ACNUR). “É preciso acabar 
com as perseguições e abordar 
as causas subjacentes à fuga de 
pessoas inocentes das suas ca-
sas”, acrescentou.

Segundo o ACNUR, o nú-
mero de pessoas deslocadas 
à força em todo o mundo au-

Mundo possui 
100 milhões de deslocados

pessoas, além de mais de seis 
milhões de refugiados para os 
países vizinhos.

Estes 100 milhões de pes-
soas representam mais de 1% 
da população global, refere o 
ACNUR, citando o relatório 
mais recente do Centro de Mo-
nitorização de Deslocados In-
ternos (IDMC).

Segundo a mesma fonte, o 
número inclui refugiados e re-
querentes de asilo, bem como 
53,2 milhões de pessoas deslo-
cadas dentro das fronteiras dos 
seus países devido a conflitos.

“A resposta internacional 
às pessoas que fogem da guer-
ra na Ucrânia tem sido extre-
mamente positiva”, admitiu 
Grandi, sublinhando que “é 
preciso uma mobilização se-
melhante para todas as crises 
ao redor do mundo”.

Para reverter essa tendên-
cia, a única resposta é paz e 
estabilidade para que pessoas 
inocentes não sejam forçadas 
a escolher entre o perigo de fi-
car em casa ou a fuga e o exílio, 
sustentou. - (Lusa)

Número de deslocados no mundo devido a conflitos atinge novo recorde 
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mentou para 90 milhões até ao 
final de 2021, devido, sobretu-
do, a novas ondas de violência 

ou conflitos prolongados em 
países como a Etiópia, o Burki-
na-Faso, Myanmar, Nigéria, 

Afeganistão e República De-
mocrática do Congo (RDCon-
go).

No início do ano, a guerra 
na Ucrânia juntou a esse nú-
mero mais de oito milhões de 

O DIRECTOR-EXECUTIVO do Pro-
grama Mundial para a Alimentação 
(PMA), uma agência das Nações Uni-
das, apelou aos bilionários que “é 
tempo de avançar” contra a ameaça 
alimentar que cresce no mundo e 
elogiou o apoio de magnatas, como 
Elon Musk e Jeff Bezos.

Depois de um impasse mediático 
que teve com o bilionário Musk no 
ano passado, o director-executivo 
do PMA, David Beasley, foi desafiado 
pelo dono da Tesla Motors a compro-
var como é que uma doação de seis 
mil milhões de dólares (383.100 mi-
lhões de meticais) às Nações Unidas 
poderia resolver a fome mundial.

No encontro do Fórum Económi-
co Mundial, que decorre em Davos, 

Suíça, até 26 de Maio, Beasley con-
tou à agência Associated Press, que o 
magnata doou o valor acordado a uma 
fundação, mas que as Nações Uni-
das ainda não receberam nenhuma 
parte da quantia. “Tenho esperança 
que sim”, acrescentou o dirigente 
do PMA, que se dirigiu mais tarde a 
Musk, dizendo: “Estamos a tentar to-
dos os ângulos possíveis e Elon, pre-
cisamos da tua ajuda, irmão”.

Segundo Beasley, esta mensagem 
era também um apelo para todos os 
bilionários, porque o mundo enfrenta 
grandes problemas. “Isto não é re-
tórica, nem tretas. Avancem agora 
porque o mundo precisa de vocês”, 
pediu o director-executivo do PMA. 
- (Lusa)

PARA ACABAR COM FOME NO MUNDO

Nações Unidas 
pedem ajuda 
aos bilionários

O BANCO Africano de Desenvolvi-
mento (BAD) aprovou um mecanis-
mo de financiamento de 1,5 mil mi-
lhões de dólares (95,7 mil milhões de 
meticais) para tentar evitar uma crise 
alimentar iminente no continente.

A iniciativa, anunciada sexta-fei-
ra e intitulada Mecanismo Africano 
de Produção Alimentar de Emer-
gência, vai beneficiar a 20 milhões de 
agricultores africanos, que receberão 
sementes e tecnologia certificadas 
para produzir rapidamente 38 mi-
lhões de toneladas de alimentos, um 
aumento de 12 mil milhões de dóla-
res (766,2 mil milhões de meticais) 
na produção de alimentos em apenas 
dois anos, explicou o BAD em comu-
nicado.

A insegurança alimentar em Áfri-
ca, já afectada pela pandemia da Co-
vid-19 e por fenómenos decorrentes 
das alterações climáticas, agravou-
-se com a ruptura do abastecimento
alimentar resultante da guerra entre

a Ucrânia e Rússia. África enfrenta 
agora uma escassez de pelo menos 
30 milhões de toneladas de alimen-
tos, especialmente trigo, milho e soja 
importados de ambos os países, aler-
tou a instituição.   

“A ajuda alimentar não pode ali-
mentar África. O continente africano 
não precisa de tigelas nas mãos. Pre-
cisa de sementes na terra e máquinas 
para colher alimentos abundantes 
produzidos localmente. África quer 
alimentar-se a si própria com or-
gulho, porque não há dignidade em 
mendigar comida”, disse o presi-
dente do Grupo Banco Africano de 
Desenvolvimento, Akinwumi Ade-
sina, citado no comunicado.

A crise alimentar será um dos te-
mas a discutir nos encontros anuais 
do BAD, que se realizam no Gana 
desde ontem e que vão até sexta-
-feira, com sessões presenciais após
dois anos em formato virtual devido
à pandemia. 

Em conferência de imprensa du-
rante uma visita do BAD para pre-
parar os encontros, Ken Ofori-Atta, 
ministro ganês das Finanças e Pla-
neamento Económico, recordou que 
os preços dos alimentos estão 34% 
mais altos, os preços do petróleo su-
biram 60% e a inflação afecta todos 
os países.

“Os novos pobres em África au-
mentaram em 55 milhões e cerca de 
35 milhões de empregos formais es-
tão em risco”, disse o ministro, lem-
brando que isto acontece quando o 
continente está ainda a tentar recu-
perar da pandemia.

Ofori-Atta recordou também 
que os participantes do encontro 
irão discutir uma proposta para o 
Fundo Africano de Desenvolvimento 
(FAD), o braço concessional do BAD, 
que celebra este ano 50 anos, poder 
aceder aos mercados de capitais para 
alavancar 25 mil milhões de dólares 
(1,5 bilião de meticais). - (Lusa)

BAD aprova fundos 
para evitar crise alimentar

O PRESIDENTE da África do Sul, Cyril Ramaphosa, 
lamentou a perpetuação do racismo no país, uma 
semana após a divulgação de um vídeo que mostra 
um estudante branco a urinar nos livros de um co-
lega negro.

A par da indignação gerada na opinião pública, 
o Presidente classificou o incidente de “degradante 
e humilhante”.

Na sua nota de imprensa semanal, citada pela 
agência noticiosa France-Presse (AFP), Ramaphosa 
declarou que o racismo continua presente no quo-
tidiano da África do Sul.

O vídeo, difundido nas redes sociais, foi capta-
do na prestigiada Universidade de Stellenbosch na 
madrugada de 15 de Maio e é protagonizado por um 
jovem de primeiro ano que se exprime num inglês 
marcado por um sotaque afrikaans.

Segundo descreve a AFP, um outro aluno, que 
não aparece na imagem, questiona-o porque está a 
urinar no seu quarto, recebendo uma resposta la-
cónica: “Estou à espera de uma pessoa”.

A organização Congresso dos Estudantes Sul-
-Africanos refere que o jovem branco acrescentou
“é o que fazemos aos meninos negros”.

Pedindo que este “acto desprezível” seja apro-
veitado para se reflectir sobre questões de desigula-

dade racial, o Presidente sul-africano salientou que 
é necessário compreender por que é que as atitudes 
racistas prosperam nas escolas e estabelecimentos 
de ensino superior, referindo-se igualmente aos lo-
cais de trabalho e outros contextos.

Embora o incidente na Universidade de Ste-
llenbosch possa parecer uma aberração – um acto 
terrível que foi amplamente condenado – a verdade 
é que o racismo ainda é uma característica da vida 
quotidiana na África do Sul, afirmou o PR.

“Sabemos que o racismo, aqui e no mundo, 
é movido por sentimentos de superioridade por 
parte daqueles que o perpetuam. E embora possa 
ser dirigido contra qualquer pessoa, são os negros 
que carregam o fardo, tanto no passado quanto no 
presente”, salientou, sublinhando que o país preci-
sa sistematicamente de desmantelar e erradicar as 
atitudes de superioridade branca.

No “campus” de Stellenbosch, os estudantes 
brancos superam em número os negros, que com-
põem a maioria da população sul-africana.

Na semana passada houve várias manifestações 
que exigiram a expulsão do autor dos eventos, so-
bre a qual a universidade ainda não se pronunciou, 
apesar de ter condenado firmemente este incidente 
“destruidor, dilacerante e racista”. (LUSA/EWN)

OS chefes de Estado da União Africana (UA) são 
chamados a debater os desafios humanitários que 
o continente africano enfrenta e estratégias para
mobilizar os recursos necessários às suas respostas
numa conferência em Malabo na próxima sexta-
-feira.

A conferência extraordinária da UA na capital
da Guiné Equatorial – que junta os chefes de Estado 
africanos, parceiros humanitários e de desenvolvi-
mento, assim como o sector privado – tem como
objectivo encorajar a mobilização de recursos para
responder à emergência humanitária sem prece-
dentes que o continente enfrenta e apoiar progra-
mas de resiliência para populações afectadas por
crises complexas, fome, e outras catástrofes.

É esperado um conjunto de deliberações em
torno de cinco temas centrais, nomeadamente as
alterações climáticas, catástrofes e deslocações for-
çadas em África; desafios da segurança alimentar e
nutricional; desafios de saúde; desenvolvimento da 
reconstrução pós-conflito para refugiados e deslo-
cados; e revitalização da mobilização de recursos e
financiamento da acção humanitária no continen-
te.

África tem mais de 35 milhões de pessoas deslo-
cadas internamente (IDPS, na sigla em ingês), refu-
giados e requerentes de asilo. Em 2020, o continen-

te contava com 10,4 milhões de crianças deslocadas 
com menos de 15 anos, segundo a UA.

Os conflitos prolongados e inter-comunitários 
em África continuam a contribuir para o aumento 
das deslocações, insegurança alimentar e acesso li-
mitado aos serviços sociais básicos.

A maioria dos países que enfrentam conflitos 
estão também a sofrer outras formas de choques, 
particularmente os relacionados com o clima e a 
economia.

A violência armada, o terrorismo e a inseguran-
ça forçaram mais pessoas do que nunca a fugir das 
suas casas, destruindo o tecido social das comuni-
dades e perturbando os serviços sociais básicos.

A pandemia da Covid-19 exacerbou as crises 
humanitárias no continente, agravadas entretanto 
com a guerra na Ucrânia, que coloca agora, segundo 
a ONU na quinta-feira, cerca de 49 milhões de pes-
soas em 43 países a um passo da fome, meio milhão 
das quais distribuídas entre Etiópia, Sudão do Sul, 
Iémen e Madagáscar já estão nessa situação.

Só na região do Corno de África, de acordo com 
a organização não-governamental Save The Chil-
dren, na quarta-feira, mais de 5,5 milhões de crian-
ças estão em risco de desnutrição aguda, sendo que 
350 mil menores podem morrer se a comunidade 
internacional não agir.- (Lusa)

Ramaphosa admite que 
racismo mantém-se no país Chefes de Estado africanos 

debatem desafios humanitários 

CONFERÊNCIA EM MALABO

Mais de 4.500 pessoas 
detidas na Etiópia
AS autoridades etíopes estão a desenvolver uma operação 
em larga escala, que levou já a detenção de mais de 4.500 
pessoas, incluindo jornalistas e activistas, sob pretexto de 
“proteger os civis e garantir a sobrevivência da nação”. A ac-
ção, concentrada no Estado de Amhara, noroeste da Etiópia, 
apelidada de “operação de aplicação da lei”, entrou em vigor 
após o Governo de Abiy Ahmed ter anunciado sexta-feira a 
necessidade de “proteger os cidadãos e assegurar a sobrevi-
vência da nação”. O chefe dos serviços de paz e segurança de 
Amhara disse aos meios de comunicação estatais que as de-
tenções foram efectuadas para manter a lei e a ordem, lidar 
com actividades criminosas e livrar-se de inimigos externos, 
segundo a AFP. 

Opositores presos em 
greve de fome no Chade
SEIS líderes da oposição presos no Chade após uma manifes-
tação a 14 de Maio contra a França, que acusam de apoiar a 
junta militar no poder, iniciaram ontem uma greve de fome, 
anunciaram fontes ligadas ao movimento. A marcha de pro-
testo, autorizada pelas autoridades na altura, foi manchada 
por incidentes. Sete estações de serviço pertencentes ao gru-
po petrolífero francês Total foram vandalizadas e 12 agentes 
da Polícia feridos. Max Loalngar, coordenador da principal 
coligação da oposição Wakit Tamma, que organizou o protes-
to, mais outros cinco líderes da aliançam, foram detidos na 
mesma semana. 

Professores angolanos 
interrompem greve  
PROFESSORES universitários angolanos decidiram ontem 
interromper a greve, que durava desde 3 de Janeiro e com 
previsão de término em Outubro, a pedido dos bispos cató-
licos, que reconhecem a razão dos professores e recomendam 
ao Governo a resolver o problema. A medida foi anunciada 
ontem pelo secretário-geral do Sindicato Nacional dos Pro-
fessores do Ensino Superior (SINPES) angolano, Eduardo Pe-
res Alberto, dando conta que os docentes “acataram os apelos 
da Igreja Católica e dos respectivos bispos”. Segundo Eduardo 
Peres Alberto, os professores responderam ao apelo dos bis-
pos porque admitem que os estudantes “estão a ser preju-
dicados” com a paralisação das aulas. Um aumento salarial, 
melhores condições laborais, pagamento da dívida pública 
e eleições dos corpos directivos das instituições públicas do 
ensino superior constituem algumas das reivindicações dos 
professores.

OMS prevê mais casos 
de varíola dos macacos
A ORGANIZAÇÃO Mundial da Saúde (OMS) afirmou domin-
go esperar que os casos de varíola dos macacos continuem a 
surgir, doença que foi detectada nos últimos dez dias em 12 
países. O foco e rota de contágio ainda não foram identifica-
dos.”A situação está a evoluir de tal forma que a OMS acredita 
haverá mais casos de varíola a serem identificados à medida 
que a vigilância for estendida em países que não são endémi-
cos”, refere a nota epidemiológica da organização. As infor-
mações indicam que quem tem maior risco de contágio são 
aqueles que têm contacto físico com alguém que está infecta-
do e apresenta sintomas. 

China avisa Biden para 
não subestimar Beijing   
A CHINA avisou ontem o Presidente dos Estados Unidos para 
não “subestimar” a “firme determinação” de Beijing em 
“proteger a sua soberania”, depois de Joe Biden ter prometido 
defender Taiwan em caso de uma invasão chinesa. “Ninguém 
deve subestimar a firme determinação, a forte vontade e a 
poderosa capacidade do povo chinês de defender a sobera-
nia nacional e a integridade territorial”, disse Wang Wenbin, 
porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China. 
“Pedimos aos Estados Unidos que evitem enviar sinais erra-
dos às forças independentistas” de Taiwan, acrescentou. Bi-
den, que se encontra no Japão após uma passagem pela Coreia 
do Sul, naquela que é a sua primeira viagem à Ásia desde que 
tomou posse, admitiu ontem que os Estados Unidos pode-
riam intervir militarmente caso a China invadisse Taiwan.

Arménia e Azerbaijão 
discutem acordo de paz
OS líderes da Arménia e do Azerbaijão concordaram domingo 
em “avançar nas discussões” sobre um acordo de paz sobre a 
região separatista de Nagorno-Karabakh, disse o presidente 
do Conselho Europeu. Charles Michel disse que o Primeiro-
-Ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, e o Presidente do
Azerbaijão, Ilham Aliyev, realizaram uma discussão “franca e 
produtiva”, numa reunião em Bruxelas, mediada pela UE. Os 
dois líderes “concordaram em avançar nas discussões sobre 
o futuro tratado de paz sobre as relações entre a Arménia e
o Azerbaijão”, disse o presidente do Conselho Europeu, em
comunicado. As conversações vão começar nas “próximas
semanas”, disse Michel, acrescentando ter sublinhado du-
rante a reunião a importância de levar em conta “os direitos
e a segurança da população arménia de Nagorno-Karabakh”.
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Sistema de drenagem  
vai reduzir inundações  

A
RRANCARAM as obras 

de construção de um sis-

tema de drenagem no 

Bairro Fomento para o 

escoamento das águas 

pluviais que provocam inundações 

no Fomento e em bairros a mon-

tante, como são os casos de Nkobe, 

Machava-Km-15, Bunhiça, Sikwa-

ma e Liberdade.

Trata-se da primeira etapa da 

construção de uma infra-estrutura 

de cerca de 12 quilómetros, que in-

clui a recuperação das bacias de re-

tenção das águas, nomeadamente, 

de Nkomane, Matomane, Liqueleva 

e da CMC, que precisam de reabi-

litação.

As obras desta fase foram adju-

dicadas à empresa Oga Constru-

ções, num montante de pouco 

mais de 93 milhões de meticais, 

para a construção da vala drena-

gem, recuperação da bacia de re-

tenção, passeios, quatro aquedu-

tos, uma ponteca para passagem 

de viaturas, rampas de acesso, 

corrimão e valetas.

O vereador de Infra-estru-

turas e porta-voz do Conselho 

Municipal da Matola, Firmino 

Guambe, disse que o contrato da 

obra tem a validade de 36 me-

ses, para assegurar que todos os 

danos que eventualmente sejam 

causados às infra-estruturas dos 

munícipes circunvizinhos possam 

ser reparados durante a vigência 

do  mesmo. 

“As obras começam na Rua da 

Aviação até à zona das igrejas, in-

terligando a vala revestida no Bair-
ro Fomento. Neste percurso, have-

rá necessidade de demolir algumas 

casas e muros de vedação, cuja 

NO BAIRRO DO FOMENTONO BAIRRO DO FOMENTO

reposição está inclusa no valor da 

empreitada”, disse Guambe, acres-

centando que durante a circulação 

das máquinas algumas infra-estru-

turas podem ser danificadas devido 
ao seu estágio de degradação, mas 

a sua restauração está igualmente 

prevista neste processo.   

Sobre a duração do contrato 

da empreitada, o porta-voz do edi-

lidade da Matola esclareceu que a 

medida visa evitar conflitos com as 
instituições que fiscalizam de forma 
prévia os contratos, bem como es-

tar em conformidade com o Siste-

ma de Administração Financeira do 

Estado (e-SISTAFE), que não permi-

te a execução de qualquer despesa 

sobre um contrato fora do prazo.

“O saneamento ao nível da 

nossa cidade é daqueles desafios 
que nos tira sono porque a sua so-

lução carece de avultadas somas”, 

disse Firmino Guambe. 

O vereador explicou que esta 

obra é parte de um trabalho feito 

há 4 anos com o apoio do Banco 

Mundial, que indicava que a solu-

ção dos problemas de inundações 

na Matola passa pela construção 

de um sistema de drenagem cujo 

custo era estimado em 70 milhões 
de dólares norte-americanos. 

No Município da Matola, rei-

terou, o problema de inundações 

afecta bairros como Sao Daman-

so, Machava Sede, Tsalala, Nkobe, 

Quilómetro 15, Bunhiça, Sikuama, 

Liberdade e Fomento, onde a situa-

ção se agrava a cada época chuvosa 

e há casas abandonadas ha mais de 

dois anos.

A par deste trabalho continuam 
intervenções em alguns bairros, 

abrindo valas, limpeza, para permi-

tir o escoamento das águas e con-

tinua a sensibilização das famílias 
que têm residências nas bacias de 

retenção de águas, nos canais, para 

aderirem ao plano de reassenta-

mento, de modo a devolver digni-

dade a esses agregados.

Até ao momento, segundo ve-

reador, existem algumas famílias 

que já aderiram a este plano e já 

está em curso um processo para 

reassentar no bairro Sikuama 33 

agregados que vivem no Quilóme-

tro 15, junto à bacia conhecida por 

Nkomana.

OBRAS HÁ MUITO 
ESPERADAS

MORADORA do quarteirão 

seis, no Bairro Fomento, há 21 

anos, Beatriz Sitoe, afirma que 
as obras de construção da vala 

de drenagem entre a sua zona de 

residência e Liberdade já eram 

há muito esperadas para aliviar 

o sofrimento por que passavam.

Beatriz Sitoe conta que o proble-

ma de inundações no Fomento é

antigo, mas começou a agravar-se
depois das chuvas registadas no

ano 2010 e foram agravadas com
as construções de armazéns na

zona da CMC.

“Esperamos que o construtor 

seja flexível para nos devolver a 
tranquilidade com que sempre 

vivemos, sem mosquitos e sem 

o caniçal que cresce nos nossos

quintais”, disse a munícipe, visi-

velmente satisfeita com esta em-

preitada.

Tal como com Beatriz Sitoe, a 

construção da vala de drenagem 

entre os bairros Fomento e Liber-

dade é satisfatória para a maio-

ria dos residentes da área entre 

a Avenida Patrice Lumumba e as 

ruas Carlos Theodoro Martins; da 
Aviação e da Liberdade, todas no 

Fomento, que entendem que as 

obras vão reduzir a ocorrência de 

mosquitos, bem como melhorar a 

circulação local.

Uma das vias por onde passa a vala de drenagem entre Fomento e Liberdade

Firmino Guambe, vererador de Infra-estruturas na Matola, indica o traçado da vala de drenagemBeatriz Sitóe, moradora do Fomento, satisfeita com obras da vala de drenagem
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Estradas mais resilientes
para facilitar a circulação

APOSTA DO FUTURO NA MATOLAAPOSTA DO FUTURO NA MATOLA

A 
LIGAÇÃO entre a Matola-Sede e os bairros Matola 

Gare, Tchumene, Nkobe, Matlemele, Siduava, Muha-

laze, e Mukhatine, atravessando a “Circular”, será feita 
com mais facilidade e segurança, mercê da construção 
de estradas ligando estas zonas.

Trata-se de 25 quilómetros de estradas asfaltadas, divididas 
em três eixos, cujos trabalhos deverão estar concluídos em 18 
meses, contados a partir de Janeiro último, num financiamento 
de 935.4 milhões de meticais.

O primeiro eixo é de Tchumene II-EN4 a Siduava, passando 
por Matola-Gare; o segundo ligará os bairros Nkobe e Matlemele; 
e o último de Muhalaze a Mukhatine. 

De acordo com o vereador de Infra-estruturas e porta-voz do 
Conselho Municipal da Matola, Firmino Guambe, as obras estão 
a cargo da construtora JJR, que já recebeu as indicações necessá-

rias para que as estradas tenham segurança e qualidade.
“Onde se mostrar necessário serão construidos passeios e  

valas de drenagem para evitar a estagnação das águas pluviais 
que, muitas vezes, concorrem para a rápida danificação das ro-

dovias, principalmente nas zonas onde os solos estão saturados”, 
disse.

Acrescentou que tal como o empreiteiro, estas recomenda-

ções foram transmitidas ao fiscal da obra, a IdTO Consultoria Lda, 
como forma de garantir que no final os munícipes tenham infra-

-estruturas adequadas.
Guambe disse igualmente que estas rodovias servirão de ali-

mentadoras do corredor de faixas dedicadas ao transporte públi-
co no âmbito do projecto de melhoramento da mobilidade ur-
bana da Área Metropolitana de Maputo que inclui, entre outras 

componentes, o Bus Rapid Transport (BRT), ligando Anjo Voador, 
no município de Maputo, a Matola Gare, na autarquia da Matola. 
Este projecto conta com o financiamento do Banco Mundial num 
valor de 250 milhões de dólares americanos. 

“Continuamos a trabalhar com os nossos parceiros para mo-

bilizar mais recursos internamente para ver se podemos conti-

nuar não só no âmbito da manutenção. O grande objectivo é a 
interligação entre os bairros, mas também garantir a acessibilida-

de para grandes centros comerciais ou até de utilidade pública, 
tanto na Matola e arredores ou para a cidade de Maputo”, disse 
o porta-voz.

Ainda no âmbito da aposta nas infra-estruturas, Firmino
Guambe lembrou que recentemente foi concluída a construção 
de 5.8 quilómetros da estrada, na chamada  primeira fase da liga-

ção entre os bairros Intakha até Mukhatine, passando por Muha-

laze, Golhoza. 
“Também estamos em coordenação com a Administração 

Nacional de Estradas (ANE) para asfaltar o troço que parte da Es-

trada Nacional Número 1, na zona conhecida por Ndzivene até 
Mukhatine, que deve decorrer em duas fases. A primeira vai até 
Posto Policial de Boquisso, num troço de 5.5 quilómetros, e a 
última a até à sede de Mukhatine, com aproximadamente seis 
quilómetros. 

“Estamos ainda aquém das nossas expectativas porque a nos-

sa rede viária é estimada em mais de 785 quilómetros de estradas 
revestidas e não revestidas. Estamos a falar actualmente de um 
pouco mais de 30 por cento das estradas já pavimentadas, o que 
significa que o desafio ainda é maior. Temos muitas vias terra-

planadas e são essas que, de forma quase rotineira, demandam 
intervenções”, afirmou.

Refira-se que no ano passado foi construída e entregue aos 
munícipes a estrada Vale do Infulene ligando a Avenida Eduar-
do Mondlane, junto à Padaria Pão de Lenha, e a Avenida 4 de 
Outubro, no bairro T3, junto à antiga terminal dos TPM. As ou-

tras vias que beneficiaram de intervenções de vulto são as 
avenidas 4 de Outubro, das Indústrias, Joaquim Chissano, 
bem como a estrada que liga a EN-4, no bairro Tsalala, ao 
Quilómetro 15.
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AFIRMA CALISTO COSSA, PRESIDENTE DO MUNICÍPIOAFIRMA CALISTO COSSA, PRESIDENTE DO MUNICÍPIO

Construir novas infra-estruturas   Construir novas infra-estruturas   
e continuar a desenvolver Matolae continuar a desenvolver Matola

O 
CONSELHO Municipal da 

Cidade da Matola está a 

investir na construção de 
infra-estruturas para res-
ponder às necessidades 

do desenvolvimento que tem esta-
do a registar, sobretudo nas áreas 

de expansão. O plano é anuncia-
do pelo Presidente do Município, 

Calisto Cossa, que destaca entre 
estas obras as estradas para 

melhorar a circulação entre os 
bairros e destes para outras 
áreas circunvizinhas; indica as 

valas de drenagem para o es-
coamento das águas pluviais em 

determinadas áreas residenciais; 
bem como de instalações para o 

funcionamento das sedes dos três 
postos administrativos e os 42 bairros que 
compõem a edilidade. Entrevistado para 
falar sobre os projectos para o futuro, pas-
sada a celebração dos 50 anos da elevação 
da Matola à categoria de cidade, a 5 de Fe-
vereiro de 1972, Calisto Cossa afirma que 
se trata de uma iniciativa que visa permitir 
que o crescimento da cidade seja acom-

panhado de infra-estruturas capazes de 
responder à crescente demanda das necessi-

dades dos munícipes. Especificamente sobre as 
valas de drenagem, o edil defende que a ideia 

é criar condições para resolver o problema dos 
bairros que ciclicamente registam inundações 

urbanas, acelerando a destruição das infra-estru-
turas. Trata-se de bairros como Nkobe, Machava 

KM 15, Bunhiça, Sikwama, Liberdade e Fomento, 
por sinal é deste último onde começam as obras, já 

consignadas e o empreiteiro a mobilizar os equipa-
mentos. A seguir a entrevista na íntegra.

- Quais são os planos para garantir que a expan-

são da Matola seja acompanhada por infra-estruturas 

para satisfazer as necessidades dos munícipes?
- Nós estamos a trabalhar na implementação de um 

plano de construção de diverso tipo de infra-estruturas 
para acompanhar o desenvolvimento da nossa cidade. 
Essa iniciativa inclui edifícios, estradas e valas de drena-
gem para permitir o escoamento de águas pluviais que 
concorrem para a degradação de alguns bairros. Neste 
momento estão em curso trabalhos de construção de 
vias de acesso que vão ligar os três postos administra-
tivos e reduzir a distância entre os bairros residenciais, 
sobretudo nas zonas de expansão onde a circulação ain-

da é feita com algumas dificuldades, principalmen-
te na época chuvosa. Também queremos 

corrigir as irregularidades detectadas 
em algumas rodovias já entregues 
aos munícipes e que, infelizmente, 
já apresentam algumas deficiências e 

sinais de degradação.
- O que será feito para garantir a quali-

dade das obras de estradas? 
- A construção de estradas deve ser acom-

panhada de infra-estruturas para o escoamento 
das águas pluviais para evitar que as estradas 
se degradem com facilidade. Doravante onde 
se mostrar necessário serão instaladas valas 
de drenagem para garantir que as obras de 
estradas tenham maior durabilidade. Esse é 
um entendimento que já foi partilhado com os 
empreiteiros e todas as partes ligadas ao sec-
tor de obras e infra-estruturas na autarquia. 
Isso vai eliminar o grande problema que temos 
em alguns pontos das nossas estradas, que é a 
estagnação das águas pluviais, mas também há 
necessidade de se exigir mais seriedade e fisca-
lização aos empreiteiros no terreno.

- Mas estas acções já estão a ocorrer?
- Neste momento já consignámos a um 

empreiteiro 25 quilómetros de estrada para li-
gar os bairros Matola-Gare-Siduava, Muhalaze-
-Mukhatine e Nkobe-Matlhemele, num investi-
mento de acima de 900 milhões de Meticais e 
os trabalhos já estão a decorrer no terreno e se 
tudo continuar a correr tal como está previsto 
as obras serão concluídas nos 18 meses previs-
tos.

A construção de estradas 
deve ser acompanhada de 

infra-estruturas para o escoa-
mento das águas das chuvas 
para evitar que se degradem 

com muita facilidade

- E depois das estradas, qual será a pró-

xima etapa?
- Os projectos de infra-estruturas serão

contínuos no Município da Matola porque 
queremos deixar uma cidade capaz de se 
posicionar à altura do estágio do desen-
volvimento que temos estado a registar. 
Em paralelo com as obras das estradas já 
consignamos ao empreiteiro Oga Constru-
ções o projecto de construção do sistema 
de drenagem para o escoamento das águas 
pluviais que causam inundações nalguns 
bairros da nossa cidade. Trata-se de tra-
balhos que serão feitos de forma faseada, 
partindo do sul, no Bairro Fomento, até à 
área norte, nos bairros Bunhiça, Machava 
15 e Nkobe, para permitir que enquanto as 
obras avançam haja condições para escoar 
as águas em casos de chuvas. Os trabalhos 
poderão durar 36 meses, dadas as especi-
ficidades dos trabalhos profundos que de-
verão ser feitos para garantir que a Matola 
não volte a enfrentar problema similar com 
o que se debatem os moradores das áreas
abrangidas.

- Quais são os bairros abrangidos pelo

projecto?
- O projecto abrange os principais bair-

ros com problemas de escoamento das 
águas pluviais como Nkobe, Machava 15, 
Bunhiça, Sikwama, Liberdade até Fomento, 
numa canal de aproximadamente 12 quiló-
metros de vala. Para além da vala de dre-
nagem o projecto inclui a recuperação das 
bacias de retenção natural de Nkomane, 
Liqueleva, Xicokwane e de CMC, que foram 
tomadas pelo ser humano, que implantou 

infra-estruturas que bloquearam a circula-
ção normal das águas, levando a que estas 
se acumulem nas residências e nas vias de 
acesso, precipitando a degradação dos pa-
vimentos e causando doenças de origem 
hídrica.

- Quais são os custos desse projecto e

quem está a financiar?
- Esta é uma iniciativa que resulta de um

estudo feito com o Banco Mundial, avaliado 
em 70 milhões de dólares, para a recupe-
ração destas infra-estruturas com vista a 
normalizar esta situação, a partir da bacia 
de retenção do CMC para trás, de modo a 
permitir que à medida que o projecto avan-
çar as águas tenham por onde circular. Nes-
ta fase já concessionámos um montante de 
93 milhões de meticais para avançar com a 
infra-estrutura a partir do Bairro Fomento 
até à Liberdade, numa extensão de pouco 
mais de 500 metros, com fundos que vão 
sendo desembolsados pela edilidade à me-
dida em que os trabalhos avançam.

Queremos construir sedes 
em todos os bairros para apro-

ximar os serviços municipais 
aos nossos cidadãos, tal como 

fizemos quando centraliza-
mos, no mesmo edifício, todas 

as vereações para facilitar a 
vida dos nossos utentes.

- E depois dessas realizações, a edilidade

vai abandonar as infra-estruturas? 
-- Claro que não. A nossa meta 

é criar condições para que todos 
os 42 bairros da nossa cidade te-
nham instalações próprias para o 
funcionamento das autoridades 
locais e para facilitar a prestação 
de serviços aos nossos munícipes. 
Queremos construir sedes de bair-
ros para que os cidadãos possam 
encontrar, pelos menos, os servi-

ços básicos como pedir um DUAT 
a nível das suas zonas de origem. 
Já conseguimos o edifício-sede do 
Conselho Municipal, o que permitiu 
que todos os serviços centrais este-
jam no mesmo espaço para facilitar 
a gestão e a prestação dos serviços 
ao munícipe. Também decidimos 
que o nosso órgão fiscalizador, a As-
sembleia Municipal, deve funcionar 
de forma condigna para acabar com 

o arrendamento de espaços para
reuniões.

- A que ritmo andam esses

trabalhos?

- Recentemente inauguramos as
sedes dos bairros Matola “A” e Infu-
lene “A” nos Postos Administrativos 
da Matola-sede e Machava, respec-
tivamente. São obras construídas de 
raiz. Nessas sedes estamos a alocar 
representações do Conselho Muni-
cipal dirigidas por uma figura que 
chamamos de chefe de serviços e 
é coadjuvado por uma equipa para 
atender questões dos munícipes, 
ainda que seja de uma forma pre-
liminar.

- E nessa perspectiva acredita
que os munícipes estarão satisfei-
tos?

- Não é fácil satisfazer todas as
necessidades dos munícipes, mas 
vamos continuar a trabalhar para  
criar condições para o bem-estar 
dos cidadãos. Numa outra vertente 
poderia falar até de mercados, tal 
como o do Santos, que foi reabilita-
do, passando a albergar mais de 250 
vendedores. Também reabilitámos 
os mercados do Fomento, Matleme-
le, 3 de Fevereiro e Mahlampswene, 
por exemplo. O objectivo é que as 
actividades comerciais sejam exer-
cidas dentro de condições cada vez 
mais condignas.

Calisto Cossa, presidente do 

Conselho Municipal da Matola

Edifício-sede da edilidade. Melhorou a prestação de serviços aos munícipes Novas sedes dos bairros erguidas na Matola

Estrada entre Intaka e Muhalaze melhorou a circulação rodoviária

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



66 Terça-feira, 24  de Maio de 2022

A 
BANCADA da Frelimo 

na Assembleia Mu-

nicipal da Cidade da 

Matola faz avaliação 

positiva do desem-

penho da autarquia local, des-

tacando, sobretudo, a manu-

tenção periódica dos canais de 

drenagem, construção de vias 

de acesso, ligação de novas 

habitações e estabelecimento 

da rede eléctrica nas zonas em 

expansão. 

Segundo o chefe da banca-

da, Lucas Chiponde, o grau de 

realização do plano anual do 

segundo semestre de de 2021 

é de 74 por cento, o que se re-

flecte na melhoria acentuada 

das condições e vida da popu-

lação.

A construção do novo edi-

Frelimo avalia positivamenteFrelimo avalia positivamente
desempenho do municípiodesempenho do município

Lucas Chiponda, chefe da bancada da Frelimo na Assembleia Municipal da Matola

Novas instalações da Assembleia Municipal da Matola

ficio   sede da Assembleia 

Municipal, o enquadramento 

dos vendedores informais nos 

mercados e o contacto per-

manente com os munícipes na 

sede, nos postos administra-

tivos e nos bairros são outras 

realizações.

Especificamente sobre o 

edificio da Assembleia Muni-

cipal, trata-se de uma nova 

infra-estrutura construída de 

raiz e em melhores condições 

para o funcionamento deste 

órgão, acabando com a neces-

sidade de se alugar espaços 

para reuniões.

Ainda no quesito infra-

-estruturas, a edilidade con-

centrou todas as suas dez ve-

reações num único edifício,

igualmente construído de raiz,

permitindo que os munícipes

tenham acesso a todos os ser-

viços municipais num mesmo

espaço.

A bancada da Frelimo, com 

29 membros efectivos e 15 su-

plentes, recomenda o Conse-

lho Municipal a manter o bom 

desempenho, privilegiando a 

permanente comunicação com 

os munícipes, a fiscalização 

dos transportes de passagei-

ros, o combate à criminalidade 

e a instalação da iluminação 

pública.

Chiponde indicou que as 

realizações incluem a manu-

tenção periódica de canais de 

drenagem nos bairros da Li-

berdade, Fomento, Matola A 

e Machava Km 15; ligação de 

1500 novas habitações e esta-

belecimentos da rede eléctrica 

nas zonas em expansão.

Aquele dirigente político 

destacou ainda a construção 

da Assembleia Municipal; en-

quadramento de 339 vende-

dores informais nos mercados 

Santos e T3 e nos bairros Patri-

ce Lumumba e Tsalala.

Sobre a execução orçamen-

tal, Lucas Chiponde disse que 

no global as receitas cobradas 

no período em análise ascen-

dem a 584 milhões de meticais 

correspondente a um cresci-

mento em 46,96 por cento, 

quando comparado com igual 

período transacto.

Na sua percepção estes re-

sultados orçamentais podem 

ter sido influenciados pelas 

restrições impostas no âmbito 

do cumprimento dos decreto 

para prevenir a propagação 

da pandemia da Covid-19, que 

teve impacto no desempenho 

do sector económico da autar-

quia.

Informações do Conselho 

Municipal da Cidade da Mato-

la indicam que nos últimos dez 

anos o número da população 

da cidade cresceu, atingindo 

aproximadamente o dobro 

do que existia em 2007, por 

exemplo.

Apesar dos avanços, a edi-

lidade reconhece os constran-

gimentos que influenciam o 

seu desempenho, nomeada-

mente a crise económica e so-

cial resultante da pandemia da 

Covid-19, que levou à redução 

do nível de investimentos eco-

nómicos, bastante importan-

tes para o contínuo desenvol-

vimento da urbe.

A edilidade arrola ainda 

como desafios a necessidade 

de aumento da capacidade de 

arrecadação de receitas pró-

prias, educação fiscal e conso-

lidação do cadastro dos contri-

buintes.

Há ainda a necessidade de 

melhoria da participação po-

pular nas actividades munici-

pais; potenciar as acções de 

educação cívica, sobretudo na 

componente ambiental; me-

lhorar as acções fiscalizadoras 

e de monitoria da gestão de 

terra para reduzir conflitos, 

propiciando terra segura com 

atribuição de títulos de Direito 

de Uso e Aproveitamento de 

Terra (DUAT).

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Estrada inaugurada recentemente na Matola

A voz dos munícipes

O
S MUNÍCIPES da Matola consideram que a aposta da edilidade em infra-estru-

turas rodoviárias e de saneamento é acertada por contribuir para melhorar as 

condições de circulação de pessoas e bens, assim como no alívio de algumas 

famílias que sofrem com o problema de inundações que afectam uma parte 

considerável dos bairros da cidade. Trata-se de obras de construção de 25 

quilómetros de estradas asfaltadas, divididos em três eixos, nomeadamente Tchumene 

II-EN4 a Siduava, passando por Matola-Gare; o segundo ligará os bairros Nkobe e Ma-

tlemele; e o último de Muhalaze a Mukhatine. Bem como a edificação de um sistema
de drenagem no bairro Fomento para o escoamento das águas pluviais que provocam

inundações na Machava-Km-15, Bunhiça, Sikwama e Liberdade. Os munícipes acreditam
que com a conclusão destas infra-estruturas ficará mais fácil circular de um ponto para
outro, através do surgimento de novas rotas de transporte público. Por outro lado,  de-

verá melhorar o acesso a bens e serviços, na maioria dos casos localizados no centro da
cidade da Matola.

Melhora a circulação 
e poupa as viaturas  

CAMIONISTA de profissão, Narciso Manhi-
que, morador do quarteirão 42, bairro Matola 

Gare, entende que a asfaltagem de estradas 

na Matola vai contribuir para a melhoria da 

circulação e reduzir os gastos com a manuten-

ção de viaturas que, geralmente, têm avarias 

como resultado do actual estado das vias.

Manhique afirma que será ainda mais fá-

cil fazer o transporte de mercadorias de um 
ponto para o outro, sem que isso represen-

te custos e desperdício de tempo porque as 

estradas estarão em melhores condições de 

transitabilidade.

“A distância que antes percorríamos em 

mais de duas horas, por causa das condições 

das estradas, por exemplo, passará a ser feita 

em muito menos tempo e as nossas viaturas 

vão sofrer menos avarias”, disse o camionista.

Saudou a iniciativa da edilidade, apelando que outras do género sejam promovidas 
para o bem-estar dos munícipes e para o contínuo desenvolvimento do município.

Obras que chegam 
em tempo oportuno
ERASMO Celestino, comerciante, e 

morador do bairro Tchumene II, entende 

que as obras de construção de novas es-

tradas chegam numa boa altura, em que 

o país começa a registar maior abertura

depois das restrições impostas para travar 

a propagação da Covid-19.

“Digo isso porque a tempos, os co-

merciantes não podiam trabalhar à von-

tade devido às restrições para a Covid-19, 

mas agora com estas obras as nossas ac-

tividades poderão ser facilitadas porque 
poderemos circular à vontade”, disse.

Celestino defendeu que neste momento o que resta aos munícipes é colaborar com 
o Conselho Municipal para que as obras decorram sem sobressaltos e sejam entregues
em 18 meses, tal como está indicado nas placas fixadas na via pública.”

Vai reduzir a poluição
PARA Rassul Raimundo, vendedeira 

informal, residente no quarteirão 20, no 

Bairro Matola Gare, a construção destas es-

tradas vai contribuir para reduzir a poluição 
a que as pessoas ficavam expostas nas vias 
terraplanadas.

Para além da poluição, segundo Rassul 

Raimundo, a asfaltagem das vias vai facili-

tar a circulação e tornar segura a desloca-

ção de pessoas e bens, bem como impul-

sionar as actividades comerciais.
Esta munícipe disse ainda acreditar que 

a construção de estradas vai possibilitar a 

abertura de novas rotas de transporte entre 

os bairros por onde passam as vias, reduzindo as distâncias que antes eram percorridas 

para ligar um bairro ao outro.

“Passava-se mal porque as pessoas deviam percorrer longas distâncias ou serem 

obrigadas a viajar nos ‘my loves’, mas temos exemplos de que quando se abrem estradas 
os transportes entram na rota”, concluiu Rassul Raimundo.    

PROPRIETÁRIO de um estabele-

cimento comercial no Bairro Matola 
Gare, Monir Ahammad entende que a 

asfaltagem de estradas no Município 

da Matola vai contribuir para desenvol-

ver a actividade comercial.
Sustentou a sua afirmação com o 

argumento de que com estradas em 

boas condições são várias as pessoas 

que se vão interessar em trabalhar ou 

fazer comércio nos bairros de expansão 
da Matola.

“São muitas oportunidades que se 

vão abrir porque as pessoas não terão 

receio em implantar os seus negócios nestes locais onde ainda há falta de quase tudo e, 

a cada dia que passa, cresce o número da população”, disse Ahammad, entrevistado no 

seu estabelecimento comercial.

Encurta  distância entre 
os bairros de expansão 

ISAURA Cossa, residente do Bair-
ro Muhalaze, no quarteirão 5, afirma 
que as novas estradas em construção 

na Matola vão contribuir para reduzir 
a distância entre os bairros de expan-

são e a sede do município, para onde 

as pessoas se dirigem para ter acesso 

a alguns serviços.

“Agora é difícil sair daqui de 
Muhalaze porque temos de percorrer 
longas distâncias para chegar à antiga 
terminal de transportes para ter aces-

so a um ‘chapa’ e podermos chegar ao 
município onde vamos procurar servi-

ços autárquicos”, entende Isaura Cossa.

Para além de facilitar os transportes, Isaura Cossa afirma que com a existência de 
estradas facilmente se impulsiona o desenvolvimento dos bairros porque as pessoas se 

interessam em se instalar nos bairros de expansão.

Acrescentou que facilmente as pessoas poderão procurar construir e fazer as suas 
actividades nestes bairros porque não terão receio dos encargos com o transporte ou 
com os custos para instalar os seus empreendimentos, dadas as anteriores condições 

das vias de acesso. 

Narciso Manhique

Erasmo Celestino

Rassul Raimundo

Monir Ahammad

Isaura Cossa

Poderá desenvolver o comércio

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