mobile © SN 2018-Distribuição Punível Criminalmente
PUBLICIDADE

D i r e c t o r : L Á Z A RO M A N H IÇ A

l

Edição N.º 31.544

l

S e x t a - fe i r a , 2 5 d e Fe ve r e i r o d e 2 0 2 2

l

www.jornalnoticias.co.mz

l j.noticias@snoticias.co.mz

l

30,00MT

EM XINAVANE

Greves afectam níveis
de produção do açúcar
A

Celso Correia apela ao consenso o mais rápido possível para permitir a retoma da produção

dústria do açúcar é bastante
precária em Moçambique,
contrariamente à tendência
noutros países, onde as mes-

CASO “DÍVIDAS NÃO DECLARADAS”

Alegações finais
a 3 de Março
HÉLIO FILIMONE

alegações, como prevê a lei. A magistrada considera que o legislador previu este
tempo para processos normais e não para
situações como esta, em que se está perante 19 co-réus. Entretanto, o tribunal
voltou ontem a adiar, e desta feita para
uma data a anunciar, a sessão especial de
contraditório para a discussão do pedido
do Ministério Público sobre o arresto de
mais de 60 imóveis e 50 parcelas de terra
pertencentes a 11 dos 19 co-réus.
O tribunal justificou a sua decisão com
o facto de não terem sido notificados os
advogados dos có-reus sobre a matéria em
análise, bem como pela falta de provas documentais sobre alguns bens alistados pelo
Ministério Público.
Os co-réus visados nesta acção são
António Carlos do Rosário, Gregório Leão,
Ângela Leão, Teófilo Nhangumele, Renato Matusse, Inês Moiane, Cipriano Mutota, Armando Ndambi Guebuza, Fabião
Mabunda, Bruno Langa e Zulficar Ahmed.
O Ministério Público defende o arresto
dos referidos bens com o fundamento da
existência de provas e evidências suficientes de terem sido adquiridos com parte dos
empréstimos de 2,2 mil milhões de dólares.

mas empresas operam.
Acrescentou que as empresas pagam 2,6 dólares
por dia, o que não satisfaz

os trabalhadores. “Pedimos
que o diálogo entre as partes
continue, não só em tempo
de greve, mas, também, em

Rússia ataca Ucrânia
por terra, ar e mar

Tanques russos em Mariupol, Ucrânia, logo após o início da invasão

A GUERRA está em curso na
Ucrânia. É o maior ataque de
um país europeu contra outro
do mesmo continente desde a
Segunda Guerra Mundial. Moscovo justifica a acção militar para
proteger separatistas no leste e
ameaçou quem tentar interferir.
Após dias de escalada de tensão e ameaças, a Rússia atacou
a Ucrânia nas primeiras horas de
ontem. Pouco depois de o Presidente russo, Vladimir Putin, ter
autorizado, em pronunciamento pela televisão, uma operação
militar nas regiões separatistas
do leste da Ucrânia, explosões e
sirenes foram ouvidas em várias

cidades deste país, incluindo
a capital Kiev. Um conselheiro presidencial ucraniano disse
que as forças russas lançaram um
ataque à Ucrânia em três frentes,
através do norte, do leste e do
sul, e referiu haver vítimas civis,
mas sem dar pormenores.
Moscovo usou todo o seu
poderio bélico aéreo e naval para
neutralizar bases aéreas e outras
infra-estruturas militares estratégicas, ao mesmo tempo que
forças terrestres davam apoio às
milícias das auto-proclamadas
repúblicas de Donetsk e Lugansk, no leste ucraniano, cuja
população é maioritariamente da

Réus apanham 30 anos
de prisão por matar guardas
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etnia russa.
Aliás, o Presidente russo disse que o ataque responde a um
“pedido de ajuda das autoridades
das repúblicas de Donetsk e Lugansk”, no leste da Ucrânia, cuja
independência reconheceu na
segunda-feira.
Putin reiterou que não quer
a “ocupação” da Ucrânia, mas a
sua “desmilitarização” e avisou
que todos os “que tentarem interferir connosco (...) devem saber que a resposta da Rússia será
imediata e levará a consequências nunca experimentadas antes”. Em reacção à ofensiva russa, em vídeo divulgado nas redes
sociais, o Presidente ucraniano,
Volodymyr Zelensky, anunciou
que impôs a lei marcial no país e
pediu calma à população.
Entretanto, longas filas foram registadas na manhã de ontem em Kiev nas principais rodovias, com a população tentando
deixar o país.
As reacções mundiais, nomeadamente de países europeus,
dos Estados Unidos e da NATO,
ocorrem com declarações para a
imposição de sanções “devastadoras” à Rússia em resposta ao
ataque à Ucrânia.

MOÇAMBIQUE é, desde terça-feira, membro observador do Fórum de Países Exportadores de Gás (GECF),
grupo que integra 11 nações membros permanentes e
outros na condição do nosso país.
Esta foi a primeira vez que Moçambique participou
num encontro do CECF ao mais alto nível, o que já fazia antever que o país passaria a ter este novo estatuto
no seio da grande família de produtores e exportadores
deste importante recurso.
É uma admissão que, mesmo não sendo membro de
pleno direito, tem a sua importância porque, sendo observador, tendo em conta também que o país ainda não é
um grande produtor, pode familiarizar-se com um conjunto de assuntos, incluindo processos e práticas que
regem este negócio, dos mais rentáveis no mundo.
Quanto a nós, a decisão dos países membros permanentes do grupo, nomeadamente o Qatar, Rússia,
Irão, Argélia, Nigéria, Egipto, Líbia, Trindade e Tobaco,
Venezuela, Bolívia e Guiné Equatorial, é sinal do reconhecimento de Moçambique como futura potência na
produção do gás que abunda na bacia do Rovuma. Basta
recordar que Moçambique tem, neste momento, a terceira maior reserva mundial deste recurso. Numa linguagem mais simples, é sinal de reconhecimento de que
não passará muito tempo para que o país tenha uma palavra a dizer, ou melhor, a ser um player neste negócio.
Significa também que o GECF acredita e compreende
que o projecto de gás natural liquefeito moçambicano
está numa fase de não retorno, ou seja, com pernas para
andar, mesmo com as tentativas dos grupos terroristas
de criar instabilidade nas zonas onde ocorrem estes recursos.
Importa referir que a admissão do país como membro
observador, para além de permitir uma familiarização
de forma mais directa com os processos inerentes a este
negócio, abre também uma oportunidade para que, no
seio desta família, se possa discutir e colher experiências
de forma aberta e franca sobre como lidar melhor, por
exemplo, com as ameaças de segurança nas zonas onde
foi descoberto o gás.
Reconhecemos que há muito a aprender sobre a gestão dos recursos para o bem de todos os moçambicanos,
particularmente as comunidades residentes nas zonas
onde os mesmos se desenvolvem.
Aliás, tal como disse o Presidente da República, Filipe Nyusi, alto e bom tom, no decurso daquele fórum, a
exploração do gás deve ser um factor de paz, estabilidade e desenvolvimento.
É nosso entendimento que nestas palavras do Chefe
do Estado está subjacente a ideia de que, como membros, o país precisa de aprofundar matérias que vêm
sendo discutidas, como é, por exemplo, a gestão do fundo soberano para que os ganhos obtidos quando a exploração iniciar sirvam também às próximas gerações.
Exemplos desta gestão são tantos, a partir até, se
quisermos, do próprio anfitrião da VI cimeira do GECF, o
Qatar, que tem conseguido transformar os proventos da
exploração deste recurso esgotável em riqueza a favor da
sua população e conferir a pujança económica que hoje
o país apresenta ao mundo.
São, portanto, estas e outras lições que Moçambique
tem agora de aprender, já de dentro, para que os seus
recursos não se tornem uma maldição.
Mais uma vez, vai um grande apelo para que, independentemente das cores políticas, os moçambicanos se
unam à volta da abordagem escolhida pelas autoridades
nacionais para acabar com a intranquilidade na província de Cabo Delgado, explícita na ajuda que as Forças de
Defesa e Segurança (FDS) recebem das tropas da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e
do Ruanda e ainda de parceiros europeus e norte-americanos.
Não ignoramos que existem irmãos nossos envolvidos em acções terroristas, mas uma análise atenta pode
levar-nos a perceber que os mentores desta instabilidade não são moçambicanos por razões ligadas à pobreza,
como alguns têm dito. Considerando esta nossa tese,
não se compreende que esses nossos concidadãos que
vivem privações há vários anos decidam agora se levantar, quando há uma luz no fundo do túnel para mudarem
as suas vidas e dos seus filhos.
Só unidos será possível mudar o rumo do que os outros nos querem convencer de que é nosso destino: conflitos e pobreza.
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Falta de contentores gera
focos de lixo em Nampula
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O TRIBUNAL Judicial da Cidade de Maputo marcou para o próximo dia 3 de Março
a sessão para a apresentação das alegações
finais por parte dos intervenientes processuais do julgamento do “caso dívidas
não declaradas”.
A derradeira sessão de produção de
provas antes da leitura da sentença será
marcada, por um lado, pela explanação
do entendimento que a representante do
Ministério Público, Ana Sheila Marrengula, teve sobre a prova produzida durante
o julgamento, pedindo a condenação ou
absolvição dos réus e, por outro, pelos argumentos dos cerca de 20 advogados para
convencer o tribunal sobre a inocência dos
seus constituintes, pedindo por isso a sua
absolvição ou redução das penas.
Os réus são acusados de crimes de corrupção passiva, associação para delinquir,
abuso de cargo ou função, branqueamento
de capitais, peculato, entre outros delitos.
Dado o número dos co-réus (19), o
Ministério Público pediu, no mínimo, 10
horas para apresentar os seus argumentos. Segundo justificou Sheila Marrengula, uma hora não seria suficiente para as

todos os momentos do processo produtivo. Hoje é Xinavane, mas amanhã pode
acontecer numa outra fábrica de produção do açúcar
porque as condições que são
oferecidas são as mesmas”,
advertiu Munguambe.
Actualmente, o país conta
com quatro unidades de produção do açúcar, nomeadamente Mafambisse e Marromeu, em Sofala; e Maragra e
Xinavane, ambas na província de Maputo.
A indústria açucareira emprega, directamente,
mais de 31 mil pessoas, entre
permanentes e sazonais. Noventa e nove por cento destes
trabalhadores estão em áreas
rurais e menos desenvolvidas.
O emprego indirecto é
gerado através da cadeia de
valor do açúcar, desde os
produtores privados da cana-de-açúcar até ao transporte
e distribuição.

(REUTERS/CARLOS BARRIA)

partes tem de ser permanente para evitar este tipo
de cenários com impacto
financeiro avultado para as
empresas.
“Neste momento, estão
criadas as condições para que
o diálogo entre o patronato
e a massa laborar retorne à
mesa de negociações e, consequentemente, os trabalhadores voltarem ao trabalho o
mais rápido possível para que
a empresa volte a operar”,
disse.
O ministro garantiu que
o Executivo vai continuar a
monitorar de perto a situação para que estes cenários
que têm sido frequentes em
Xinavane sejam ultrapassados o mais rápido possível e
devolver a tranquilidade aos
processos de produção.
Por seu turno, Alexandre
Munguambe, representante
dos trabalhadores, afirmou
que a situação de remuneração da massa laboral na in-

(Fotos: F.Matsinhe)

ONDA de greves de
trabalhadores que se
regista nos últimos
dias, no posto administrativo de Xinavane, distrito da Manhiça,
província de Maputo, poderá
afectar os níveis de produção
do açúcar no país.
Para evitar esta situação,
o Governo moçambicano defende um consenso urgente
entre os trabalhadores e o
patronato. A ideia foi avançada ontem, na açucareira da
Maragra, também no distrito
de Manhiça, pelo ministro
da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), Celso Correia, numa reunião de
balanço com o subsector do
açúcar, envolvendo as quatro indústrias do açúcar que
operam em Moçambique.
Segundo Celso Correia, a
situação de greve que se registou em Xinavane poderá
afectar em grande medida,
daí que o diálogo entre as

EDITORIAL

Inundações urbanas criam
caos e drama em Quelimane
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A partir das evidências reunidas até ao momento, sabe-se que o coronavírus pode ser
transmitido em TODAS AS REGIÕES, incluindo aquelas com tempo quente e húmido.
Independentemente do clima, adopte medidas de protecção, a melhor das quais é lavar as mãos com frequência.

INP distinguido
O INSTITUTO Nacional de Petróleo de Moçambique (INP)
foi laureado com um prémio na categoria de Melhor Projecto de Conteúdo Local. Trata-se de uma distinção em
reconhecimento do empenho e a capacidade de organizar e divulgar informação detalhada e relevante sobre as
formas de acesso, critérios, mecanismos formais e canais
de oportunidades de negócios na extensa cadeia de valor.
Para o Ministério dos Recursos Minerais, o prémio vem
coroar um trabalho árduo que tem sido desenvolvido pela
Unidade de Conteúdo Local do INP ao longo dos últimos
tempos.

Pemba com restrições
no fornecimento de água
A CIDADE de Pemba, em Cabo Delgado, está a sofrer,
há três dias, restrições no fornecimento de água, na
sequência de uma avaria registada na linha de transporte de energia eléctrica que alimenta a Estação de
Captação e Tratamento, localizada em Metuge, e na
estação de bombagem de Mieze. A empresa fornecedora garante estar a fazer de tudo para o rápido restabelecimento do serviço.

Moatize elevada
à categoria de cidade
há dois anos
A CIDADE de Moatize, na província de Tete, comemora hoje dois anos da sua elevação a esta
categoria, depois de mais de 50 como vila, 24
dos quais como vila autárquica. De acordo com
o programa, as cerimónias centrais serão marcadas pela deposição de uma coroa de flores na
Praça dos Heróis local.
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NA GRAVIDEZ E NO PARTO

Impõem-se medidas
para travar violência
ANA RITA TENE

FOTOS DE C. UQUEIO

O

NÚMERO de mul saúde, com a construção de maternidades,
aliada à existência
de casas de espera da
mulher grávida para reduzir
a distância para aceder a uma
unidade sanitária.
Apesar destes avanços, as
estatísticas sectoriais indicam
que 408 mulheres ainda morrem por complicações na gravidez e/ou durante o parto em
cada 100 mil nascimentos, enquanto a mortalidade neonatal
situa-se em 27 por mil nados
vivos.
A gravidez precoce, a falta
de planeamento familiar e as
longas distâncias percorridas
pelas parturientes para chegar
à unidade sanitária estão entre
as principais causas das mortes
em mulheres e recém-nascidos.

País procura dar passos para humanização dos cuidados obstétricos

Já na unidade sanitária, a
violência obstétrica, caracterizada por agressões que vão

desde comentários maldosos,
preconceito até ao desrespeito
e intervenções médicas contra a

vontade da mãe durante o parto, tem resultado em partos mal
orientados, comprometendo a

sobrevivência materna e
infantil.
No país, as organizações da sociedade civil indicam que muitas
gestantes e parturientes
experimentam
abusos,
maus-tratos e negligência
perpetrados por profissionais de saúde durante a assistência ao parto.
A directora-executiva
do Saber Nascer, organização que lidera a campanha
Humaniza Moz, defende
maior engajamento dos
profissionais e gestores da
Saúde no processo de humanização obstétrica.
No seu entender, é
preciso que todos os intervenientes se unam para
assegurar cuidados de saúde de qualidade à mulher,
tendo em conta o impacto
emocional da assistência
sanitária na maternidade.

Humanização reduz episódios de hostilidade
O SECTOR da Saúde tem estado a realizar acções
tendentes à promoção e protecção dos direitos
humanos das mulheres, com enfoque para a humanização dos cuidados, reforço de recursos humanos e formação de técnicos em boas práticas.
As acções contribuíram para a melhoria dos
cuidados prestados nas unidades sanitárias, favoreceram o aumento da sobrevivência materno-infantil e reduziram a taxa de mortalidade
das mulheres, recém-nascidos e crianças.
Clemência Djedje, especialista em Saúde
Pública, refere que os episódios de violência
obstétrica não ocorrem de forma generalizada
e o sector reforçou os mecanismos de denúncia
de maus-tratos e cobranças ilícitas nos hospitais.
“A violência obstétrica é a que acontece com
a mulher e está fora do parâmetro de atendimento na unidade sanitária. Quando a gestante vai à
unidade sanitária e não é bem recebida, é sujeita
a insultos, isto é violência. O mau atendimento
durante o trabalho de parto é violência”, acres-

centou.
Defendeu, entretanto, que a presença de
acompanhante na sala de parto pode ajudar a
reduzir a violência contra parturientes, uma vez
que é possível ter testemunhas dos maus-tratos
ou insultos sofridos pelas pacientes.
“A dor do parto pode levar a mulher a pensar
que está a ser mal tratada. Quando ela sente muita dor, espera ter alguém ao seu lado para cuidar,
mas a enfermeira é única para várias mulheres
e este atraso na aproximação do profissional
de saúde pode ser entendido como violência”,
acrescentou. A situação prevalecente exige do
sector da Saúde, organizações de base comunitária e parceiros o reforço da sensibilização e capacitação dos técnicos do sector em boas práticas
no atendimento aos utentes das unidades sanitárias.
A abordagem do parto humanizado e certificação de maternidades-modelo no atendimento
a gestantes e parturientes constituem um passo
rumo à melhoria dos cuidados de saúde.

A PROVISÃO de cuidados de
saúde integrados à mulher, homem e criança está a contribuir
para a melhoria da qualidade
dos serviços e redução das taxas
de mortalidade materno-infantil na província de Nampula.
A experiência, da associação sem fins lucrativos Ehali,
mostra maior adesão aos diversos serviços oferecidos à
mulher, com enfoque para o
planeamento familiar e tratamento anti-retroviral.
Segundo a directora-executiva da Ehali, Olívia Augusto, a prevalência de altos índices de mortalidade devido
às distâncias percorridas pelas
mães para a unidade sanitária
na hora do parto, pós-parto e
consulta da criança levaram a
organização a construir quatro
dispensários médicos e adquirir
moto-ambulâncias.
“O nosso objectivo é contribuir para a redução da mortalidade materna e infantil.
As estatísticas mostram que a
província de Nampula estava
entre as com maiores índices
e decidimos abraçar esta causa. A província representa dois
terços da população nacional, o
que impõe desafios em termos
de aumento da cobertura dos
cuidados de saúde e outros serviços”, explicou.

Olívia Augiusto

Para Olívia Augusto, alguns hábitos culturais e crenças enraizadas sobre os serviços de saúde continuam a
colocar em causa o acesso aos
cuidados especializados pela
mulher grávida, parturiente,
recém-nascidos e crianças.
“Um dos aspectos que concorrem para estes índices é
a distância que as mulheres
percorrem para aceder a uma
unidade sanitária, daí que colocamos à disposição das comunidades motorizadas que
serviram de ambulância para
levar as parturientes ao hospital”, explicou.

acontece com a mãe. Ele acaba
carregando traumas que podem ser percebidos já na vida
adulta. Estes episódios podem
ter consequências negativas na
vida da criança”, afirmou.
Enalteceu as várias acções
que estão a ser desencadeadas
pelo Ministério da Saúde, incluindo a criação do Gabinete
de Humanização, capacitação
dos profissionais em matérias
de direitos humanos e apoio na
melhoria das técnicas de atendimento. “As organizações de
base comunitária também têm
desempenhado cabalmente as
suas atribuições, assegurando a
melhoria do ambiente de atendimento das unidades sanitárias”, enalteceu a fonte.

Falta de recursos condiciona atendimento

Jurista – didiermalunga@gmail.com

Dignidade e direitos (53)
(Deveres parentais, residência dos filhos e dignidade)
EPISÓDIO social: a disputa pela guarda dos
filhos desembocou num arremesso diário de
rasgões conflituosos entre pais, ora separados,
ao ponto de os filhos se tornarem o correio da
contenda. A mãe ficou com a guarda dos filhos
e o pai, inconformado, pretende saber sobre
os critérios legais de primazia à figura materna, considerando que a progenitora não tem
emprego e vive com seus pais, não podendo
prover contribuição alimentícia aos filhos. No
pormenor da história, a progenitora projecta
passar a viver em casa autónoma, mas imputa
ao pai das crianças a responsabilidade global
pelo pagamento da renda e de todas as despesas pela sobrevivência. O progenitor pretende
saber até que medida a condição financeira
da ex-companheira pode influenciar para se
inverter a residência dos filhos, considerando
que a progenitora está em plena capacidade
de poder empregar-se, mas não tem mostrado esse interesse.

DISCUTINDO
A FALTA de recursos e condições nas unidades sanitárias,
aliada a casos de subornos,
coloca ao sector da Saúde e
profissionais desafios na assistência à mulher grávida,
parturiente e ao seu bebé.
Para a directora-executiva do Saber Nascer, Camila
Fanheiro, a comunidade não
tem legitimidade para exigir que a enfermeira atenda
com dignidade os pacientes
enquanto não houver equipamento de protecção individual.
“A falta de recursos e condições nas unidades sanitárias
coloca aos profissionais de
saúde desafios na assistência à mulher grávida, parturiente e recém-nascido. Não

podemos exigir que uma enfermeira faça um parto sem
luvas porque fere com as recomendações da OMS”, defendeu,
Por outro lado, os Institutos de Saúde têm ensinado
muito sobre as boas práticas
no atendimento à mulher e
criança, mas já no exercício
das suas funções o enfermeiro
ou médico acaba-se esquecendo do juramento que fez
de salvar vidas.
“Procuramos trazer uma
abordagem para eliminar casos de suborno, em que as
gestantes colocam um valor
na ficha pré-natal em troca de
serem bem atendidas. O que
estamos a dizer é que a mulher tem de ser bem atendida

sem precisar de desembolsar
valor de ‘refresco’”, acrescentou
No entender de Camila
Fanheiro, a reclamação dos
técnicos de saúde segundo
a qual os salários pagos não
cobrem as despesas e necessidades familiares não é justa
porque estes já conheciam
a tabela em vigor na Função
Pública.
“Esta campanha, Humaniza Moz, pretende desenvolver actividades de advocacia
que visam engajar os profissionais e gestores do sector da
saúde na humanização obstétrica, pois nos últimos ano
recebemos denúncias de violência que ocorriam nas unidades sanitárias”, afirmou.

Devido à fraca adesão dos
homens ao tratamento anti-retroviral, os dispensários
também serviram para sensibilização dos homens que acompanham a família à unidade sanitária para a testagem e início
da toma de medicamentos.
“Notamos ainda que, aliado aos tabus e crenças, o HIV
contribuía para a mortalidade
materna. Escolhemos mulheres com diagnóstico positivo
do HIV, formámos e hoje elas
transmitem mensagens sobre
a necessidade de adesão e retenção no TARV”, explicou a
representante da Ehali.

DIDIER MALUNGA

Clemência Djedje

“Tirando a parte biológica,
existe o impacto psicológico
porque a mulher está à espera
que o profissional de saúde a
ajude, mas ela acaba encontrando este lado em que fica
sem saber se está de facto a
receber os cuidados que deveria”, defendeu.
Alertou que, em todo o
processo, o bebé também é impactado pelo estado emocional
da mãe, daí que os cuidados de
saúde devem ser orientados
para que a mulher esteja segura, calma e possa desfrutar da
maternidade.
“Pensamos que o bebé não
sente o que acontece no mundo externo, mas ele acaba sendo afectado por tudo quanto

Odete Oficial

Cuidado de saúde integrado
é um passo para a qualidade

DISCUTINDO LEIS

Experiências no parto afectam a maternidade
AS experiências positivas da
mulher durante a gravidez,
parto e pós-parto podem constituir a base para uma maternidade saudável, daí a importância de se investir na promoção
de cuidados de saúde voltados
para este grupo.
Para Odete Oficial, membro da Ordem dos Enfermeiros,
muitas mulheres não conseguem superar os traumas resultantes de episódios de violência obstétrica, situação que
pode influenciar ainda o seu
bem-estar e da criança.
Refere que um parto mal
orientado tem alta probabilidade de insucesso e a existência de falhas coloca em risco a
vida da criança e da mãe.

Casas de espera da mulher grávida reduzem distâncias para aceder aos cuidados de saúde

A matéria a discutir tem encaixe legal na
Lei da Família e com os direitos fundamentais
à espreita. A regulação dos deveres parentais
tem como finalidade dotar os filhos de um
ambiente harmonioso para o seu crescimento
dentro dos padrões de salvaguarda da sua dignidade. Os pais devem orientar a sua conduta
pelo interesse superior dos filhos, tal como
preconiza o número 3 do artigo 47 da Constituição da República.
A tendência actual centra-se na criança,
no seu bem-estar a todos os níveis, abandonando-se o critério clássico de que o pai
é a figura provedora de condições materiais
e a mãe a niveladora do afecto. Ao abrigo do
princípio da igualdade, ambos os progenitores
devem prover alimentos e afecto aos filhos em
condições equilibradas.
A questão da guarda de filhos, que, a nosso
ver, mais dignidade seria falar da residência,
deve ser discutida dentro da razoabilidade e
Camila Fanheiro

concordância entre as partes. A nossa legislação não regula uma guarda compartilhada, tal
como podemos encontrar noutras realidades
jurídicas. Mesmo tendo este ambiente legal,
nada obsta que o diálogo conduza a um equilíbrio, favorecendo o contacto mais permanente entre os filhos e o progenitor a que não seja
deferida a guarda.
A posição materna na gestão da infantilidade é uma conquista natural. A mãe detém
uma vantagem natural de procriação e aleitamento do bebé sobre a qual não se podem
fazer questionamentos sustentáveis. Deste
âmbito ficam de fora os casos em que a conduta específica oriente para um afastamento
da mãe, para proteger o interesse superior da
criança.
Voltando ao episódio, o simples facto de a
mãe não trabalhar não pode determinar a perda da guarda dos filhos, mas o pai só pode prover condições materiais para os filhos dentro
do que os seus rendimentos permitem. Num
sentido mais racional, a progenitora não deve
ficar à espera só do ex-companheiro, mas alavancar-se ao enquadramento de algum rendimento, tudo pela sua própria dignidade.

DEBATE CONTÍNUO
Contínua prevalece a reflexão em torno
do papel dos pais na construção e consolidação da personalidade dos filhos. Os filhos têm
o direito de crescimento harmonioso dentro
de uma atmosfera conducente a uma personalidade equilibrada, autónoma e livre, mas
tolerante e respeitosa pelo semelhante. Esta
meta só se alcança com uma parentalidade responsável e dedicada a um tratamento
afectivo, envolvente e fundado nos princípios
de liberdade, mas de permanente vigilância
à conduta dos filhos. Ambos os progenitores
devem assumir o seu papel material e afectivo,
sem distribuição preconceituosa de papéis,
que por si reduz os valores de igualdade, conquista importante na afirmação da dignidade
da pessoa humana.

Sexta-feira, 25 de Fevereiro de 2022

3

CIDADE DE MAPUTO

SEGUNDO MTC

COVID-19

Transporte de passageiros Exige-se mais
vigilância nas escolas
deve ser sustentável
O CONSELHO de Representação do Estado na
cidade de Maputo quer ser parte importante na
prevenção da Covid-19 nas instituições de ensino, para evitar casos de contaminação.
A vontade foi manifestada ontem durante
uma reunião orientada pelo secretário de Estado na cidade de Maputo, Vicente Joaquim,
com o corpo docente e não docente da Escola
Secundária Francisco Manyanga, no âmbito
das visitas que efectuou à instituições de ensino na capital do país.
Vicente Joaquim sublinhou a necessidade
de rigor para evitar que o alívio das medidas

de prevenção da Covid-19 crie espaço para infecções na comunidade estudantil, de cerca de
300 mil alunos na cidade de Maputo.
Reconheceu que as escolas adoptaram medidas importantes para a protecção dos alunos.
“Queremos enaltecer o trabalho feito pelas escolas, que no meio desta crise souberam
reinventar-se e mantiveram o sistema de educação funcional”, disse.
As visitas ocorrem três semanas após o
início das aulas em todo o país e há uma semana depois do relaxamento das medidas de
contenção da Covid-19.

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
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

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

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

Encerramento
de posto não afecta
emissão do BI

Gestores de autocarros chamados a serem responsáveis

O

GOVERNO não pode
continuar a adquirir autocarros de
transporte de passageiros quando a
gestão não permite a sustentabilidade, pelo que os
gestores devem estar comprometidos com os resultados e compromissos assumidos na manutenção do
serviço.
A ideia foi defendida
ontem, em Maputo, pelo
ministro dos Transportes
e Comunicações, Janfar
Abdulai, na cerimónia de
entrega de 80 autocarros
movidos a gás às empresas municipais de Maputo
e da Matola, de um total
de cem unidades que vão
chegar nos próximos dois
meses.

Segundo Abdulai, o
transporte público urbano
é uma actividade eminentemente social e, por isso,
contará sempre com intervenção do Governo para
proteger os utentes de baixa
renda.
“Os autocarros que hoje
entregamos são resultado
de um aturado trabalho de
planificação e mobilização
de financiamento que levou a que assumíssemos
compromissos financeiros
que devem ser incondicionalmente honrados, sendo
nossa expectativa que os
gestores possam corresponder ao modelo estabelecido”, disse.
Referiu que o sistema
da bilhética electrónica,
em consolidação, é impor-

tante na gestão do transporte público, visando, em
primeiro lugar, garantir a
sustentabilidade da actividade, permitir que os passageiros programem as suas
viagens periodicamente e,
consequentemente, que os
investimentos sejam consentâneos com as reais necessidades.
Outro benefício do sistema de bilhética electrónica, tal como indicou,
é atender às diversas classes sociais, como estudantes, combatentes, idosos
e pessoas com deficiência,
garantindo-lhes tarifas bonificadas ou isenções.
“Além da aquisição e
gestão dos autocarros, temos um pacote de medidas
que incluem o reforço do

transporte de massas, melhoria das infra-estruturas,
entre outras”, afirmou.
Segundo o titular, o Ministério dos Transportes e
Comunicações vai introduzir, ainda este semestre,
cinco automotoras de seis
carruagens cada, que poderão gerar impacto significativo na mobilidade urbana
na zona metropolitana de
Maputo.
“Esta é uma manifestação clara e inequívoca do
compromisso do Governo
na busca de soluções para a
problemática do transporte público urbano de passageiros, tendo como premissa
essencial maior facilitação na
mobilidade de pessoas e bens,
de forma sustentável, segura e
com dignidade”, precisou.

O ENCERRAMENTO temporário do posto de captação de dados para a emissão
do bilhete de identidade
(BI) da Avenida 24 de Julho,
na capital do país, não afecta o funcionamento normal
dos serviços na cidade de
Maputo.
A Direcção Nacional de
Identificação Civil (DNIC)
decidiu encerrar o posto
por 10 dias, contados a partir de segunda-feira, para
dar lugar a obras de reabilitação, que incluem a instalação de mais máquinas
de cadastro, bem como a
acomodação do sistema de
marcação on-line.
No primeiro dia de portas fechadas, o “Notícias”
testemunhou casos de
utentes que, sem informa-

ção, procuravam atendimento naquele posto. É o
caso de Renata Manusse, 19
anos, que queria renovar o
seu BI.
A porta-voz da Direcção
Nacional de Identificação
Civil, Gilda Lameque, disse que a informação sobre
o encerramento do posto
circula desde sexta-feira
da semana passada, mas
considerou normal que algumas pessoas não estejam
devidamente informadas
nestes primeiros dias.
Enquanto decorrem os
trabalhos, prosseguiu, foram identificados postos
mais próximos para onde as
pessoas são encaminhadas,
como o Instituto Industrial
1.° de Maio, Escola Secundária Francisco Manyanga e

o Centro de Documentação
Samora Machel.
Gilda Lameque garantiu
que foram criadas todas as
condições para que o encerramento do posto da 24
de Julho não crie embaraços.
“Uma das medidas foi
o reforço da capacidade
dos postos que têm a missão de acolher os utentes
que poderiam ser atendidos no agora encerrado”,
referiu.
Com as obras de reabilitação, a DNIC espera aumentar para três o número
de postos com o sistema de
marcação on-line, que foi
introduzida no âmbito das
medidas de prevenção e
que se pretende que venha
para ficar.

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

POLÍCIA
POLÍCIA: --------------------------------- 199
Corpo da Polícia
Maputo: ------------------------ 21622001
21625031
21327206
SOCORROS: ----------------------------- 197

MUSEUS
Museu da Revolução – Av. 24 de Julho,
n.º 2999
Museu da História Natural – Travessa
do Zambeze, n.º 104
Museu Nacional da Moeda – Rua
Consiglieri Pedroso
Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-Min, n.º 1233
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CTA cria mecanismo
interno de denúncia

Empresários reportam ambiente de medo devido aos sequestros

A

C O N F E D E R AÇ ÃO
das
Associações
Económicas de Moçambique (CTA) vai
criar um mecanismo
interno para a recepção de
denúncias relacionadas com
os raptos que têm flagelado
a classe empresarial no país.
A informação foi revelada pelo presidente da CTA,
Agostinho Vuma, na sétima

edição do Fórum Trimestral
da CTA, que decorreu pela
primeira vez fora da capital
do país, juntando governantes, empresários, bancários,
gestores e representantes de
diversas instituições públicas
e privadas.
“O apelo que vai para
todos os empresários é o da
denúncia. Vamos criar um
espaço para receber denún-

cias de forma anónima, e isso
vai permitir que a estrutura
do Governo tenha ideia de
quantos grupos estão metidos nestes actos macabros”,
exortou.
Vuma prometeu que a CTA
vai trazer em breve um estudo pormenorizado sobre o
efeito nefasto dos sequestros
na actividade empresarial.
Porém, destacou o cresci-

mento da actividade empresarial, não obstante constrangimentos como, por
exemplo, a pandemia da Covid-19.
“Estamos a avaliar o quarto
trimestre de 2021, que coincidiu com a redução das restrições da Covid-19, portanto,
a primeira vez que no país o
desempenho empresarial conhece uma cifra considerável,

que mostra evolução positiva
económica”, acentuou.
Segundo Vuma, no quarto trimestre de 2021, o índice
de robustez empresarial registou melhoria face ao anterior, de cerca de três pontos
percentuais, passando de 26
para 29 por cento, o que não
foi alheio ao efeito sazonal da
quadra festiva, em que a procura de bens é mais intensa.
“Na mesma linha, o índice de tendências de emprego também evidenciou
melhoria, tendo passado de
106.5 para 125.9, uma subida de 19.4 pontos, reflectindo a reintegração dos postos
de trabalho que haviam sido
perdidos ou suspensos no
trimestre anterior devido às
medidas restritivas de combate à Covid-19”, anotou.
Apesar desta evolução
favorável, Vuma alerta que
continua bastante reduzida a
contratação pelas empresas,
uma incerteza gerada pelo
choque da pandemia.
O cenário laboral continua crítico e, no ano passado, foram perdidos 11 mil
postos de trabalho em todo
o país, com destaque para as
províncias de Inhambane e
Maputo.
A sétima edição do “Economic Briefing” da CTA
abordou o desempenho do
sector empresarial no quarto
trimestre de 2021 e as perspectivas económicas de curto e médio prazos para 2022.

Moçambique acelera crescimento
da economia para 3,2% este ano
A CONSULTORA Oxford Economics Africa considera que
a economia moçambicana
deverá acelerar o crescimento económico este ano para
3,2 por cento, depois de ter
registado uma expansão económica de 2,2% no ano passado.
“Olhando em frente, esperamos que a tendência de
acréscimo das exportações
minerais seja mantida a médio prazo, alimentada principalmente pela contínua melhoria da produção de carvão
e pelo início da produção de
gás natural na Bacia do Rovuma”, apontam os analistas
num comentário aos números divulgados pelo Instituto
Nacional de Estatística.
“Além disso, antecipamos
que os investimentos nas infra-estruturas de expansão da
rede energética, a reconstrução das infra-estruturas danificadas em Cabo Delgado e o
recomeço dos investimentos

nos maiores projectos de gás
também ajudem a sustentar o
crescimento económico”, lê-se na nota enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso.
A economia de Moçambique cresceu 2,1% no ano passado, de acordo com os dados
do INE, o que para os analistas
da Oxford Economics Africa é
desapontante, já que apesar
de ter crescido 3,4% no último trimestre de 2021, em
comparação com o mesmo
período do ano anterior (variação homóloga), Moçambique até registou um crescimento negativo de 0,2% face
ao terceiro trimestre do ano
passado (variação em cadeia).
“Vários factores pesaram
no desempenho económico
em 2021, incluindo questões
operacionais temporárias nas
principais minas, a destruição
de infra-estruturas e propriedades devido às cheias e o desalojamento de comunidades
devido à insurgência em cur-
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TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA
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BANCOS

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA

63,83

63,83

63,83

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA 24.02.2022
COMPRA
TAXA DE CÂMBIO

VENDA

63,20

MÉDIA

64,46

63,83

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)
OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
24 de fevereiro de 2022
1. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

2. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Permutas de Liquidez entre Instituições de Crédito
Prazo
SEM GARANTIA
(dias)
Valor
Taxa
Overnight
85.00
13.25%

COM GARANTIA
Valor
Taxa

…
Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC)
Prazo
FPD
FPC
(a)
(dias)
Valor
Taxa
Valor
Overnight
3,766.00
10.25%

(a)

Taxa
16.25%

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

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

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

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

63 dias

Total / Média

5,799.73
13.34%
23-fev-22

77,481.86
13.29%
23-fev-22

(a) Taxas pré-fixadas do BM.

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

Transacções de Títulos entre Instituições de Crédito
Prazo

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA
COM REVENDA

(dias)
Overnight

Valor
100.00

VENDA DEFINITIVA

Taxa
13.25%

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS

(b)

Valor

Taxa

Valor Títulos Vendidos
Taxa Média Ponderada
Data da última venda

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Data da última compra

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

-

-

-

-

Bancos p/ Bancos

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

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

59,134.63
13.29%
23-fev-22

12,547.50
13.32%
23-fev-22

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

NO MERCADO SECUNDÁRIO

149,262.17
6,361.83

6-nov-17

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

Data da última compra

11-out-16

1,989.66
21.00%

n.a.

n.a.

6-nov-17

2 - 7 dias

+ de 7 dias

Total / Média

0.00
-

0.00
-

0.00
-

n.a.

n.a.

n.a.

31 - 63 dias

+ de 63 dias

Total / Média

2,953.34
14.89%

192.99
17.00%

14,236.78
13.97%

11-out-16

11-out-16

11-out-16

n.a.

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

Total / Média

5. NOTAS EXPLICATIVAS
Bilhetes do Tesouro (BT's) - são valores mobiliários escriturais representativos de empréstimos de curto prazo da República
de Moçambique, denominados em moeda nacional e destinam-se ao financiamento do défice de tesouraria corrente do
Estado e às intervenções do Banco de Moçambique no âmbito da política monetária. Os BT's são vendidos em sistema de
leilão aos operadores do mercado monetário.
Operações com acordo de recompra – venda de títulos com o acordo de recompra assumido pelo vendedor,
conjugadamente com acordo de revenda assumido pelo comprador, para liquidação em data pré-estabelecida.

(b) Bilhetes do Tesouro.

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

Taxa

5%

Operações com acordo de revenda - compra de títulos com o acordo de revenda assumido pelo comprador,
conjugadamente com o acordo de recompra assumido pelo vendedor, para liquidação em data pré-estabelecida.
Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro - operação através da qual o Banco de Moçambique vende títulos (BT's) aos
operadores do mercado por via de leilão e absorvendo excessos de liquidez.

13.25%
13.30%
5.30%

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

18.60%

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

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

Maputo, 24 de Fevereiro de 2022.
Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 039/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 24 Fevereiro
de 2022

O crescimento é alimentado pelo início da produção de gás natural

so em Cabo Delgado”, apontam os analistas, concluindo
que, ainda assim, “apesar
dos desafios, a subida na pro-

dução de carvão na mina de
Moatize, operada pela Vale,
apoiada pela melhoria das
exportações de outras maté-

rias-primas e a redução das
medidas de contenção à pandemia, deu algum fôlego à
economia”.

nomeadamente: ORG – Organização e Gestão; FLT – Operações
de Voo; DSP – Controlo Operacional e Despacho de Voo; MNT
– Engenharia e Manutenção de
Aeronaves; CAB – Operações
de Cabine; GRH – Operações de
Terra; CGO – Operações de Carga e SEC – Gestão de Segurança.
A renovação do certificado IOSA, programa de auditoria
da Associação Internacional de
Transportes Aéreos (IATA), é o
reconhecimento do empenho
da equipa de profissionais dedicados da LAM no cumprimento

dos padrões estabelecidos pela
indústria da aviação, que têm em
vista a segurança operacional.
O Instituto de Aviação Civil
de Moçambique (IACM), autoridade reguladora nacional, desempenha um papel crucial na
manutenção e melhoria contínua dos standards operacionais
da companhia e seus prestadores de serviço.
A LAM foi certificada pela
primeira vez em 2007, acto que
aconteceu, sucessivamente, em
2009, 2011, 2013, 2015, 2017,
2019 e 2021.

CÂMBIOS(MT)
VENDA

PAÍSES

MOEDAS

COMPRA

Estados Unidos(a)

Dolar

63,20

64,46

63,83

4,12
5,45
4,12
1,44
3,57

4,20
5,56
4,20
1,47
3,65

4,16
5,51
4,16
1,45
3,61

550,52
79,41
27,37
167,20

561,50
80,99
27,92
170,53

556,01
80,20
27,65
168,86

12,42
49,32
9,99
9,99
9,49
84,60
7,00
6,58
68,44
70,59

12,67
50,30
10,19
10,19
9,67
86,29
7,14
6,71
69,81
72,00

12,55
49,81
10,09
10,09
9,58
85,45
7,07
6,65
69,13
71,30

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

MÉDIA

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

LAM obtém certificação
IOSA pela 8.ª vez consecutiva
A LAM – Linhas Aéreas de Moçambique, S.A. foi reconhecida
com a renovação do seu certificado IOSA - IATA Operational
Safety Audit, pela oitava vez
consecutiva, sendo válido, agora, até 26 de Outubro de 2023.
A auditoria decorreu de 5 a
9 de Julho de 2021 e foi feita por
cinco especialistas internacionais credenciados pela Associação Internacional de Transportes
Aéreos (IATA). A auditoria em
referência avaliou a conformidade de 926 requisitos da IOSA,
distribuídos por oito vertentes,

BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :24/02/2022

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

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

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.964,66000
Venda.............. 1.965,43000

3,2500000
0,8262900

%
%

Maputo, 25.02.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.
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ASSASSINATO DE GUARDAS

PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Réus condenados
a 30 anos de prisão

Instituições poderão
ser penalizadas
por má formação

ETE arguidos foram ontem condenados na 6.ª
Secção do Tribunal Judicial de Sofala a 30 anos
de prisão, acusados de
assalto e morte de seis guardas
entre Novembro de 2020 e Março de 2021 numa residência em
Chamba, em estabelecimento
comercial e numa fábrica de tijolos, na cidade da Beira.
Trata-se de Moisés Pedro,
Alberto Mabulesa, Carlitos
Seba, Alexandre Guiliche, antigo agente da PRM considerado
como líder do grupo, Filipe Tomás, Dinho Manuel e Sebastião
Cambula.
De acordo com o juiz da
causa Martinho Machiguere,
os condenados deverão pagar
uma indemnização conjunta
no valor de quatro milhões de
meticais a favor dos ofendidos e
familiares das vítimas pelos danos físicos, materiais e morais
causados.
“A indemnização arbitrada
será repartida ao meio a favor
dos ofendidos e familiares das
vítimas que perderam a vida”,
afirmou.
Enquanto isso, Manuel Silva foi igualmente condenado a
uma pena de dois anos de prisão e quatro meses de multa
à razão de cinco por cento do
salário mínimo à taxa diária por
ter comprado um computador
roubado por um dos réus no valor de 3500 meticais.
Foram absolvidos os co-arguidos Nelo Chico, Rosário
Dina, José Sande e Guente José
por insuficiência de provas.
Durante a leitura da sentença efectuada pelo juiz Martinho
Machiguere, para além desses

OS institutos de formação em
saúde, baseados na cidade da
Beira, que continuarem a pautar por uma deficiente qualidade na formação técnica poderão ser penalizados, em defesa
da assistência humanitária.
O posicionamento foi defendido ontem pela secretária do Estado na província de
Sofala, Stella Zeca, durante o
encontro de reflexão sobre a
qualidade técnica de formação
em saúde.
A governante entende que
para o desenvolvimento do capital humano e justiça social é
preciso garantir a condição de
saúde, pois vincou a prestação de serviço de qualidade à
população, reduzindo as desigualdades.
“Alguns desafios resolvemos sem grandes investimentos. Por isso, temos que
reflectir sobre a qualidade dos
formandos, porque há muitas
irregularidades com os nossos
estagiários”.
Stella Zeca apontou que
nesta formação, há alguns institutos de saúde que devem
aumentar o tempo de estágio,
orientando, naquele encontro,
a necessidade de elaboração de
matriz de forma estrutural.
Alguns estagiários, conforme disse, ainda não têm competências mínimas, sendo que,
paradoxalmente, são graduados, provocando dúvidas sobre
a sua qualidade profissional.
Defendeu ainda que, no
fim desta formação, a sociedade deve ter a certeza e orgulho
dos graduados, devendo-se
fazer o seu acompanhamento.
“É preciso estarmos com-

S

Tribunal provou o envolvimento destes homens em assassinatos e condenou-os à prisão maior

casos ficou provado que os sete
cidadãos condenados são acusados ainda de assaltarem uma
bomba de combustível no bairro do Macurungo onde saquearam 24 mil meticais.
Machiguere recordou que os
réus no dia 12 de Novembro de
2020 munidos de instrumentos
contundentes como catanas,
ferros, machados e uma arma
do tipo caçadeira dirigiram-se
à residência de um cidadão de
nacionalidade portuguesa de
nome João Simões localizada
no 16.o bairro Chamba pouco
tempo depois de ter regressado
do seu restaurante.
Os indivíduos entraram
no quintal da casa e com instrumentos contundentes desferiram vários golpes a quatro
guardas nomeadamente Alberto Machure, António Muchanga e mais dois cujas identidades
não constam nos autos tendo

tirado a vida dos mesmos.
Os condenados quebraram
vidros da viatura do proprietário, subtraíram um computador, partiram os vidros da
residência exigindo valores
monetários.
O juiz Martinho Machiguere acrescentou que foi assim
que o proprietário da residência
cheio de pavor com o que estava
a acontecer lançou cerca de 40
mil meticais do interior da casa
para o quintal, só assim que os
malfeitores desistiram da acção.
Ouvido pelo tribunal, o
ofendido recordou que teve um
prejuízo de 600 mil meticais,
tendo em conta que para além
dos 40 mil, suportou todas as
despesas de assistência médica e fúnebre.
Ainda na leitura da sentença Machiguere recordou que
foram incriminados de assaltarem no dia 26 de Novembro de

2020 no 12.o bairro do Vaz uma
fábrica de blocos pertencente a
um cidadão de nacionalidade
chinesa, tendo desferido golpes
a dois guardas, Venâncio Chimbabara e Ramim Lucas, este
último perdeu a vida, e o outro
teve ferimentos graves.
Por outro lado, lembrou
que no dia 23 de Maio de 2021
os malfeitores dirigiram-se a
um estabelecimento comercial
no bairro de Chingussura onde
desferiram igualmente golpes
com instrumentos contundentes a um guarda que em vida
respondia pelo nome de Horácio António e também veio a
perder a vida.
Em seguida aqueles acusados introduziram-se no estabelecimento e retiraram alguns
bens avaliados em 33.550 meticais.
O juiz da causa recordou
que, Sebastião Cambula, Al-

berto Mabulesa, Dinho Tomas, Carlitos Seba, confessaram na instrução preparatória
dos crimes que são acusados e
disseram que estavam na companhia dos outros réus também
condenados.
“Se a lei permitisse aplicar pena mais alta que esta não
hesitaríamos tendo em conta a
gravidade dos crimes cometidos pelos condenados. Ao longo da audiência de julgamento
ficou patente que depois da detenção dos co-arguidos a cidade da Beira registou uma certa
calma em termos de casos criminais”, recordou.
Realçou que o grupo é extremamente perigoso e apoquentava a vida dos munícipes,
e a pena foi aplicada como forma de mostrar a sociedade que
o Estado vai continuar a combater a criminalidade de forma
cerrada.
Aconselhou os condenados
para que cumpram a pena de
forma exemplar, aliás alguns
deles já haviam sido condenados a 28 anos por participarem
noutros crimes.
Recordou que em rigor jurídico os condenados irão cumprir a pena mais alta em relação
aos absolvidos cujos crimes não
ficaram provados em sede do
tribunal.
Apelou aos que foram soltos
de imediato para seguirem uma
vida exemplar no seu quotidiano.
O julgamento do Processo
116/2021 iniciou no passado dia
18 de Janeiro com cinco sessões
onde foram ouvidas versões dos
co-réus, declarantes e testemunhas.

Formandos na área de saúde

prometidos com os valores
da vida e não dar prioridade
ao lucro. Formação deve nos
preocupar e todos temos que
transmitir esta noção à nova
geração”, sustentou a governante. Por outro lado, apelou
os gestores dos institutos de
formação em saúde a terem
responsabilidade no exercício
das suas actividades.
Na contextualização deste processo, o apresentador
Elídio Namaro indicou que
funcionam naquela urbe um
total de nove estabelecimentos, dos quais dois públicos e
sete privados, tendo arrolado
as necessidades de bibliotecas,
laboratórios, corpo docente e
acreditação.
Dos nove institutos de formação em saúde, cinco têm
instalações próprias e os restantes não possuem. No geral,
existe um laboratório multidisciplinar e específico.
Dos 4208 estudantes ma-

triculados no ano passado, o
maior número foi no curso de
saúde materno-infantil, técnica de medicina geral e enfermagem geral, lecionando em
currículos básico e regular.
Os estágios são efectuados
no Hospital Central da Beira e
em unidades sanitárias da periferia, para além de Zambézia,
Manica e Tete.
O interveniente reconheceu haver dificuldades de
docentes com formação qualificada, indisponibilidade de
campos de estágio por falta
de espaço, custos com os pagamentos nos campos de estágios. Também há desafios
na descentralização da gestão
financeira e caução das notas
por falta de pagamentos.
Como perspectiva, trabalha-se para melhorar as instalações para modelos exigidos
no sector da Saúde, equipar
laboratórios e apostar nos formadores efectivos.

PUBLICIDADE

ANÚNCIO DE VAGA
ESPECIALISTA EM GOVERNANÇA DA LOGÍSTICA
(GOVERNANCE SPECIALIST)

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE UMA
EMPRESA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE
INFORMAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE ORIGEM

LOCALIZAÇÃO: TEMANE

A Câmara de Comércio de Moçambique (CCM), organização empresarial do direito moçambicano, sem fins
lucrativo, no âmbito das boas práticas corporativas e com vista a modernização dos seus serviços, pretende
aprimorar os seus sistemas de gestão e assegurar maior transparência na Gestão do Certificado de origem
através da introdução do Certificado Electrónico de Origem.
Para
o
efeito,
a
CCM
pretende
contratar
uma
instituição/empresa
independente e devidamente credenciada para a desenvolvimento de sistema integrado de informação e
Gestão do Certificado Electrónico de Origem que responda, de entre outros, a:
 Implementação integrado de certificados de origem electrónica;

Breve Descrição / Objectivo do Trabalho

Experiência Mínima

• Responsável por assegurar que o risco na Cadeia de
Aprovisionamento em Moçambique está devidamente
regulado e legalmente em conformidade.
• Responsável pela implementação dos mecanismos
necessários para monitorar e influenciar proactivamente
o cumprimento das normas e de governança da logística
da Cadeia de Aprovisionamento.
• Responsável pela definição da governação da logística e
da direcção do risco, incluindo processos empresariais,

• Pelo menos 6 anos de experiência em Cadeia de
Aprovisionamento.
• Pelo menos 2 anos de experiência em Governança da
logística da Cadeia de Aprovisionamento.

regras e gestão de interfaces.

Descrição do Recrutamento /
Responsabilidades Principais

 Registo online e aprovação pela CCM;
 Interface com sistemas corporativos;
 Interface com os sistemas de contabilidade;
 Interface com o sistema CRM da CCM;
 Experiência de usuário totalmente dinâmica e actualizada, oferecendo otimização aprimorada em dispositivos móveis, tablets e laptops
 Plataforma Aberta, permitindo que a CCM ofereça certificado de origem electrónico por meio de vários provedores e se conectem a uma variedade de CRMs da CCM;
 Capacidade de processamento permitindo que a CCM tenha a opção de terceirizar o processamento de
outros documentos comerciais, mantendo sua própria marca;
 Ferramenta de factura para aplicativo, usando OCR e aprendizado de máquina para gerar automaticamente o aplicativo de certificado de origem electrónica;
 Opções de multi-pagamento incluindo por via de cartão de crédito.
 Ferramenta de Reporting/BI para exportadores, aumentando a visibilidade e auditabilidade;
 Ferramenta de verificação para terceiros, além de conectividade com o site de verificação ICC (International Chamber of Commerce) para câmaras que são membros da cadeia de verificação ICC.
Prazo da Submissão
 8 de Março de 2022
As candidaturas deverão ser entregues nas instalações sede da CCM, na Rua Mateus Sansão Muthemba, nº
452 – Maputo ou através do email certificado.origem@ccmoz.org.mz , até ao dia 8 de Março 2022.
1756

• Desenvolver políticas, processos e mecanismos
de controlo, incluindo mecanismos para a sua
implementação.
• Assegurar que a Cadeia de Aprovisionamento adira à
governação e às regras empresariais, implementando
processos e práticas que controlem a conformidade e
reduzam o risco
• Supervisionar a implementação dos ciclos de teste SOX,
acompanhar os testes / revisões do progresso e elaborar
relatórios do mesmo para informação e decisões de
gestão. A participação activa no processo SOX tem
por objectivo garantir a existência de controlos para
combater crimes económicos.
• Executar o relatório de governação, normas e riscos.
• Coordenar a preparação da Auditoria Interna aquando da
recepção de um plano de auditoria anual. Acompanhar
a correcção dos resultados da auditoria e elaborar
relatórios de progresso da auditoria para ajudar os
gestores a alcançar, melhorar ou manter as classificações
A e B. Coordenação e facilitação de Auditorias (internas e
externas).
• Facilitar a implementação de acções correctivas dos
resultados de auditoria e incumprimentos.
• Analisar a realização dos controlos internos na
identificação de oportunidades de melhorias.
• Implementar controlos de saúde abrangentes
em conformidade com o processo da Cadeia de
Aprovisionamento.

Habilitações Académicas

Certificação e Filiação Profissional
• Competências [Equipa de Talento dará assistência]
• Liderança
Empresarial:
Demonstrar
perspicácia
comercial, com uma mentalidade abrangente, exercendo
o bom senso. Alcançar resultados através de outros
responsabilizando-os.
• Liderança de Parceria: Persuadir e influenciar as partes
interessadas; manter bons relacionamentos e boas
parcerias com vista a obter resultados vantajosos. Criar
equipas e sinergias através do trabalho além-fronteiras.
• Liderança de Pessoas: Envolver pessoas de forma
autêntica e inclusiva; e orientar a transformação da
cultura. Criar capacidades e aproveitar a diversidade na
obtenção de vantagens competitivas.
• Coordenação de Projectos: Ter conhecimento e
experiência com a Coordenação de Projectos, consistindo
esta em planear, organizar e gerir tarefas e recursos
a fim de alcançar o objectivo no âmbito da função
administrativa de ligação e suporte, apoiando um ou
mais projectos. Normalmente usado durante projectos
de menor dimensão sem capital.
• Auto-domínio: Assumir a responsabilidade de
modo a fomentar o próprio crescimento através do
desenvolvimento da autoconsciência, reflexão, busca de
informação e autocorrecção.
• Liderança Estratégica: Proporcionar orientação e
alinhamento com a One Sasol. Liderar a mudança
organizacional, a inovação e a sustentabilidade.
• Conhecimento Tecnológico: Conhecimentos do sector
da Tecnologia da Informação, incluindo tendências,
tecnologia emergente, melhores práticas, concorrência,
regulamentos e legislação.
Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis,
até ao dia 10 de Março, no website da sasol, www.
sasolcareers.com, clique na opção Careers e seleccione
Moçambique para ter acesso às vagas disponíveis.

• Licenciatura em (Comércio ou Direito) ou equivalente
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NACIONAL

CARMELITA NAMASHULUA

NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Línguas maternas cruciais
no ensino e aprendizagem

Namashulua evoca vantagens no uso de línguas maternas

A

S línguas maternas no
país desempenham
um papel preponderante no processo de
ensino e aprendizagem e reflectem os valores
culturais e as crenças do povo
moçambicano.
Segundo Carmelita Namashulua, é por este motivo
que o Ministério da Educação
e Desenvolvimento Humano
(MINEDH) promove o Ensino

Bilingue como forma de garantir a inclusão no acesso,
participação e a retenção de
crianças.
“As nossas línguas maternas desempenham um
papel muito importante na
história da vida de cada um
de nós, como seres humanos,
pois nascemos, crescemos,
comunicamo-nos e expressamos os nossos sentimentos”, disse.

As línguas maternas,
acrescentou, veiculam não
só a cultura como também
contribuem para a inclusão
e unidade nacional, como
factores de promoção da paz
e consequente desenvolvimento social e económico
sustentável.
A título de exemplo, os
meios de comunicação social,
como a Rádio Moçambique,
as rádios comunitárias e as te-

levisões já difundem as informações em línguas maternas.
Precisou que os festivais
de cultura ao nível distrital,
provincial e nacional, onde
são apresentados danças,
teatros, cantos e músicas são
veiculados em línguas maternas, contribuindo assim para
o fortalecimento do espírito
patriótico e da unidade nacional entre os povos.
“Assim, quero aprovei-

tar esta ocasião para, mais
uma vez, congratular os nossos parceiros que muito têm
apoiado na provisão de materiais didácticos, capacitação
de professores, entre outras
acções, o que contribui para
que as nossas línguas ocupem um lugar importante no
desenvolvimento do país, em
particular, do sector da Educação, com vista à melhoria
da qualidade de ensino”, precisou.
Na província de Maputo,
o Ensino Bilingue é mediado através da língua portuguesa e xichangana (para os
distritos de Magude, Manhiça, Namaacha e Moamba)
e xirhonga (nos distritos de
Marracuene, Boane e Matutuíne).
Deolinda Cossa, directora provincial de Educação,
referiu que a introdução do
Ensino Bilingue neste ponto
do país ocorreu em 2003, na
Escola Primária Completa de
Mahubo, em Boane.
Para acompanhar o processo, indicou, foram capacitados professores em matérias de Ensino Bilingue, em
coordenação com o Instituto
Nacional de Desenvolvimento
da Educação e da Universidade Eduardo Mondlane.
“Hoje, com a expansão à
escala nacional, iniciada em
2017, a província de Maputo
conta, actualmente, com 189
escolas de Ensino Bilingue,
22 das quais introduziram a
modalidade no presente ano
lectivo”, esclareceu.

Sete internamentos e um óbito por Covid-19
AS autoridades da saúde internaram, ontem, sete pacientes com
complicações associadas à Covid-19, quatro dos quais na cidade
de Maputo, dois em Manica e um
em Tete, e anunciaram a morte de
uma pessoa vítima da doença.
Com estas hospitalizações e
apesar da alta hospitalar de três
enfermos, subiu para 16 o número de doentes nos centros de tratamento da Covid-19 e em outras
unidades hospitalares.

De acordo com o comunicado
do Ministério da Saúde, com mais
este óbito, declarado na quarta-feira, na província de Gaza, aumentou para 2192 o total de pessoas que morreram por Covid-19,
desde a eclosão da doença no país.
O documento indica que, de
quarta-feira para ontem, 16 indivíduos acusaram positivo para
o novo coronavírus, em 1669
amostras analisadas.
A maioria dos casos positivos

foi registada na cidade e província de Maputo com oito episódios,
seguido do Niassa com quatro,
Tete, Manica e Gaza contribuíram
com um caso para cada.
Dados da Saúde mostram
ainda que 18 pessoas foram declaradas recuperadas da infecção pelo Sars-CoV-2, elevando,
deste modo, para 219.297 o total
de curados de um universo de
224.999 casos positivos registados desde a confirmação do

primeiro episódio, em Março de
2020. Com estes dados, o país
conta actualmente com 3506 casos activos.
De igual modo, o MISAU
informa que aumentou para
12.379.456 o total de vacinados
contra a Covid-19, com a imunização, ontem, de mais 90.269
indivíduos, o correspondente a
uma taxa de vacinação de 70,8
por cento, desde o início do processo em 2021.

Vilankulo presenteia
escolas com o

Escolas de Vilankulo voltam a ter acesso ao jornal

CATORZE escolas do ensino
primário completo e secundário geral do município de
Vilankulo, em Inhambane,
voltam a ter acesso diário ao
jornal “notícias”, no quadro
do projecto “Uma escola,
Um jornal”, que visa a promoção do hábito de leitura e
escrita.
Com efeito, o município
celebrou ontem, com a Sociedade do Notícias, representado pelo delegado da província
de Inhambane, Vitorino Xavier, a renovação do contrato
de fornecimento do maior e
mais antigo jornal do país, por
um período de mais um ano.
O município de Vilankulo, na qualidade de padrinho,
vai disponibilizar os 14 jornais
às escolas, beneficiando dez

mil alunos e cerca de 200 professores, como fonte de consulta no processo de ensino e
aprendizagem.
A renovação do contrato
coincide com a celebração do
segundo aniversário da elevação de Vilankulo à categoria
de cidade, sendo por isso um
belo presente para as escolas
contempladas.
O presidente do Conselho Municipal de Vilankulo,
Willamo Tunzine, pediu aos
directores das escolas presentes uma melhor utilização
e conservação do jornal para
que todos os alunos, professores e funcionários possam ter
acesso a ele.
Disse que o jornal deverá
ser colocado nas bibliotecas
onde a comunidade escolar

poderá consultá-lo.
“O jornal é uma fonte bibliográfica, é um documento. Não é jornal qualquer, é o
‘notícias’, o mais abrangente e
mais antigo do país, um jornal
nacional”, enfatizou Tunzine.
Recordar que a cidade de
Vilankulo celebra hoje o segundo ano após a sua elevação à categoria de cidade, que
aconteceu a 25 de Fevereiro de
2020.
A autarquia também entregou várias infra-estruturas
comunitárias, nomeadamente
vias de acesso pavimentadas,
unidade sanitária, fontes de
abastecimento de água, ambulância, bem como fontes de
lavagem das mãos para algumas escolas, no contexto da
prevenção da Covid-19.

NA SUA 1.ª EDIÇÃO

Jornalista do “Notícias”
premiado na segurança social

Vinte e sete detidos na sequência
dos tumultos de Xinavane
VINTE e sete pessoas envolvidas nos tumultos da passada quarta-feira, na vila de
Xinavane, encontram-se
sob custódia policial, número que poderá aumentar
em função do trabalho que
a Polícia está a fazer para
responsabilizar os mentores do vandalismo. O facto
foi anunciado ontem pelo
comandante geral da Polícia da República de Moçambique (PRM), Bernardino Rafael, na parada que
orientou no Comando Provincial da Polícia na Matola, província de Maputo,
onde anunciou a cessação
de funções de Inácio Dina,
substituído no cargo, interinamente, por Júlio Bonicela, comandante da Polícia de Fronteira.
A missão de Bonicela é
de repor, imediatamente,
a ordem em Xinavane, palco de tumultos na quarta-feira.
O “notícias” apurou

Trabalhadores da Açucareira de Xinavane

que, dos 27 detidos, três são
mulheres, que serão presentes à Justiça,
indiciadas de incitar à
violência, participação e
vandalização de infra-estruturas públicas e privadas em Xinavane. Lem-

bre-se que os tumultos
seguiram-se às primeiras
sete detenções.
Bernardino Rafael apelou à população a não enveredar pela destruição de
bens públicos e privados
para reivindicar direitos.

Recordou, no caso dos
trabalhadores de Xinavane, que o posto de trabalho
é que cria condições para
que os operários cuidem
da sua família.
“Destruir o acampamento ou a residência dos

trabalhadores é o mesmo
que atacar os seus empregos. A empresa está parada
com a destruição das suas
instalações e da matéria-prima. O emprego não se
destrói, mas sim se fortalece. Apostemos no diálogo para resolver os nossos
problemas”, disse. Acrescentou que a Polícia não
é inimiga da população,
sendo que os efectivos foram para ali destacados
para proteger a comunidade e o complexo industrial.
A cessação de funções
de Inácio Dina de comandante provincial da PRM
em Maputo acontece um
dia após a manifestação
registada na vila de Xinavane, no distrito da Manhiça.
A Polícia continua posicionada nesta localidade, em prontidão, para responder à eventual alteração
da ordem pública.

Ainda ontem, foi lançada a 2.ª edição do concurso

O JORNALISTA e delegado da
Sociedade do Notícias SA na
província da Zambézia, Jocas
Achar, é um dos vencedores da
1.ª edição do Prémio Nacional de
Jornalismo em Segurança Social
Obrigatória (PNJSSO), anunciados ontem, em Maputo.
O trabalho do escriba deste
jornal foi classificado como terceiro melhor dos oito avaliados
na categoria de imprensa escrita,
valendo-lhe o prémio monetário, entregue em cheque, no valor de 50 mil meticais, um tablet
e um diploma de honra. O mesmo prémio coube a Horácio Romão e Cristina Cristiano nas categorias de imprensa radiofónica
e televisiva, respectivamente.
O trabalho de Jocas Achar,
publicado em Setembro do ano
passado, retrata o segmento dos
trabalhadores por conta própria
(TCP).
Em 1.° lugar foram classificados os jornalistas Raul Senda
(imprensa escrita), Victor África
(rádio) e Águeda Macuácua (te-

levisão), a quem coube 150 mil
meticais, um computador portátil e diploma de honra, a cada
um.
Os jornalistas Naércia Langa (imprensa escrita), Hermínia
Francisco (rádio) e Domingos
Tomás (televisão), classificados
em segundo lugar, receberam
100 mil meticais, um computador portátil e diploma de honra.
Nesta edição de estreia, lançada em Julho do ano passado, o
júri recebeu 35 trabalhos e avaliou 27, sendo 14 da categoria de
rádio, oito da imprensa escrita e
cinco da televisão.
Foram considerados, entre
outros requisitos, os trabalhos
cujos candidatos tinham a situação contributiva regularizada no
Sistema de Segurança Social.
“Os concorrentes pertencentes a órgãos de informação
não enquadrados no regime de
segurança social obrigatória do
INSS deviam apresentar declarações emitidas pelas respectivas entidades empregadoras”,

explicou Hermenegilda Carlos,
presidente do júri.
Para a escolha dos vencedores, pesaram na avaliação
critérios como independência e
respeito pelos princípios éticos
do jornalismo, originalidade e
relevância do tema, conhecimento sobre o sistema de segurança social, objectividade, nível
de investigação, qualidade de
redacção, linguagem, facilidade
de leitura e estrutura.
O Prémio Nacional de Jornalismo em Segurança Social
Obrigatória é uma iniciativa do
Instituto Nacional de Segurança
Social (INSS), em parceria com o
Sindicato Nacional de Jornalistas
(SNJ) e a Organização Internacional de Trabalho (OIT).
O vice-ministro do Trabalho e Segurança Social, Rolinho
Farnela, anunciou o lançamento
da 2.ª edição deste prémio, cujos
vencedores serão conhecidos em
Setembro próximo, no âmbito
das celebrações dos 33 anos do
INSS.
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Falta de contentores
gera novos focos de lixo

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

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

POLICIA
Piquete Operativo –
26213070/846019452
Piquete SERNIC – 970070547
Polícia Camarária – 846902640
1.ª Esquadra - 842261454
2.ª Esquadra - 847340320
3.ª Esquadra - 842931393
4.ª Esquadra - 843930708
5.ª Esquadra - 846730641
6.ª Esquadra - 840237233
7.ª Esquadra - 846183694

Os poucos contentores que se notam na zona de cimento estão nestas condiçõe

Citadinos querem
intervenção urgente

A zona suburbana é a mais crítica do ponto de vista de acumulação de lixo

RAHAIA JAMAL

A

FALTA de contentores aliada à recolha
irregular de lixo,
sobretudo nos bairros periféricos da
cidade de Nampula, gerou
nos últimos dias novos focos de depósito de resíduos
sólidos, com todas as consequências que isso representa
para a saúde pública.
O Conselho Municipal da
Cidade de Nampula justifica a situação, acusando os
munícipes de roubo de con-

tentores, mas fala de melhorias nos próximos tempos,
mercê da aquisição recente
de 10 unidades, avaliados
em cerca de um milhão de
meticais, que serão alocados
na zona urbana e em pontos
críticos.
Quer na periferia quer na
parte de cimento da cidade
de Nampula, o lixo tomou
conta de alguns pontos,
porque não é recolhido regularmente. No centro urbano, os poucos contentores
que se podem notar se apresentam abarrotados de lixo.

É uma situação que tende a generaliza-se nos últimos dias, agravada pelo mau
comportamento de alguns
munícipes residentes em
zonas que ainda têm o “privilégio” de ter contentor,
num cenário em que o município se debate com insuficiência.
No lugar de depositarem
o lixo no interior do contentor, alguns citadinos deixam-no no chão, transtornando a qualquer um.
Diariamente, são produzidos na cidade de Nampula

1200 metros cúbicos de lixo,
em média. A acumulação de
resíduos sólidos em alguns
pontos da cidade dificulta
a circulação de viaturas e
peões.
O Hospital Central de
Nampula refere que devido
à proliferação do lixo em alguns bairros da urbe, aliado
a degradação do saneamento do meio nestes locais, os
casos de diarreias estão a
evoluir, uma situação que
demanda intervenção urgente por parte de quem é
de direito.

Autoridades queixam-se
de roubos
O PELOURO de Salubridade,
Higiene e Gestão Funerária
no Conselho Municipal da
Cidade de Nampula justifica
que a falta de contentores de
lixo nos bairros se deve aos
roubos deste equipamento
por indivíduos que querem
manchar a governação de
Paulo Vahanle.
O vereador João Maulana
precisou que dos 50 contentores que haviam sido
adquiridos pela edilidade há
sensivelmente dois anos, só
restou um número muito reduzido deste equipamento.
“Há pessoas que andam
a roubar este equipamento.
Um dos integrantes desse
grupo foi encontrado quando
tentava roubar um contentor
novo para posterior venda no
ferro velho”, disse Maulana.
Revelou, entretanto, que
o município acaba de adquirir 10 contentores novos,
avaliados em cerca de um
milhão de meticais, que serão distribuídos somente em
zonas localizadas do centro
urbano com focos de lixo e
onde não há relatos de roubo
deste equipamento.
Segundo o responsável, a
edilidade tem, igualmente,
um plano de posicionamen-

MUSEUS

OS munícipes pedem alocação de mais contentores
para a deposição de resíduos
sólidos e sua remoção regular, para evitar amontoados
de lixo que actualmente se
regista.
Para alguns entrevistados, face à inexistência de
contentores, não há outra
saída se não depositar o lixo
em qualquer ponto, apesar
de reconhecerem o perigo
que isso representa para a

saúde pública.
Mamudo Amade lamentou a quantidade de lixo
depositada numa das vias
de acesso à sua zona de residência, desde o ano passado, por falta de contentores.
“Sempre pedimos para
que nos removam este lixo.
Os funcionários do Conselho municipal prometem,
mas nada cumprem”, disse.
Carla Maurício acusou o

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

presidente do município de,
alegadamente, não estar a
cumprir com uma das promessas apresentadas durante a campanha eleitoral,
que era manter os bairros da
cidade de Nampula limpos.
“É lamentável que não
haja contentores numa zona
destas da cidade.
O agravante é que o lixo
é depositado na via pública
e não é removido”, indicou
a entrevistada.

A VOZ DO MUNÍCIPE

Moradores pedem ponte
entre Napipine e Murrapaniua

Paulo Primara

Cláudio Domingos

João Artur

Maria Lúcia Muetiha

Lixo à mistura com charcos, autêntico foco de doenças

to de agentes de vigilância
nos pontos de depósito dos
resíduos sólidos, equipados
com meios de comunicação
para travar o roubo de contentores. Questionado sobre
a demora que se regista na

remoção de lixo, a fonte fez
saber que se deve à avaria
mecânica de três máquinas
retroescavadoras usadas para
o efeito, numa situação em
que o município está com
seis camiões de recolha ope-

racionais.
“Mesmo nos locais onde
temos contentores, as pessoas mandam crianças para
depositar lixo e elas depositam-no no chão”, deplorou
o responsável.

Receia-se contágio de doenças
PRÓXIMO da zona conhecida por prédios dos macondes, os residentes locais receiam que o lixo ali depositado
seja foco de contágio de doenças de
origem hídrica.
Os moradores relatam que o charco

existente na lixeira que se gerou neste
sítio está a ser fonte de reprodução do
mosquito, principal vector e causador
da malária. Tânia Moisés lamentou a
situação que se vive nas imediações
dos prédios dos macondes por conta do

lixo, e pediu uma intervenção urgente.
“O cheiro nauseabundo é insuportável e mesmo assim o município não
se importa em remover o lixo e eliminar os charcos que estão a facilitar o
surgimento de doenças”, lamentou.

A FALTA de uma ponte sobre o rio Nicuta, entre os bairros de Napipine e
Murrapaniua, arredores da cidade de
Nampula, está a dificultar a livre circulação de pessoas e bens.
Os moradores referem que é uma
preocupação antiga e a situação os
coloca isolados do resto da capital,
sobretudo na época chuvosa.
Paulo Primara, morador do bairro
de Napipine, considera que a construção duma ponte na zona trará inúmeros benefícios para a população,
porquanto vai melhorar a circulação
de pessoas e bens.

Afirmou
que
as
autoridades têm conhecimento do assunto, mas nada fizeram até
aqui para socorrer os moradores.
Indicou que em cada ano tem sido reportado o desaparecimento de crianças quando tentam atravessar o rio
idas de casa ou da escola de Nicuta.
Cláudio Domingos contou que há
dias, duas pessoas morreram levadas
pela fúria das águas do rio Nicuta. Pediu ajuda para que quem de direito
coloque uma ponte para travessia segura dos moradores e não só.
João Artur também contou a an-

gústia por que os residentes locais
passam, quando o rio Nicuta aumenta
de caudal em tempo chuvoso.
Tal como Cláudio Domingos, Artur pediu para que seja construída
uma ponte.
Por seu turno, Maria Lúcia Muetiha lamentou o sofrimento que as
crianças que frequentam a Escola Primária de Murrapaniua estão sujeitas,
por conta da falta de uma ponte sobre
o rio Nicuta.
Disse, porém, esperar que o grito
de socorro dos moradores chegue às
autoridades competentes.
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Chume verifica prontidão
do batalhão de Quelimane

Ministro da Defesa Nacional esteve no Batalhão Independente de Quelimane

O

MINISTRO da Defesa Nacional, Cristóvão Chume, visitou
quarta-feira última
o Batalhão Independente de Quelimane, na
Zambézia, com o objectivo
de avaliar a prontidão combativa das tropas e compreender o funcionamento
desta unidade militar de
referência na província, de
onde saiu com uma boa im-

pressão.
Um comunicado de imprensa do Ministério da
Defesa Nacional (MDN)
recebido ontem na nossa Redacção, dá conta que
o dirigente fez um balanço
positivo da visita efectuada
depois de aferir o trabalho
desenvolvido na formação
dos militares e deixou recomendações que visam dar
maior robustez e bravura no

cumprimento da tarefa de
defesa da pátria.
O Batalhão Independente de Quelimane tem levado
a cabo exercícios práticos
frequentes, a fim de intensificar a prontidão combativa
dos militares afectos àquela unidade pertencente ao
ramo do Exército das Forças
Armadas de Defesa de Moçambique (FADM).
“Com esta iniciativa, o

Comando da unidade militar pretende melhorar o
nível de preparação combativa dos seus efectivos, bem
como a sua prontidão, para
que estes possam cumprir
com zelo e eficiência as missões que visam a defesa da
soberania nacional”, afirma
o MDN no seu comunicado.
Acrescenta que o adestramento dos militares em
matérias de preparação

combativa ocorre frequentemente no centro de instrução de Naciara, sub-unidade localizada há cerca de
100 quilómetros do Batalhão
Independente de Quelimane.
Nestas sessões, as aulas
de tiro, preparação física,
preparação táctica, engenharia militar e educação
cívico-patriótica são as mais
leccionadas pelos instrutores, segundo avançou o capitão Rosário Mesa, técnico
assistente de Treino Operacional e Exercícios Militares,
na secção das operações do
batalhão.
Como resultado desta
iniciativa, os militares da
unidade estão motivados e
sentem-se preparados para
as missões que lhes forem
incumbidas, independentemente do local ou nível de
dificuldades que possam enfrentar.
O Batalhão Independente de Quelimane é uma unidade militar pertencente ao
ramo do Exército das FADM,
localizado na província da
Zambézia, que desempenha
um papel importante na nobre missão da defesa da pátria.
Devido à sua localização
geográfica, o batalhão tem
dado um grande impulso na
luta contra o terrorismo em
alguns distritos da província de Cabo Delgado e no
combate aos homens armados na zona centro do país,
onde contribui com efetivos
e meios de combate.

Campanhas desencadeadas em Tete resultaram na maior adesão dos jovens ao censo

A TRÊS DIAS DO FIM

Tete perto de atingir
meta do censo militar
MAIS de 17 mil mancebos
aderiram ao recenseamento
militar, na província de Tete,
quando faltam três dias para o
término da campanha iniciada
a 3 de Janeiro, o que corresponde a 93 por cento da meta
fixada em 18. 870 jovens.
O porta-voz do Centro
Provincial de Recrutamento e
Mobilização de Tete, Danquen
Sande, assegurou ao “Notícias” que há condições para
superar a barreira até segunda-feira, último dia da campanha.
“A fasquia para o sexo feminino já foi ultrapassada.

Considerando o trabalho de
mobilização que temos estado
a fazer, aliado ao facto de ser
necessária a situação militar
regularizada para se matricular
nas instituições do ensino superior, estamos convictos que
iremos superar os 100 por cento, em termos globais”, declarou Sande, acrescentando que,
dos perto de quatro mil jovens
do sexo feminino esperados,
foram inscritos até ao momento mais de cinco mil.
Segundo Sande, o recenseamento está a decorrer sem
sobressaltos na província de
Tete, mesmo admitindo que

o início do ano lectivo, numa
altura em que o processo está
na recta final, bem como a
passagem da depressão tropical Ana, tenham perturbado o
processo.
“Por conta do terrorismo
em alguns distritos de Cabo
Delgado, algumas pessoas tendem a associar o recenseamento à vida militar. Encorajamos
os jovens a aderirem, porque
a inscrição não é sinónimo de
ingresso à vida militar. A incorporação é voluntária e o
comprovativo obtido aqui é
necessário para tratar inúmeros documentos”, exortou.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DO NIASSA
GOVERNO DO DISTRITO DO LAGO
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS

DIRECÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA
AVISO DE CORTE
A Electricidade de Moçambique, E. P., informa aos seus estimados clientes e ao público em geral, que no âmbito

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO
1.

O Governo do Distrito de Lago, convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam
os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para o seguinte concurso:

da Manutenção Preventiva e Correctiva das infra-estruturas eléctricas, haverá interrupção no fornecimento de
energia eléctrica no Sábado e Domingo, dias 26 e 27 de Fevereiro de 2022, nos seguintes locais e horários:

Concurso Publico nº 01 /UGEA/GDL/SDPI-L/OBRAS/P. LOCAL/2022
Obras de Construção de 2 Salas de Aulas na Escola Secundaria de Cobue no Distrito de Lago, Província do Niassa
Data de Visita
Entrega das
Abertura das
Alvará Mínimo Validade das Anúncio de
ao Local da
Reunião Preliminar
Propostas
Propostas
Propostas Posicionamento
Obra
Data:
02/03/2022;
Hora: 9h00

2.

3.
4.

Data: 02/03/2022;
Data:
Hora: 14h00, na Sala
08/03/2022;
de Sessões do Governo Hora: 08h00

Data:
08/03/2022;
Hora: 08h15

Classe: 3ª
Categorias: I, III,
IV e V

90 dias

Sábado, dia 26/02/2022
Província de Zambézia

22/03/2022

2.

Os serviços a serem prestados no âmbito deste projecto e para os quais se solicitam expressões de interesse deverão incluir
mas não se limitar a: fiscalização das obras de construção, revisão do projecto geral que inclui os projectos de arquitectura,
estabilidade, instalações hidráulicas e electromecânicas, planos de segurança e saúde, compilação técnica da obra e o Estudo
de Impacto Ambiental.

de Fevereiro, Mahotas, Albazine, Inhagoia B, 25 de Junho A,

Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar o Distrito de Gilé, Vila

Jorge Dimotrov e Zimpeto.

de Gilé, Localidades de Uape, Moneia, Caiane,Chiracu, Minas

Província de Maputo
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectaros Bairros de Coru-

Província de Niassa
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar o Distrito de Metarica,

Sábie sede, Incomanini, Malengane, Matadouro, Comercial,

os povoados de Quidione, Meripo, Napacala, Luleio e Buaria.

Província de Nampula
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar os Bairros Carrupeia,
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os Bairros Fomen-

Namicopo, Murapaniua, Barragem e Coca-cola

to, Unidade H, uma parte da Matola G, Liberdadade, Xibele,

Assim, convida-se Consultores elegíveis a manifestarem interesse em levar a cabo os serviços acima mencionados. Os
Consultores interessados deverão dar informação indicando que eles são qualificados para executar os serviços através de
brochuras, descrição de tarefas similares, e disponibilidade de pessoal apropriado. A manifestação de interesse deve ser curta
(não excedendo 20 páginas), descrevendo a experiência e as competências do concorrente para a execução desta consultoria
de forma clara e sucinta, indicando as qualificações e experiência em trabalhos similares, especificando os serviços, custo dos
mesmos, sua localização e outros dados relevantes para a qualificação da firma.

Tsa-tse, 7 de Abril, Balucuene, Manchiana, Palmeira, Chicunguluine, Taninga, Maciana, Madzule, Galane, Munguine

Das 16:00 às 16:30 horas, devendo afectar os Distrito de Nacala
e Monapo.

e Macendzele.
Para efeitos de precaução todas as instalações deverão ser conDas 07:00 às 11:00 horas, devendo afectar os Bairros Matola
F, zona do Jumbo, Bairro Lopes e uma parte da Matola Santos.

A Lista Curta será elaborada com base nos Consultores que tiverem manifestado interesse, e que possuam as melhores
qualificações na avaliação das manifestações de interesse, que será baseada nos seguintes requisitos e pontuações:

sideradas como estando permanentemente em tensão.

Pelos transtornos que esta situação poderá criar aos consumidoProvíncia de Gaza
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os Postos Administrativos de Zimbene, Mazivila 4, Vila da Macia, Bairros
Botira e Meguelene.

Os Consultores podem se associar para melhorar as suas qualificações e as firmas melhor qualificadas farão parte de uma lista
limitada de empresas (Lista Curta), que serão convidadas a submeterem as propostas técnicas e financeiras, cuja selecção
será baseada na Qualidade e no Preço, de acordo com o 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.

res das zonas acima indicadas, assim como para o público em

geral a EDM endereça sinceras desculpas.

Província de Inhambane
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os Distritos de
Inhassouro e Govuro.

Metangula, 21 de Fevereiro de 2022.
Autoridade Competente

Assinatura ilegível

mana, Mahungo, Chavene, Mulumbo II, 7 de Fevereiro,

Mutxipe, Chiquizela e Incomati.

4.1. Experiência da firma de consultoria na realização de trabalhos similares, demonstrada pela descrição de serviços de
fiscalização de obras efectuados nos últimos dez (10) anos: 80 pontos; e,
4.2. Experiência da firma de consultoria em países em vias de desenvolvimento: 20 pontos.

5.

Província de Zambézia

de Marropino e Murua

Data: 18/03/2022 SDPI-L, Sita na Rua Paulo Samuel Kankhomba, Vila de
Hora: 10h30
Metangula Celular: 878520817/843945973

O Governo do Distrito do Lago, pretende contratar uma firma de consultoria para efectuar a fiscalização das Obras de
Construção de 2 Duas Salas de Aulas a ser implantado no Distrito do Lago Posto Administrativo de Cobue.

4.

Cidade de Maputo
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar Parte dos Bairros 3

Local para Entrega de Expressões de Interesse

1.

3.

Das 06:00 às 12:30 horas, devendo afectar aCidade de Chimoio

Domingo, dia 27/02/2022

Concurso Limitado Nº 02 /UGEA/GDL/SDPI-L/CONSUL/P. LOCAL/2022
Serviços de Consultoria para a Fiscalização das Obras de Construção de 2 Duas Salas de Aulas – Niassa

Província de Manica
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar asvilas de Messica,
Manica, Penhalonga e Machipanda.

cala e Monapo.

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Data:08/03/2022
Hora: 10h00

ga,

Das 05:30 às 06:00 horas, devendoafectar os Distrito de Na-

Os actos de Submissão e Abertura das propostas, serão realizados no endereço, datas e, horário acima indicados.

Manifestação de
Interesse

Vila de Gilé, Localidades de Uape, Moneia, Caiane, Chiracu,

Província de Nampula

As propostas deverão ser acompanhadas obrigatoriamente de documentos de qualificação actualizados e autenticados
definidos nos Documentos de Concurso. Não serão aceites propostas apresentadas sob qualquer formato eletrónico.

Entrega de Expressões de Comunicação da
Interesse
Lista Curta

Província de Sofala
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar o Distrito de Machan-

Minas de Marropino e Murua.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar o documento de concurso ou adquiri-lo no SDPILago, sita na Rua Paulo Samuel Kankhomba, Vila de Metangula, pela importância não reembolsável de 2000,00Mt
(Dois Mil Meticais), a ser depositada na conta nº 643127655 BIM, e apresentar o comprovativo de depósito bancário.

Fase de Selecção

Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar o Distrito de Gilé,

Maputo, 23 de Fevereiro de 2022
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POLÍTICA

Sexta-feira, 25 de Fevereiro de 2022

NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

PUBLICIDADE

Bias fala de esforços para
integração da mulher

RESERVA ESPECIAL DO NIASSA
SECTOR DE INFRA-ESTRUTURAS
UNIDADE DE PROCURMENT

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Instalação de uma Vedação Eléctrica Metálica de Protecção de
42Km, no Distrito de Mecula na Província do Niassa
CONCURSO Nº 04/CONST/AFD – VEDAÇÃO MECULA / UP - REN / 2022
1. A Reserva Especial do Niassa recebeu fundos da Agência Francesa de Desenvolvimento, para
o Financiamento do Projecto de Instalação de uma Vedação eléctrica Metálica de protecção de
42 Km de extensão com as seguintes características gerais: Altura da vedação 90cm; Tipo de
postes metálicos; Número de fios de arame galvanizado 4; tipo de eletrificação Painel solar, a
ser construída na Reserva Especial do Niassa, no Distrito de Mecula na Província do Niassa.
2. O Presente pedido de Manifestação de Interesse, tem como objectivo, fazer a Prévia – Qualificação
de Empresas da área de Instalação de vedações eléctricas com capacidade comprovada para a
realização da empreitada acima indicada.
3. Com efeito, são convidadas todas as empresas elegíveis a expressar o seu interesse em prestar
serviços para a Instalação da Vedação supracitada.
São elegíveis as empresas que demonstrarem possuir Qualificação Jurídica, Qualificação
Técnica, Qualificação Financeira e Regularidade Fiscal, através da apresentação da respectiva
documentação comprovativa.
Os Potenciais concorrentes deverão de forma individualizada prestar de entre outras as
seguintes informações:
1. Qualificação Jurídica:

Esperança Bias no final da audiência concedida ao diplomata francês

A

ASSEMBLEIA da República (AR) tem desenvolvido
esforços
para assegurar a integração da mulher na
sociedade, garantiu ontem a
presidente deste órgão de soberania, Esperança Bias, ao
embaixador da França em Moçambique, David Izzo.
Numa audiência concedida em Maputo ao diplomata
francês, com quem passou em
revista a situação política, económica e social do país, Bias
falou do papel que a AR tem
desempenhado na promoção
da participação da mulher no
desenvolvimento nacional.
Na ocasião, fez referência

também às acções que a Assembleia da Republica tem
realizado para respeitar todos
os instrumentos regionais,
continentais e internacionais
sobre a matéria, lembrando
que Moçambique ratificou vários tratados sobre direitos das
mulheres e aprovou várias políticas de género, em princípio
assumidas pelo Governo.
Por seu turno, David Izzo
apresentou à presidente da AR
algumas intenções que o seu
país e outros têm para o mês
da mulher neste ano e a forma
como o Parlamento pode ser
associado a tais programas.
No encontro, o embaixador francês fazia-se acompa-

nhar pela alta-comissária do
Canadá em Moçambique, Caroline Mary Delany; e pela embaixadora da Suécia acreditada
em Maputo, Mette Matilda
Sunnergren.
Ainda ontem, Esperança Bias recebeu em audiência
o embaixador da Indonésia,
Herry Sudjat, a quem transmitiu o reconhecimento de
Moçambique pelo apoio incondicional que o seu país tem
prestado.
Manifestou gratidão pelo
apoio da missão diplomática indonésia em Maputo na
preparação da participação da
delegação parlamentar moçambicana na 144.ª Assem-

bleia-Geral da União Interparlamentar que se realizou
recentemente em Nova Iorque.
A missão moçambicana foi
chefiada pelo deputado e antigo presidente da Assembleia
da República Eduardo Mulémbwè e integrou outros parlamentares naquela reunião que
juntou representantes de quase todo o mundo.
Esperança Bias manifestou ao diplomata indonésio o
desejo de estreitar as relações
de cooperação a nível bilateral
entre as assembleias dos dois
países, com troca de delegações e experiências nos domínios político e da administração parlamentar.

MUNICÍPIO DA MATOLA

Frelimo faz avaliação
positiva do desempenho
A BANCADA da Frelimo na Assembleia Municipal da Cidade
da Matola faz avaliação positiva
do desempenho da autarquia
no segundo semestre de 2021,
destacando, sobretudo, a manutenção 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 bancada, Lucas Chiponde, que falava
na VI Reunião de Avaliação dos
quatro municípios da província
de Maputo, o grau de realização
do plano anual do segundo semestre de de 2021 é de 74 por
cento.
A construção da sala de sessões da Assembleia Municipal,
o enquadramento dos vendedores informais nos mercados e
o contacto permanente com os
munícipes na sede, nos postos
administrativos e nos bairros
são outras realizações.
A bancada da Frelimo, com
29 membros efectivos e 15 suplentes, recomenda o Conselho Municipal a manter o bom
desempenho, privilegiando a
permanente comunicação com
os munícipes, a fiscalização dos
transportes de passageiros, o
combate à criminalidade e a
instalação da iluminação pública.
Chiponde indicou que as
realizações incluem a manutenção periódica de canais de
drenagem nos bairros da Li-

1.1– Cópia reconhecida do Alvará da 6ªClasse Categoria V e Sub categorias 4ª ate 7ª,
1.2 - Cópia reconhecida da Certidão de Quitação das Finanças,
1.3 - Cópia reconhecida da Certidão de Quitação do INSS,
1.4 - Cópia reconhecida da Certidão de Registo Definitivo ou BR,
1.5 - Cópia reconhecida da Certidão de Não Falência do Tribunal Judicial,
1.6 - Cópia reconhecida da Certidão do Ficheiro de Unidade Estatística.
1.7 – No caso de um agrupamento de empresas “J.V”( joint venture ), apresentar documento
original da transmissão do acordo de agrupamento das empresas “J.V” assinado e
reconhecido pelo Registo e Notariado.
2. Qualificação Técnica:
2.1 – Cópia reconhecida do Certificado de Habilitações do Técnico Superior com mínimo de 3
anos de experiência,
2.2 – Inscrição do Técnico superior no Ministério de Obras Públicas e Habitação e Recursos
Hídricos,
2.3 – CV do Técnico Superior com mínimo de 3 anos de experiência,
2.4 – Lista de Obras executadas nos últimos 3 anos similares ao objecto do presente
concurso, anexar comprovativo de obras executadas através da cópia reconhecida do
auto de recepção provisória ou definitiva de cada obra,
2.5 – Lista dos equipamentos mínimos para executar a obra, indicando se são da propriedade
da empresa ou se serão alugados.
2.6 – Nota explicativa de medidas adotar na segurança dos trabalhadores, durante a execução
da obra.
2.7 – Declaração de integridade, Elegibilidade socio – Ambiental assinada e carimbada.
3. Qualificação Financeira:
3.1 – Cópia do Balancete da empresa dos últimos 3 anos,
3.2 – Extrato de conta bancária Original da empresa dos últimos 6 meses.
4. O Concurso será realizado de acordo com os procedimentos constantes do Regulamento de
Contratação de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto 5/2016 de 08 de Março e esta aberto a todos concorrentes que
manifestarem interesse e conforme definido no referido regulamento.
5. As Manifestações de Interesse dos interessados deverão ser entregues em triplicado num
envelope fechado, nos endereços abaixo indicados, até as 16.00 horas do dia 25 de Março de
2022.

Um dos desafios é manter a limpeza das drenagens

berdade, Fomento, Matola A
e Machava Km 15; ligação de
1500 novas habitações e estabelecimentos da rede eléctrica
nas zonas em expansão; construção da sala de sessões da
Assembleia Municipal; enquadramento de 339 vendedores
informais nos mercados Santos
e T3 e nos bairros Patrice Lumumba e Tsalala.
Por seu turno, o presidente
do Conselho Municipal, Calisto Cossa, explicou que nos
últimos 10 anos a população da
cidade da Matola cresceu, atingindo aproximadamente o dobro do que dispunha em 2007.
Para fazer face a este crescimento, Cossa disse que o município aposta na urbanização
e infra-estruturação, o que

resultou na emissão de 2213
DUAT para fins residenciais,
427 para fins económicos e
ainda 867 licenças de construção, além da atribuição de 116
talhões a nativos e ocupantes
de boa-fé.
Em relação ao saneamento,
salubridade, cemitérios e gestão ambiental e urbana, o autarca indicou que foi realizada
manutenção periódica da vala
de drenagem do Fomento, Liberdade, Km 15 e de dois canais
de drenagem de água.
Entretanto, Cossa reconhece que, não obstante os
avanços registados, a urbe ainda enfrenta constrangimentos
que influenciam o seu desempenho, nomeadamente a crise
económica e social resultante

da pandemia da Covid-19,
que levou à redução do nível
de investimento dos agentes
económicos, estes que são importantes parceiros no desenvolvimento da urbe.
Em relação aos desafios,
Cossa apontou a necessidade de
aumento da capacidade de arrecadação de receitas próprias,
educação fiscal e consolidação
do cadastro dos contribuintes;
melhoria da participação popular nas actividades municipais; potenciar as acções de
educação cívica, sobretudo na
componente ambiental; melhorar as acções fiscalizadoras
e de monitoria da gestão de
terra; reduzir conflitos de terra,
propiciando a terra segura com
atribuição de DUAT.

Reserva Especial do Niassa Escritórios em Mbatamila Unidade de Procurment. Mbatamila - Distrito
de Mecula.
Ou
WCS Moçambique
Escritórios em Maputo
Sita na Rua Orlando Mendes Street nº0163
Sommerschild
Maputo.
Os interessados poderão obter informações adicionais através do seguinte endereço: Reserva
Especial do Niassa.
Escritório de Mabatamila
Unidade de Procurment.
E – Mail : crajabo@wcs.org
Cell: 876767140 / 844662842
Mbatamila – Distrito de Mecula
Manifestação de interesse enviada por correio electrónico (E – Mail) e / ou por Fax não serão
consideradas e o anúncio terá 21 dias após a sua publicação no Jornal "Notícias".
Mbatamila, aos 23 de Fevereiro de 2022
O Administrador da Reserva Especial do Niassa
(Ilegível)
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EMPRESA NACIONAL DE HIDROCARBONETOS, E.P

UNIDADE DE APROVISIONAMENTO - UAPO

Anúncio do Concurso Público Nº002/UAPO/ENH/071.2/2022-Fornecimento
de Consumíveis de Mercearia a ENH – Delegação de Vilanculos

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE MOATIZE

Anúncio da Cerimónia da 1ª Auscultação Pública
de Elaboração do Plano de Estrutura Urbana e
Plano de Pormenor da Maal de Moatize

1. A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, E.P. convida pessoas colectivas nacionais e
estrangeiras, interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem
propostas fechadas para Fornecimento de Consumíveis de Mercearia a ENH – Delegação de
Vilanculos.
Documentos de Elegibilidade a Apresentar: Certidão de Registo Comercial ou documento
equivalente; Alvará ou Licença para exercício da actividade; Certidão de Quitação das Finanças;
Declaração do INSS; Declaração do Tribunal Judicial; Certidão do Instituto Nacional de
Estatística; Proposta técnica e financeira; Cartas Abonatórias referentes aos últimos 3 (três)
anos.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do
Concurso ou adquirí-los pela importância não reembolsável de 1.000,00Mt (Mil Meticais), no
seguinte endereço: Rua dos Desportistas, nº 918, no aterro da Maxaquene, 14º andar,
Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, Maputo-Moçambique-UAPO.
3. Os documentos do Concurso poderão ser adquiridos, mediante o pagamento por depósito
ou transferência bancária para a conta Nº1081202211023, NIB: 000301080120221102389,
Standard Bank, Beneficiário: Empresa Nacional de Hidrocarbonetos E.P.
4. O prazo de validade das propostas será de 90 (noventa) dias.
5. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado até às 10 Horas do dia 22 de
Março de 2022, que serão abertas em sessão pública (obedecendo os limites definidos pelo
Decreto Presidencial), no mesmo endereço, às 10.15 Horas do mesmo dia, e posteriormente
será enviada por via electrónica, a acta de abertura das propostas para todos os concorrentes
que submeterem as propostas técnicas e financeiras.
6. É obrigatória a apresentação de documentos de qualificação jurídica, económico-financeira,
técnica e de regularidade fiscal.

O Conselho Municipal da Cidade de Moatize

deliberou pelo

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

7. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratações da ENH.

Moatize, aos 11 de Fevereiro de 2022

Maputo, aos 23 de Fevereiro de 2022
(Ilegível)

Rua de Administração, Bairro 25 de Setembro, Email- conselhomvm1@gmail.com Contacto: +258
864651386, Moatize - Tete
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

Anúncio de Concursos

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

1.

Concurso REF. 008/2022 – AQUISIÇÃO DE DESKTOPS COM MONITORES
E MATERIAL INFORMÁTICO DOD
1. A JHPIEGO Mozambique convida por este meio as empresas interessadas e elegíveis para manifestarem
o seu interesse na apresentação de propostas em CARTA FECHADA para fornecimento de:

Nr

Descrição/ Especificações

Especificação correctas são
exigidas

Quantidade

1

Desktops e Monitores

Ver caderno de encargos

Ver caderno de
encargos

2

Lotes I; II; III - Material
informático

Ver caderno de encargos

Ver caderno de
encargos

2. A manifestação de interesse esta aberta a todos os concorentes legalmente registados e autorizados para
o fornecimento de desktops (anexar documentação relativa). O processo será regido de acordo com as
normas e procedimentos em vigor na Jhpiego Moçambique.
3. A proposta deve ser apresentada em Meticais (MZN) indicando o valor unitário para cada item e valor
total, o número do NUIT da Jhpiego, o valor do IVA deve ser referenciado a sua percentagem. TODAS
AS PROPOSTAS ABERTAS, enviadas sem as descrições acima referenciadas OU ENVIADAS POR EMAIL
SERÃO INVALIDADAS.
4. O período de validade das propostas deverá ser de 90 dias, no mínimo.
5. Cadernos de encargos/informação adicional pode ser solicitado a partir do dia 21/2/2022 até ao dia
1/3/22, pelo email: salma.buvane@jhpiego.org
6. As propostas devem ser entregues no endereço abaixo, indicando o lote(s) pelo qual concorre com o
titilo “008/2022 – DESKTOPS COM MONITORES E MATERIAL INFORMÁTICO - DOD” até as 15.00h
do dia 3 de Março de 2022, pelo que, as mesmas serão abertas em sessão reservada e dirigida por um
Comité de Avaliação interno, criado para o efeito e, este processo será regido de acordo com as normas e
procedimentos da Jhpiego Mozambique.
JHPIEGO Mozambique
Av. Armando Tivane, Nº 1608
Cell: 258 84 3123806
Maputo – Moçambique

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

Concurso

Objecto

Garantia

Data e hora final da
Entrega das propostas

Data e hora da
abertura das
propostas

Concurso Publico
Nº52A003141/CP/02/2022

Aquisição de Géneros Alimentícios

70.056,00

21.03.2022
9:00 Horas

21.03.2022
09:30 Horas

Concurso Limitado
Nº52A003141/CL/01/2022

Manutenção e Reparação de Viaturas Multimarcas

N/A

10.03.2022
09:00 Horas

10.03.2022
09:30 Horas

Concurso Limitado
Nº52A003141/CL/02/2022

Aquisição de Pneus para Viaturas

N/A

10.03.2022
09:30 Horas

10.03.2022
10:00 Horas

Concurso Limitado
Nº52A003141/CL/03/2022

Aquisição de Kit para Prevenção do Covid-19

N/A

10.03.2022
10:00 Horas

10.03.2022
10:30 Horas

Concurso Limitado
Nº52A003141/CL/04/2022

Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para o
Lar de Estudantes e Serviços Administrativos

N/A

10.03.2022
10:30 Horas

10.03.2022
11:00 Horas

Concurso Limitado
Nº52A003141/CL/05/2022

Aquisição de Material para Brindes e Homenagens

N/A

10.03.2022
11:00 Horas

10.03.2022
11:30 Horas

Concurso Limitado
Nº52A003141/CL/06/2022

Passagens Aéreas Dentro e Fora do País

N/A

10.03.2022
11:30 Horas

10.03.2022
12:00 Horas

Concurso Limitado
Nº52A003141/CL/07/2022

Manutenção e Reparação de Equipamento
Informático e Fotocopiadoras

N/A

10.03.2022
12:00 Horas

10.03.2022
12:30 Horas

Concurso Limitado
Nº52A003141/CL/08/2022

Fornecimento de Serviços Gráficos

N/A

10.03.2022
12:30 Horas

10.03.2022
13:00 Horas

Concurso Limitado
Nº52A003141/CL/09/2022

Serviços de Comunicação

N/A

10.03.2022
13:00 Horas

10.03.2022
13:30 Horas

Concurso Limitado
Nº52A003141/CL/11/2022

Fornecimento de Combustíveis e lubrificantes

N/A

10.03.2022
13:30 Horas

10.03.2022
14:00 Horas

Concurso Limitado
Nº52A003141/CL/12/2022

Consumíveis para Equipamento Informático

N/A

10.03.2022
14:00 Horas

10.03.2022
14:30 Horas

Concurso Limitado
Nº52A003141/CL/13/2022

Fornecimento de Carvão Vegetal

N/A

10.03.2022
14:30 Horas

10.03.2022
15:00 Horas

2.

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

3.

O período de validade das Propostas será de 90 (noventa) dias, a contar da data final da sua entrega.

4.

As Propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até dias indicados na Tabela acima e não será vedada a presença dos Concorrentes que desejarem assistir
ao acto de abertura das mesmas.
Instituto Superior Politécnico de Songo
Unidade Gestora Executora das Aquisições
Bairro Julius Nyerere (recinto da Escola Secundária de Songo)
Telefone: 875253322, Fax: 252-82338, Vila de Songo – Província de Tete

5.

O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto 5/2016, de 8 de Março.
Songo, aos 21 de Fevereiro de 2022
O Director-Geral

1490

(Assinatura Ilegível)
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Fornecimento de Nitrogénio

CONTRATO-QUADRO PARA A SASOL
CONVITE DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E PRÉ-QUALIFICAÇÃO

A Sasol Petroleum Temane Limitada (“Sasol”) convida
fornecedores de Nitrogénio Líquido interessados (o
“Participante” ou “Participantes”) a responderem a este
concurso de pré-qualificação. Os participantes devem estar
registados em Moçambique e terem uma estrutura de negócio
comprovada onde a totalidade ou uma parte do capital social
é detido por moçambicanos. Quanto maior for o capital social
moçambicano, maior será a pontuação de avaliação para
tais Participantes. Um Participante estrangeiro registado,
cujo capital social é maioritariamente estrangeiro, não será
considerado.
A fim de ser considerado fornecedor para o aprovisionamento
de Nitrogénio Líquido, os Participantes devem apresentar
o seguinte: estrutura da empresa (destacando o registo de
apropriação moçambicana); certidão de registo comercial
da empresa; licença(s) comercial(is); IVA/NUIT; relatórios
financeiros auditados dos últimos dois (2) anos; dados de
contacto de pelo menos três (3) clientes e que serviços o
Participante prestou a tais clientes (esses clientes podem
ser contactados pela Sasol para fornecerem referências),
comprovando o número de anos de actividade em Moçambique
e documentos comprovativos do SHE do Participante bem
como Sistemas de Gestão da Manutenção e processos.
Além disso, os Participantes devem responder às seguintes
perguntas numeradas de 1 a 8, com documentos comprovativos
providenciados, quando aplicável, utilizando o formato dos
números da secção indicados abaixo:
1. Fornecimento de Nitrogénio:

2. Documentação e CVs dos trabalhadores respeitantes aos
Supervisores e Operadores de Nitrogénio: (i) cada um deve ter
pelo menos 5 anos de experiência nos Serviços de Nitrogénio
(no caso da fábrica de Nitrogénio: 5 anos de experiência
na operação e manutenção de tais fábricas); (ii) cada um
deve ter 2 anos de experiência em operações terrestres na
África Subsaariana; e (iii) cada um deve ter experiência com
o manuseamento de Nitrogénio ou outro material similar /
operações de bombagem nos últimos 5 anos.
3. Documentação de toda a certificação, idade, fotografias e
histórico de manutenção do equipamento para armazenar
e transportar o líquido e, se possível, uma fábrica móvel
de Nitrogénio localizada perto ou nas instalações de Sasol
Temane. A certificação também deve incluir mas não se deve
limitar a; ASME B31.3, API 16 C, NACE MR-01-75, API 6A, ou
quaisquer outras normas internacionalmente reconhecidas,
quando aplicável.
4. Documentos comprovativos de inspecção e teste de carga para
todos os equipamentos de elevação móveis em conformidade
com os requisitos legais, em particular com as Regras de
Operações e Equipamentos de Elevação de 1998 (“LOLER”),
Regras de Provisão e Utilização de Equipamentos de Trabalho
(“PUWER”) e equipamentos de elevação de acordo com a API
RP8B, ou outras normas semelhantes.
5. Documentos comprovativos da acreditação ISO e API, quando
aplicável - a ISO 9001 não é obrigatória e qualquer sistema /
manual de qualidade alternativo deverá ser analisado.
6. Documentos comprovativos do pré-planeamento do trabalho
e das garantias de fornecimento, incluindo apoio técnico.

a) Fornecimento apenas: comprovação para o fornecimento do
produto de nitrogénio líquido: capacidade de fornecimento,
controlo de pureza, controlo de resíduos, transporte e
outros controlos de produtos, incluindo MSDS; e/ou

7. Documentos comprovativos de armazenamento e verificações
da compatibilidade do transporte do equipamento.

b) Fábrica de Nitrogénio: comprovação para o fabrico e
fornecimento de Nitrogénio Líquido em que o Participante
fornecerá à fábrica de Nitrogénio as especificações
incluindo a capacidade de fornecimento, controlo da
pureza, controlo de resíduos, transporte e outros controlos
de produtos, e MSDS.

8. Se as empresas moçambicanas não tiverem experiência
necessária, a Sasol incentiva a utilização de joint ventures (JV)
sempre que possível para assim se conseguir um alargamento
da capacidade local. No caso de ser proposta uma JV, é
favor fornecer todos os detalhes necessários, incluindo os
cronogramas.

Sasol Petroleum Temane Limitada (“Sasol”) invites interested
Liquid Nitrogen Suppliers (the “Participant” or “Participants”)
to provide a response to this pre-qualification process.
Participants must be registered in Mozambique and have a
proven ownership structure where all or a portion of equity
is owned by Mozambique nationals. The more Mozambique
national equity the higher will be the evaluating score for such
Participants. A wholly owned foreign registered Participant
shall not be considered.

2. Evidence and CVs of personnel which shall relate to Nitrogen
Supervisors and Operators: (i) each with at least 5 years
experience in Nitrogen Services (in the case of Nitrogen plant: 5
years experience in operating and maintenance of such plants);
(ii) each with 2 years experience on land based operations in
Sub-Sahara Africa; and (iii) each with Nitrogen or other similar
material handling / pumping operations within the 5 years.

In order to be considered as a qualified supplier for liquid
Nitrogen supply, Participants must submit the following:
ownership structure (highlighting Mozambique national
ownership); company registration certificate; commercial
license(s); IVA/VAT/sales tax number; audited financial reports
for the last two (2) years; contact details of at least three (3)
clients and what services the Participant provided to such
clients (such clients may be contacted by Sasol to provide
references), evidence of the number of years operating in
Mozambique and documented evidence of the Participant’s
SHE and Maintenance Management Systems and processes.

3. Evidence of all certification, age, photographs and maintenance
history of equipment to store and transport liquid and, if
possible, a mobile Nitrogen plant located near or at Sasol
Temane facilities. Certification must also include but shall not
be limited to; ASME B31.3, API 16 C, NACE MR-01-75, API 6A,
or any other applicable Internationally recognized standards
where applicable.
4. Evidence of inspection and load test for all moveable lifting
tackle in accordance with legal requirements, in particular
Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998
(“LOLER”), Provision and Use of Work Equipment Regulations
(“PUWER”) and lifting equipment to API RP8B, or all other such
standards.

Additionally, Participants must respond to the following
questions numbered 1 to 8, with evidence provided where
applicable, using the format of the section numbers set out
below:

5. Evidence of ISO and API accreditation, where applicable - ISO
9001 is not mandatory and any alternative quality system /
manual shall be reviewed.

1. Nitrogen Supply:

6. Evidence of pre-planning and supply assurances including
technical support.

a) Supply only: evidence for the supply of liquid Nitrogen
product: supply capacity, purity control, waste control,
transport handling and other product controls including
MSDS; and/or
b) Nitrogen plant: evidence for the manufacture and supply
of liquid Nitrogen product where Participant shall provide
Nitrogen plant specifications to include supply capacity,
purity control, waste control, transport handling and other
product controls including MSDS.

7. Evidence of storage and transport equipment compatibility
reviews.
8. Where Mozambique owned companies do not have the
required experience, Sasol encourages the use of joint ventures
(JV) where possible to achieve an increase in local content. In
the event a JV is proposed please provide all required detail
including timelines.

A Sasol pré-qualifica os Participantes baseando-se em
princípios de equidade com fornecedores idóneos que
respeitem os prazos, a qualidade, a segurança, a saúde, o
ambiente e o custo.
Caso deseje participar neste concurso de pré-qualificação,
terá de enviar até às 16h00 (hora de Moçambique) do dia 25
de Março de 2022 as respostas e documentação respeitante a
cada uma das perguntas acima mencionadas. O Participante
deve responder em inglês. A sua resposta deve ser enviada
para o seguinte endereço electrónico da Sasol:
WellDeliveryPrequalification@sasol.com
Por favor, coloque o seguinte no cabeçalho do seu e-mail:
“PRÉ-QUALIFICAÇÃO: FORNECIMENTO DE NITROGÉNIO”
Todas as informações em epígrafe e os documentos de préqualificação que apresentar destinam-se apenas a identificar
possíveis fornecedores com capacidade de aprovisionamento,
e não deverão de forma alguma ser interpretados como
um compromisso da Sasol adjudicar um contrato a um
Participante.
É intenção da Sasol encorajar e identificar Participantes
com capacidades para o fornecimento de Nitrogénio e
posteriormente convidar apenas os Fornecedores com
capacidade para tal, no parecer exclusivo da Sasol, a
apresentarem uma proposta mais detalhada. No entanto, a
Sasol não será obrigada a efectivar qualquer proposta como
consequência deste concurso de pré-qualificação.

Sasol shall prequalify Participants on the basis that all else is
equal with a reputable source that does not compromise time,
quality, safety, health, environment and cost.
In the event you wish to participate in this pre-qualification
process, you will need to respond by 16:00 (Mozambique time)
on 25 March 2022 with answers and evidence to each of the
above questions. A Participant must provide its response in the
English language. Your response shall be made to the following
Sasol e-mail address:
WellDeliveryPrequalification@sasol.com
Kindly state the following in your e-mail header:
“PRE-QUALIFICATION: NITROGEN SUPPLY”
All information above and the pre-qualification documents you
submit are aimed at identifying capable sources of supply only
and shall in no way be construed as a commitment from Sasol to
award any contract to any Participant.
It is the intent of Sasol to encourage and identify capable
Participants for the supply of Nitrogen and then invite only
those capable Providers, in the sole opinion of Sasol, to submit
a more detailed tender. However, Sasol shall not be obligated to
effect any tender as a result of this pre-qualification process.
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Prestação de Serviços de Slickine Liso

CONTRATO-QUADRO PARA A SASOL
CONVITE DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E PRÉ-QUALIFICAÇÃO

A Sasol Petroleum Temane Limitada (“Sasol”) convida
Fornecedores de Serviços de Slickline interessados (o
“Participante” ou “Participantes”) a responderem a este
concurso de pré-qualificação. Os participantes devem estar
registados em Moçambique e terem uma estrutura de negócio
comprovada onde a totalidade ou uma parte do capital social
é detido por moçambicanos. Quanto maior for o capital social
moçambicano, maior será a pontuação de avaliação para
tais Participantes. Um Participante estrangeiro registado,
cujo capital social é maioritariamente estrangeiro, não será
considerado.
A fim de ser considerado fornecedor para a prestação de
Serviços de Slickline Liso, os Participantes devem apresentar
o seguinte: estrutura da empresa (destacando o registo de
apropriação moçambicana); certidão de registo comercial
da empresa; licença(s) comercial(is); IVA/NUIT; relatórios
financeiros auditados dos últimos dois (2) anos; dados de
contacto de pelo menos três (3) clientes e que serviços o
Participante prestou a tais clientes (esses clientes podem
ser contactados pela Sasol para fornecerem referências),
comprovando o número de anos de actividade em Moçambique
e documentos comprovativos do SHE do Participante bem
como Sistemas de Gestão de Manutenção e processos.
Além disso, os Participantes devem responder às
seguintes perguntas numeradas de 1 a 7, com documentos
comprovativos, quando aplicável, utilizando o formato dos
números da secção indicados abaixo:
1. Documentos e currículos dos trabalhadores relacionados com
operações da Intervenção Slickline: (i) Supervisores com pelo
menos 10 anos de experiência e com certificação IWCF nível-4
de Controlo de Pressão de Intervenção de Poço (Programa
de Controlo da Pressão de Intervenção em Poços, incluindo o
cabo de aço) da IWCF; (ii) Operadores com pelo menos 5 anos
de experiência e com certificação IWCF nível-2 (Programa de
Controlo de Pressão de Intervenção de Poço, incluindo o cabo
de aço) da IWCF; (iii) Especialista em Amostragem com pelo
menos 3 anos de experiência; (iv) Supervisores e Operadores
com pelo menos 2 anos de experiência na África Subsaariana; e
(iv) cada um com experiência de perfuração, mudança de zona
por deslocamento de mangas deslizantes, ajuste de plugues,

Sasol Petroleum Temane Limitada (“Sasol”) invites interested
Surface Slickline Service Providers (the “Participant” or
“Participants”) to provide a response to this pre-qualification
process. Participants must be registered in Mozambique and
have a proven ownership structure where all or a portion
of equity is owned by Mozambique nationals. The more
Mozambique national equity the higher will be the evaluating
score for such Participants. A wholly owned foreign registered
Participant shall not be considered.
In order to be considered as a qualified supplier for Surface
Slickline Services, Participants must submit the following:
ownership structure (highlighting Mozambique national
ownership); company registration certificate; commercial
license(s); IVA/VAT/sales tax number; audited financial reports
for the last two (2) years; contact details of at least three (3)
clients and what services the Participant provided to such
clients (such clients may be contacted by Sasol to provide
references), evidence of the number of years operating in
Mozambique and documented evidence of the Participant’s
SHE and Maintenance Management Systems and processes.
Additionally, Participants must respond to the following
questions numbered 1 to 7, with evidence provided where
applicable, using the format of the section numbers set out
below:
1. Evidence and CVs of personnel which shall relate to Slickline
Intervention operations: (i) Supervisors with at least 10 years
experience and having IWCF level-4 Well Control certification
(Well Intervention Pressure Control Program, including the
wireline element) from IWCF; (ii) Operators with at least 5
years experience and holding IWCF Level-2 Certification (Well
Intervention Pressure Control Program, including the wireline
element) from IWCF; (iii) Sampling Specialist with at least 3
years experience; (iv) Supervisors and Operators each having
at least 2 years experience in Sub-Sahara Africa; and (iv) each
with experience of understanding perforating, zone change
by shifting sliding sleeves, plug setting, setting of memory

ajuste de medidores de memória, PLT de memória, sondagem
no fundo de poço, serviços de calibração, sonda de fundo
de poço, detecção de fugas atrás de invólucros, registo de
corrosão, pescaria pesada com linha trançada.
2. Fornecimento e gestão de um camião equipado com slickline
autónomo/unidade de linha trançada (todo o equipamento
deve ter menos de 5 anos a partir da data de fabrico) e qualquer
equipamento de superfície completo com: (i) central eléctrica
/ grua integral / compressor / tanque(s) de fluidos / bomba
de teste de pressão; (ii) Inclui equipamento de controlo de
pressão de 3”, 4” & 7”, incluindo os respectivos BOP’s e todo
o equipamento auxiliar necessário para ligar aos poços de
produção dos clientes; e (iii) todos os tamanhos necessários
de cabos cruzados, válvulas e ligações especializadas – tudo o
que for necessário para colocar ferramentas de terceiros num
poço de perfuração, tanto em operações de plataformas como
em operações sem plataformas, onde o Participante deverá
apresentar documentos como Certificados de Conformidade
(COC) e certificação reconhecida por terceiros de testes de
pressão, idade, princípios de reparação e apoio, fotografias e
histórico completo de manutenção de todo o equipamento.
A certificação deve também incluir mas não se deve limitar
a; ASME B31.3, API 16 C, NACE MR-01-75, API 6A, ou quaisquer
outras normas internacionalmente reconhecidas, quando
aplicável.
3. Documentação comprovativa de inspecção e teste de carga para
todos os equipamentos de elevação móveis em conformidade
com os requisitos legais, em particular os Regulamentos de
Operações e Equipamentos de Elevação de 1998 (“LOLER”), os
Regulamentos de Provisão e Utilização de Equipamentos de
Trabalho (“PUWER”) e equipamentos de elevação de acordo
com a API RP8B, ou outras normas semelhantes.
4. Documentação comprovativa da acreditação ISO e API, quando
aplicável - a ISO 9001 não é obrigatória e qualquer sistema /
manual de qualidade alternativo deverá ser analisado.
5. Dados comprovativos de pré-planeamento do trabalho,
execução, avaliação posterior do trabalho e um exemplo do
relatório de conclusão do poço, e apoio técnico.

gauges, memory PLT, bottomhole sampling, calliper services,
downhole camera, leak detection behind casing, corrosion
logging, heavy braided fishing.
2. Supply and management of a truck mounted, self-contained
slickline / braided line unit (all equipment to be less than 5
years from date of manufacture) and any associated surface
equipment complete with: (i) power pack / Integral crane /
compressor / fluid tank(s) / pressure test pump; (ii) Inclusive of
3”, 4” & 7” Pressure control equipment including their respective
BOP’s and all ancillary equipment required to connect with
the clients production wells; and (iii) all required sizes of
crossovers, valves and specialised connections – all which are
necessary to run third party downhole tools into a wellbore in
both rig and rigless operations where a Participant shall provide
evidence in the form of Certificates of Conformances (COC) and
a recognised third-party witness pressure testing certification,
age, repair and back-up philosophy, photographs and full
maintenance history of all equipment. Certification must
also include but shall not be limited to; ASME B31.3, API 16 C,
NACE MR-01-75, API 6A, or any other applicable Internationally
recognised standards where applicable.
3. Evidence of inspection and load test for all moveable lifting
tackle in accordance with legal requirements, in particular
Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998
(“LOLER”), Provision and Use of Work Equipment Regulations
(“PUWER”) and lifting equipment to API RP8B, or all other such
standards.
4. Evidence of ISO and API accreditation, where applicable - ISO
9001 is not mandatory and any alternative quality system /
manual shall be reviewed.
5. Evidence of job pre-planning, execution, post job review and
an example end of well report , and technical support.
6. Evidence of third party equipment compatibility reviews anD
execution.

6. Documentos comprovativos de armazenamento e análises da
compatibilidade do transporte do equipamento.
7. Se as empresas moçambicanas não tiverem experiência
necessária, a Sasol incentiva a utilização de joint ventures (JV)
sempre que possível para assim se conseguir um alargamento
da capacidade local. No caso de ser proposta uma JV, é
favor fornecer todos os detalhes necessários, incluindo os
cronogramas.
A Sasol pré-qualifica os Participantes baseando-se em
princípios de equidade com fornecedores idóneos que
respeitem os prazos, a qualidade, a segurança, a saúde, o
ambiente e o custo.
Caso deseje participar neste concurso de pré-qualificação,
terá de enviar até às 16h00 (hora de Moçambique) do dia 25
de Março de 2022 as respostas e documentação respeitante a
cada uma das perguntas acima mencionadas. O Participante
deve responder em inglês. A sua resposta deve ser enviada
para o seguinte endereço electrónico da Sasol:
WellDeliveryPrequalification@sasol.com
Por favor, coloque o seguinte no cabeçalho do seu e-mail:
“PRÉ-QUALIFICAÇÃO: SERVIÇOS DE SLICKLINE LISO”
Todas as informações em epígrafe e os documentos de préqualificação que apresentar destinam-se apenas a identificar
possíveis fornecedores com capacidade de aprovisionamento,
e não deverão de forma alguma ser interpretados como
um compromisso da Sasol adjudicar um contrato a um
Participante.
É intenção da Sasol encorajar e identificar Participantes com
capacidades para o fornecimento de Serviços de Slickline
Liso e posteriormente convidar apenas os Fornecedores
com capacidade para tal, no parecer exclusivo da Sasol, a
apresentarem uma proposta mais detalhada. No entanto, a
Sasol não será obrigada a efectivar qualquer proposta como
consequência deste concurso de pré-qualificação.

7. Where Mozambique owned companies do not have the required
experience, Sasol encourages the use of joint ventures (JV)
where possible to achieve an increase in local content. In
the event a JV is proposed please provide all required detail
including timelines.
Sasol shall prequalify Participants on the basis that all else is
equal with a reputable source that does not compromise time,
quality, safety, health, environment and cost.
In the event you wish to participate in this pre-qualification
process, you will need to respond by 16:00 (Mozambique
time) on 25 March 2022 with answers and evidence to each of
the above questions. A Participant must provide its response
in the English language. Your response shall be made to the
following Sasol e-mail address:
WellDeliveryPrequalification@sasol.com
Kindly state the following in your e-mail header:
“PRE-QUALIFICATION: SURFACE SLICKLINE SERVICES”
All information above and the pre-qualification documents
you submit are aimed at identifying capable sources of supply
only and shall in no way be construed as a commitment from
Sasol to award any contract to any Participant.
It is the intent of Sasol to encourage and identify capable
Surface Slickline Services and then invite only those capable
Providers, in the sole opinion of Sasol, to submit a more
detailed tender. However, Sasol shall not be obligated to
effect any tender as a result of this pre-qualification process.

PUBLICIDADE

Sexta-feira, 25 de Fevereiro de 2022

13

Fornecimento de Produtos Tubos Condutores

CONTRATO-QUADRO PARA A SASOL
CONVITE À MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E PRÉ-QUALIFICAÇÃO

A Sasol Petroleum Temane Limitada (“Sasol”) convida
fornecedores de tubos condutores de poços de petróleo
interessados (o “Participante” ou “Participantes”) a
responderem a este concurso de pré-qualificação. Os
participantes devem estar registados em Moçambique e terem
uma estrutura de negócio comprovada onde a totalidade
ou uma parte do capital social é detido por moçambicanos.
Quanto maior for o capital social moçambicano, maior
será a pontuação de avaliação para tais Participantes. Um
Participante estrangeiro registado, cujo capital social é
maioritariamente estrangeiro, não será considerado.
A fim de ser considerado fornecedor para o aprovisionamento
de Tubos Condutores os Participantes devem apresentar o
seguinte: estrutura da empresa (destacando o registo de
apropriação moçambicana); certidão de registo comercial
da empresa; licença(s) comercial(is); IVA/NUIT; relatórios
financeiros auditados dos últimos dois (2) anos; dados de
contacto de pelo menos três (3) clientes e que serviços o
Participante prestou a tais clientes (esses clientes podem
ser contactados pela Sasol para fornecerem referências),
comprovando o número de anos de actividade em Moçambique
e documentos comprovativos do SHE do Participante bem
como Sistemas de Gestão da Manutenção e processos.

tem a capacidade de fornecer tubos condutores de acordo
com a especificação API. Documentação comprovativa
para verificação se o Participante tem capacidade de
fornecer produtos desenhados, fabricados, aparafusados,
inspeccionados e testados, etiquetados, armazenados,
conservados, embalados e acondicionados, transportados e
manuseados de acordo com a última edição da API Spec 5CT /
ISO 11960, API Spec 5L / ISO3183 e outras Normas aplicáveis à
Indústria Petrolífera e de Gás Natural.
4. Documentação comprovativa para verificação se o Participante
está certificado de acordo com a última edição do American
Petroleum Institute (API) Q1 e com o Programa de Monogramas
API. Por favor, providencie um scan do certificado.

6. Para a comunicação com os trabalhadores de perfuração e
logística da Sasol requer que os trabalhadores do participante
sejam fluentes na língua inglesa. O Participante deve indicar
quais são os trabalhadores encarregues da comunicação com
a Sasol em inglês.
A Sasol pré-qualifica os Participantes baseando-se nos
princípios de equidade de fornecedores idóneos que respeitem
os prazos, a qualidade, a segurança, a saúde, o ambiente e o
custo.

1. Comprovação da capacidade de fabrico e fornecimento de
Tubos condutores com as seguintes especificações:

Caso deseje participar neste concurso de pré-qualificação,
terá de enviar até às 16h00 (hora de Moçambique) do dia 25
de Março de 2022 as respostas e a documentação respeitante
a cada uma das perguntas acima mencionadas. O Participante
deve responder ao concurso em inglês. A sua resposta deve
ser enviada para o seguinte endereço electrónico da Sasol:

• 20” SAWL 1.0 ”WT X56 20” SAWL 1.0 “WT X56 soldadura de
extremidade lisa ou similar

WellDeliveryPrequalification@sasol.com

2. O Participante deve fornecer informações dos locais onde
realizou trabalhos e dos prazos de fabrico e entrega em
Moçambique.

Por favor, coloque o seguinte no cabeçalho do seu e-mail:

3. Documentação comprovativa para verificação se o Participante

Todas as informações em epígrafe e os documentos de pré-

Sasol Petroleum Temane Limitada (“Sasol”) invites interested
oil well conductor pipe suppliers (the “Participant” or
“Participants”) to provide a response to this pre-qualification
process. Participants must be registered in Mozambique and
have a proven ownership structure where all or a portion
of equity is owned by Mozambique nationals. The more
Mozambique national equity the higher will be the evaluating
score for such Participants. A wholly owned foreign registered
Participant shall not be considered.

threaded, inspected and tested, marked, stored, preserved,
packed and packaged, and transported and handled in
accordance with the latest edition of API Spec 5CT / ISO 11960,
API Spec 5L / ISO3183 and other applicable Petroleum and
Natural Gas Industry Standards.

In order to be considered as a qualified supplier for Conductor
Pipe supply, Participants must submit the following:
ownership structure (highlighting Mozambique national
ownership); company registration certificate; commercial
license(s); IVA/VAT/sales tax number; audited financial reports
for the last two (2) years; contact details of at least three (3)
clients and what services the Participant provided to such
clients (such clients may be contacted by Sasol to provide
references), evidence of the number of years operating in
Mozambique and documented evidence of the Participant’s
SHE and Maintenance Management Systems and processes.
Additionally, Participants must respond to the following
question numbers 1 to 6, with evidence provided where
applicable, using the format of the section numbers set out
below:

“PRÉ-QUALIFICAÇÃO: TUBOS CONDUTORES”

4. Evidence to confirm whether Participant is certified to the
latest edition of American Petroleum Institute (API) Q1 and the
associated API Monogram Program. Please provide a scan of
the certification.

award any contract to any Participant.
It is the intent of Sasol to identify capable conductor pipe
providers and then invite only those capable providers, in the
sole opinion of Sasol, to submit a more detailed tender. However,
Sasol shall not be obligated to effect any tender as a result of
this pre-qualification process.

5. Participant to advise the closest location to the Sasol
operations which can provide certified pipe repair. Please
provide workshop name and approximate turnaround time of
facility.
6. For communication with Sasol drilling and logistics personnel,
Participant personnel shall be fluent in the English language.
Participant to confirm its personnel who will liaise with Sasol
in English.
Sasol shall prequalify Participants on the basis that all else is
equal with a reputable source that does not compromise time,
quality, safety, health, environment and cost.

• 24” SAWL 0.528”WT X70 plain end butt weld or similar

In the event you wish to participate in this pre-qualification
process, you will need to respond by 16:00 (Mozambique time)
on 25 March 2022 with answers and evidence to each of the
above questions. A Participant must provide its response in the
English language. Your response shall be made to the following
Sasol e-mail address:

• 20” SAWL 1.0 ”WT X56 plain end butt weld or similar

WellDeliveryPrequalification@sasol.com

1. Evidence of ability to manufacture and supply Conductor pipe
of the following specifications:

É intenção da Sasol encorajar e identificar Participantes
com capacidades para o fornecimento de tubos condutores
e posteriormente convidar apenas os Fornecedores com
capacidade para tal, no parecer exclusivo da Sasol, a
apresentarem uma proposta mais detalhada. No entanto, a
Sasol não será obrigada a efectivar qualquer proposta como
consequência deste concurso de pré-qualificação

5. O Participante deverá indicar o local mais próximo das
operações da Sasol que forneçam reparação certificada de
tubagens. Por favor, forneça o nome da oficina e o tempo
aproximado de entrega.

Além disso, os Participantes devem responder às
seguintes perguntas numeradas de 1 a 6, com documentos
comprovativos, quando aplicável, utilizando o formato dos
números da secção indicados abaixo:

• 24” SAWL 0.528”WT X70 soldadura de extremidade lisa ou
similar

qualificação que apresentar destinam-se apenas a identificar
possíveis fornecedores com capacidade de aprovisionamento,
e não deverão de forma alguma ser interpretados como
um compromisso da Sasol adjudicar um contrato a um
Participante.

2. Participant to advise ex-works locations and the lead time to
manufacture and delivery to Mozambique.

Kindly state the following in your e-mail header:

3. Evidence to confirm whether Participant can supply conductor
pipe as per API specification. Evidence to confirm whether
Participant can supply goods that are designed, manufactured,

All information above and the pre-qualification documents you
submit are aimed at identifying capable sources of supply only
and shall in no way be construed as a commitment from Sasol to

“PRE-QUALIFICATION: CONDUCTOR PIPE”
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
INSTITUTO DE CEREAIS DE MOÇAMBIQUE, IP
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

COMUNICADO
A KUHANHA, SA Sociedade Gestora do Fundo de Pensões do Banco
de Moçambique comunica que decorre de 28 de Fevereiro a 30 de
Março do corrente ano, o processo anual de PROVA DE VIDA, nos
termos do artigo 40 do Regulamento de Segurança Social Obrigatória
dos Trabalhadores do Banco, aprovado pelo Decreto n.º 100/2019, de
17 de Dezembro.
Para o efeito, os trabalhadores reformados e os titulares de pensão de
sobrevivência, munidos do Bilhete de Identidade, deverão se dirigir
à KUHANHA, Rua Consiglieri Pedroso, número 99, em Maputo, e às
Filiais do Banco de Moçambique da Beira, Nampula, Inhambane, XaiXai, Tete, Quelimane, Pemba e Lichinga.
Os pensionistas descendentes com idades compreendidas entre 18 e 25
anos deverão, adicionalmente, apresentar a declaração de frequência
escolar.
Na impossibilidade de deslocação, o pensionista deverá enviar
à KUHANHA, o certificado de vida, passado pela autoridade
administrativa competente, sem prejuízo da possibilidade de
deslocação ao domicílio do pensionista, para efeitos de confirmação.
Apela-se a todos os pensionistas que a realizem a tempo, por forma a
evitar a interrupção do pagamento das pensões, por falta de efectivação
da prova de vida.

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

Nº do Concurso

03/ICM,IP/DG/
DA/2022

Objecto do Concurso

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

Modalidade
de
Contratação

Concurso
Público

Data e horalimite de
entrega de
Propostas

Data e hora
de abertura
de Propostas
Técnicas

21/3/2022

22/3/2022

15.00 horas

10.00 horas

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

Maputo, aos 22 de Fevereiro de 2022

Maputo, aos 21 de Fevereiro de 2022

KUHANHA- Sociedade Gestora do Fundo de Pensões

A Autoridade Competente
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DO NIASSA
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE

AVISO DE RECRUTAMENTO PARA INGRESSO NO APARELHO DO ESTADO
1. De acordo com o despacho de 15/02/2022, de Sua Excelência Governadora da Província do Niassa,
ao abrigo dos números 2 e 3 do artigo 35 do Estatuto Geral dos funcionários e Agentes do Estado,
aprovado pela Lei n° 10/2017 de 1 de Agosto, conjugado com o Decreto 11/2021 de 9 de Março,
que aprova as condições excepcionais de ingresso de profissionais de saúde e das áreas de apoio
com despensa de concurso público, estão abertas as vagas de ingresso no Aparelho de Estado, por
um período de 10 dias a contar de 15 de Fevereiro de 2022, para o provimento de (12) vagas de
Médicos de clínica Geral, (8) de Técnicos Superiores de Saúde N1, (107) Técnicos de Saúde, (13)
Agentes Técnicos e (9) Agentes de Serviço.

Técnico de Saúde

Agente Técnico
Agente de Serviço

1.
a.
b.
c.
d.

Categoria/Ocupação
Médico de Clínica Geral de 2
Farmacêutico A
Técnico de Administração Hospitalar A
Técnico de Laboratório A
Técnico de Medicina Geral
Enfermeira de Saúde Materno Infantil
Técnico de Estatísticas Sanitárias
Técnico de Medicina Preventiva e S.M
Técnico de Farmácia
Técnico de Nutrição
Técnico de Laboratório
Enfermagem Geral
Motorista de Ambulância
Servente de Unidades S. de Saúde

b. Fotocópia do Certificado de Habilitações Literárias autenticado, (7ª classe para as vagas de Agente
Técnico e Agente de Serviço);
c. Certidão de Registo Criminal;
d. Certidão de Aptidão Física e Sanidade Mental para o exercício da actividade;
e. Comprovativos de Inscrição ou cumprimento do Serviço Militar Obrigatório;
f; Certificado da respectiva Ordem Profissional para a carreira Médica e Enfermagem;
g. Currículo Vitae;

Nas categorias abaixo descritas:
Carreira
Médico de Clínica Geral
Técnicos Superior de Saúde N1

a. Fotocópia de B.I. ou Certidão de Registo de Nascimento autenticada;

h. Declaração sob compromisso de honra
Número de vagas
12
02
02
04
16
30
04
16
12
7
12
10
13
09

Requisitos para a candidatura:
Ser de nacionalidade moçambicana;
Registo de identificação tributária (NUIT);
Ter idade igual ou Superior a 18 anos;
Não ter sido aposentado ou reformado;

3. A selecção dos candidatos e feita mediante a avaliação curricular, ao abrigo do n°3 do artigo 4 do
Decreto n°11/2021 de 9 de Março, que aprova as condições excepcionais de ingresso de pessoal
com dispensa de concurso público de profissionais de saúde e das áreas de apoio.
4. As vagas de Agentes de Serviço são para os SDSMAS de Mecula, Marrupa e Lago, 3 por cada, devendo
os candidatos indicar o SDSMAS para onde concorrem no requerimento.
5. As de Agentes Técnicos Para os Distritos de Mavago (1), Marrupa (3), Mecanhelas (2), Chimbunila
(2) Lichinga (1) Sanga (1) Maua (1) DPS (2).

6. O processo de candidatura deve dar entrada na Direcção Provincial de Saúde do Niassa, sita na Av.
Do Trabalho, CP nº 33, nas horas normais de expediente.
Lichinga, aos 15 de Fevereiro de 2022
O Director Provincial
Ramos Bartolomeu José Mboane

2. Admissão a Vaga é solicitada a sua Excelência Governadora da Província do Niassa por meio
de requerimento (não carece de reconhecimento de assinatura) instruído com os seguintes
documentos:

(Médico de Clínica Geral Principal, MPH)
35
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Sexta-feira, 25 de Fevereiro de 2022

DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO

DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

Concurso Público Nº CR52A002341CP0082022

Concurso Público Nº 52A002341/CP/005/22

A Universidade Eduardo Mondlane (UEM) convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para a
prestação de serviços de jardinagem para a Universidade Eduardo Mondlane (Especificações Técnicas constantes dos
Documentos do Concurso).

A Universidade Eduardo Mondlane convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para o
Fornecimento de Máquina Fotocopiadora para uso na Direcção dos Recursos Humanos no Campus Principal,
(Especificações Técnicas constantes dos Documentos do Concurso);

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquirílos mediante solicitação por escrito na UGEA Central a funcionar no edifício da Reitoria, Campus Universitário, Av.
Julius Nyerere, 3453, Maputo, entre às 8.00 e 15:00 horas, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil
meticais) a ser depositado na conta 170475561 – UEM do Millennium BIM.
As propostas deverão ser entregues no endereço acima até às 10.00 horas locais do dia 18 de Março de 2022 e
serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, às 10.15 horas do dia 18 de Março de 2022, na presença dos
concorrentes que desejarem comparecer.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquirí-los,
mediante solicitação por escrito na UGEA Central a funcionar no edifício do Reitoria, sita no Campus Universitário, Av.
Julius Nyerere, entre às 8.00 e 15.30 horas, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT, que deve ser depositada
na Conta 170475561 – UEM DLA do Millennium bim.
As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas locais do dia 18 de Março de 2022 e
serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço e dia, pelas 10.15 horas, na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer.

O posicionamento dos concorrentes será anunciado no dia 28 de Março de 2022 às 10.30 horas, na presença dos
concorrentes que desejarem comparecer.

O posicionamento dos concorrentes será anunciado no dia 25 de Março de 2022, pelas 10.30 horas, na presença dos
concorrentes que desejarem comparecer.

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.

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

Maputo, aos 25 de Fevereiro de 2022.

Maputo, aos 24 de Fevereiro de 2022

A Directora
(Ilegível)

A Directora
(Ilegível)
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Visto:
O Reitor

DIRECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Prof. Doutor Boaventura José Aleixo
Professor Associado

Avenida Julius Nyerere, Campus Coalane, Bloco II, n.° 1621, Tel: 843403960, Quelimane.

EDITAL

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO DE INGRESSO PARA O CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Por despacho de 23/2/2021, do Magnifico Reitor, está aberto o concurso de ingresso no Aparelho do Estado de funcionários do Corpo Técnico Administrativo nas carreiras de Técnico Superior N1,
Técnico, Assistente Técnico, Auxiliar Administrativo, Auxiliar Administrativo, Auxiliar Administrativo, Operário e Auxiliar para o quadro de pessoal da Universidade Licungo, nos termos do Artigo 3 do
Regulamento do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com nº 1 do Artigo 2 do Diploma Ministerial nº 61/2000, nas modalidades de avaliação curricular, seguida de entrevista,
no prazo de 30 dias a contar da data de publicação do presente aviso.
1. Candidatos
Candidatam-se a este concurso os graduados no subsistema de Ensino Geral e Superior, nos níveis
elementar, básico, médio e superior, com idade igual ou superior a 18 anos.
2. Vagas disponí veis
Carreira

Categoria

Técnico Superior N1,
áreas afins
Técnico

Técnico Superior N1, áreas
afins
Técnico

Assistente Técnico

Assistente Técnico

Auxiliar Administrativo

Recepcionista e Arquivista
Auxiliar

Operário
Auxiliar

Canalizador, Electricista e
Cozinheiro
Lavandeiro e empregado de
quarto
Sub-Total
Total

Nível de formação
Superior ou afins
2º ciclo do Ensino Secundário
Geral ou equivalente
1º ciclo do Ensino Secundário
Geral ou equivalente
2º grau do nível Primário do SNE
ou equivalente
2º grau do nível Primário do SNE
ou equivalente
2º grau do nível Primário do SNE
ou equivalente

Vagas disponíveis
Quelimane

Beira

0

2

0

3

0

1

1

1

2

1

3

0

6

8
14

3. Requisitos
a) Nacionalidade moçambicana;
b) Registo de identificação tributária;
c) Idade igual ou superior a 18 anos;
d) Sanidade mental e capacidade física compatível com a actividade que vai exercer na
Administração Pública;
e) Não ter sido aposentado ou reformado;
f) Situação militar regularizada; e
g) Habilitações especificamente exigidas no respectivo qualificador profissional.
4. Candidatura
O pedido de admissão ao concurso é dirigido ao Magnifico Reitor da Universidade Licungo por
meio de requerimento com a assinatura reconhecida, e instruído com os seguintes documentos:
a) Certidão Narrativa completa de nascimento ou fotocópia autenticada de BI;
b) Certidão das habilitações literárias exigidas para o provimento do lugar;
c) Certidão do Registo Criminal;

Certidão de aptidão física e mental para o exercício da actividade;
Duas (2) fotografias tipo passe
Comprovativo de inscrição ou cumprimento do serviço militar;
Declaração do candidato, sob compromisso de honra, comprovativa de não ter sido
expulso do Aparelho de Estado;
h) Fotocópia da Declaração do Número Único de Identifcação Tributária (NUIT); e,
i) Curriculum Vitae.
NB: Na fase de admissão ao concurso é dispensada a entrega dos documentos mencionados nas
alíneas c), d), e), f) e h).
5. Avaliação e classificação dos candidatos:
a) Avaliação curricular: habilitações académicas de base, acções de formação e
aperfeiçoamento profissional alinhadas com a área a que concorre e experiência
profissional.
b) Entrevista profissional: conhecimento profundo da área, nível de experiência
profissional, conhecimento da legislação do Estado, informações relevantes para o
exercício do cargo e objectividade e referência lógica de argumentação.
d)
e)
f)
g)

6. Entrega de candidaturas
As candidaturas para a Sede em Quelimane devem dar entrada na Secretaria Geral, sita na
Avenida Julius Nyerere, Campus do Murropué, e para a Extensão da Beira devem dar entrada
na Secretaria, sita na Rua Dom Francisco de Almeida, Campus da Ponta-Gêa, no período de 30
dias, contados a partir da data de publicação do presente aviso, acompanhadas dos seguintes
documentos:
O concurso é valido por 3 anos contados a partir da data da publicação da lista de classificação
final no Boletim da República.
Quelimane, aos 23 de Fevereiro de 2022

O Director
___________________________________
Sulemane Ali Abdul Gafar Amarchande
(Técnico Superior N1)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

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

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

ANÚNCIO

no Cartório do Plenário deste Tribunal,
onde será notificado de todo o conteúdo
do douto Acórdão nº 76/2021, de 23
de Junho.
E para constar se lavrou o presente
anúncio e outros de igual teor, que vão
ser afixados nos lugares designados por
lei.
Maputo, aos 9 de Fevereiro de 2022
O Escrivão de Direito
Joaquim Rodrigues Cipriano Godinho
Verifiquei
Juiz-Conselheiro Relator
Dr. Rufino Nombora

1672

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

Faz saber que por este Tribunal correm
seus devidos e legais termos uns Autos
de Acção Executiva para Pagamento
de Quantia Certa em Processo
Ordinário nº 13/2021-C, em que é
exequente Banco Internacional de
Moçambique, SA (BIM) e executado
Alberto Paulo, residente no Bairro
Urbano, nº 1, Rua 20 de Setembro, cidade
de Chimoio, são por esta forma citados
todos os credores desconhecidos do
executado, para, no prazo de 10 (dez)
dias, findo os éditos de 20 (vinte) dias,
contados da publicação do segundo e
último anúncio, reclamarem, querendo,
o pagamento dos seus créditos pelos

bens penhorados, sobre àqueles que
tenham garantia real.
Mais se faz saber que a falta de
pronunciamento dentro daquele prazo,
considerar-se-ão ratificados os autos.
Chimoio, aos dezassete dias do mês de
Fevereiro de dois mil e vinte e dois
O Escrivão de Direito Provincial
(Izaia Manuel)
A Juíza-Presidente
Drª Elisa Cua Chiteve
(Juiz de Direito “A”)
1680

Visto:
O Reitor
Prof. Doutor Boaventura José Aleixo

Professor Associado

DIRECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Avenida Julius Nyerere, Campus Coalane, Bloco II, n.° 1621, Tel: 843403960, Quelimane

EDITAL
AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO DE INGRESSO PARA O CORPO TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
Por despacho de 23/2/2021, do Magnifico Reitor, está aberto o concurso de ingresso no Aparelho do

b) Certidão das habilitações literárias exigida para o provimento do lugar;

Estado de funcionários do Corpo Técnico Administrativo nas carreiras de Técnico, Assistente Técnico

c) Certidão do Registo Criminal;

e Auxiliar para o quadro de pessoal da Universidade Licungo, nos termos do Artigo 3 do Regulamento

d) Certidão de aptidão física e mental para o exercício da actividade;

do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, conjugado com nº 1 do Artigo 2 do Diploma
Ministerial nº 61/2000 e nos termos do n° 5 do artigo 2 Diploma Ministerial n° 70/2021 de 28 de
Julho, nas modalidades de avaliação curricular, seguida de entrevista, no prazo de 30 dias a contar da

e) Duas (2) fotografias tipo passe
f) Comprovativo de inscrição ou cumprimento do serviço militar;
g) Declaração do candidato sob compromisso de honra, comprovativa de não ter sido expulso

data de publicação do presente aviso.

do Aparelho de Estado;
1. Candidatos

h) Fotocópia da Declaração do Número Único de Identifcação Tributária (NUIT); e,

Candidatam-se a este concurso os graduados no subsistema de Ensino Geral e Superior, nos níveis

i) Curriculum Vitae.

elementar, básico, médio e superior, com idade igual ou superior a 18 anos.
NB: Na fase de admissão ao concurso é dispensada a entrega dos documentos mencionados nas

2. Vagas disponiveis

alíneas c), d), e), f) e h).
Vagas disponíveis

Carreira

Categoria

Nível de formação

Gurué

Lugela

Beira

Técnico

Técnico

2º ciclo do Ensino Secundário Geral ou
equivalente

1

0

3

Assistente
Técnico

Assistente Técnico

1º ciclo do Ensino Secundário Geral ou
equivalente

0

0

1

Auxiliar

Servente ou Ajudante

2º grau do nível Primário do SNE ou
equivalente

0

1

0

Total

6

3. Requisitos

5. Avaliação e classificação dos candidatos:
a) Avaliação curricular: habilitações académicas de base, acções de formação e
aperfeiçoamento profissional alinhadas com a área a que concorre e experiência
profissional.
b) Entrevista profissional: conhecimento profundo da área, nível de experiência profissional,
conhecimento da legislação do Estado, informações relevantes para o exercício do cargo,
e objectividade e referência lógica de argumentação.

a) Nacionalidade moçambicana;
b) Registo de identificação tributária;

6. Entrega de candidaturas

c) Idade igual ou superior a 18 anos;

As candidaturas para a Sede em Quelimane devem dar entrada na Secretaria Geral, sita na Avenida

d) Sanidade mental e capacidade física compatível com a actividade que vai exercer na

Julius Nyerere, Campus do Murropué e para a Extensão da Beira devem dar entrada na Secretaria,

Administração Pública;
e) Não ter sido aposentado ou reformado;
f) Situação militar regularizada; e
g) Habilitações especificamente exigidas no respectivo qualificador profissional.
4. Candidatura

sita na Rua Dom Francisco de Almeida, Campus da Ponta-Gêa, no período de 30 dias, contados a
partir da data de publicação do presente aviso, acompanhadas dos seguintes documentos:
O concurso é valido por 3 anos contados a partir da data da publicação da lista de classificação
final no Boletim da República.
Quelimane, aos 23 de Fevereiro de 2022

O pedido de admissão ao concurso é dirigido ao Magnifico Reitor da Universidade Licungo por

O Director

meio de requerimento com a assinatura reconhecida e instruído com os seguintes documentos:

Sulemane Ali Abdul Gafar Amarchande

a) Certidão Narrativa completa de nascimento ou fotocópia autenticada de BI;

(Técnico Superior N1)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA,
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS
E RELIGIOSOS
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE CHÓKWÈ

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA
CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL
DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472-1º
andar

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
FERNANDO TUZINE
SITOE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
ALFREDO ARLINDO
CARLOS BINDA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública
de dezassete de Fevereiro de
dois mil e vinte e dois, lavrada
de folhas 20 a folhas 21, do livro
de notas para escrituras diversas
número 23-A, da Conservatória
dos Registos e Notariado de
Chókwè, perante mim, Asser Sebastião Mabunda, Conservador
e Notário Superior, em exercício
de funções notariais na referida
Conservatória, foi lavrada uma
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de Fernando
Tuzine Sitoe, solteiro, maior,
natural de Chókwè, distrito de
Chókwè, que teve sua última
residência na cidade de Chókwè,
província de Gaza, sendo que o
falecido não deixou testamento,
nem qualquer outra disposição
da sua vontade.
Mais certifico, que na operada
escritura pública, foi declarado
como único e universal herdeiro,
seu filho Raúl Fernando Sitoe,
solteiro, maior, natural de Maputo e residente na cidade de Maputo. E que não existem outras
pessoas que por lei com ele possam concorrer à sucessão, e da
herança fazem parte bens móveis
e imóveis.

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de oito de
Fevereiro de dois mil e vinte e dois,
exarada de folhas oitenta e dois verso a folhas oitenta e cinco, do livro de
notas para escrituras diversas número oitocentos e oitenta e três, traço
“D”, no Terceiro Cartório Notarial,
perante mim, André Carlos Nicolau,
licenciado em Direito, Conservador
e Notário Superior, em exercício no
referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros
por óbito de Alfredo Arlindo Carlos Binda, casado com Eileen Mary
Geraldine O´Dwyer, sob o regime de
bens supletivos, natural de Angónia,
residente que foi no Bairro Urbano
2, de então sessenta anos de idade,
sendo filho de Arlindo Carlos Colher
Binda e de Mariana Trigo.
Que ainda pela mesma escritura
pública foram declarados como únicos e universais herdeiros de todos
os seus bens e direitos, seus filhos:
Zoraima de Magalhães Binda,
solteira, natural de Chimoio, Jahson
Trigo O´Dwyer wha Binda, solteiro,
natural de Irlanda, Aisling Victoria
O´Dwyer wha Binda, solteira, natural de Irlanda e sua cônjuge Eileen
Mary Geraldine O´dwyer, natural
de Irlanda, onde residem.
Que não existem outras pessoas que
segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros ou com eles possam
concorrer à sua sucessão.

Está conforme

Está Conforme
Maputo, aos 16 de Fevereiro de
2022

Chókwè, aos 17 de Fevereiro de
2022

O Notário
(Ilegível)

O Notário
(Ilegível)
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DELEGAÇÃO DE MOCUBA

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

Modalidade de
Contratação

FIPAG-DM/
CC/01/2022
FIPAG-DM/
CL/01/2022
FIPAG-DM/
CL/02/2022
FIPAG-DM/
CL/03/2022
FIPAG-DM/
CL/04/2022
FIPAG-DM/
CL/05/2022
FIPAG-DM/
CL/06/2022
FIPAG-DM/
CL/07/2022

Concurso Por
Cotações
Concurso Limitado
Concurso Limitado
Concurso Limitado
Concurso Limitado
Concurso Limitado
Concurso Limitado
Concurso Limitado

Objecto do Concurso

Grarantia
Provisória

Fornecimento de equipamento audiovisual
para sala de reuniões

2.000,00MT

Fornecimento de computadores desktops

3.500,00MT

Fornecimento de impressora multifuncional

2.500,00MT

Fornecimento de computadores laptops

2.500,00MT

UPS e Acessórios para servidores

3.000,00MT

Fornecimento de eléctrico e ferramentas

3.000,00MT

Combustíveis e lubrificantes

3.000,00MT

Manutenção e Reparação de Viaturas

3.000,00MT

Data e hora de entrega de Data e hora de abertura
Data e hora de
documentos de qualifica- de documentos de qualifi- anúncio de posição e propostas
cação e propostas
cionamento
11/3/2022 às
11/3/2022 às
16/3/2022 às
7.15 horas
07.30 horas
8.00 horas
11/3/2022 às
11/3/2022 às
16/3/2022 às
8.15 horas
8.30 horas
8.30 horas
11/3/2022 às
11/3/2022 às
16/3/2022 às
9.15 horas
9.30 horas
9.00 horas
11/3/2022 às
11/3/2022 às
16/3/2022 às
10.15 horas
10.30 horas
9.30 horas
11/3/2022 às
11/3/2022 às
16/3/2022 às
11.15 horas
11.30 horas
10.00 horas
11/3/2022 às
11/3/2022 às
16/3/2022 às
12.15 horas
12.30 horas
10.30 horas
11/3/2022 às
11/3/2022 às
16/3/2022 às
14.00 horas
14.15 horas
11.00 horas
11/3/2022 às
11/3/2022 às
16/3/2022 às
14.45 horas
15.00 horas
11.30 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los nos escritórios do FIPAG-DM, sita na v. 25
de Setembro, Praça dos Heróis Moçambicanos – Cidade de Mocuba, durante às horas normais de expediente, pela importância não restituível de 1.000,00MT para
cada conjunto. O valor deve ser depositado na conta bancária domiciliada no BIM, nº 476042245 em nome do FIPAG DELEGAÇÃO DE MOCUBA.
3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e serão abertas, no mesmo endereço, na presença dos concorrentes e público que desejarem
comparecer.
4. O período de validade das propostas é de 21 dias, a contar da data de abertura das mesmas.
5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado
pelo Decreto nº 5/2016 de 08 de Março.
Mocuba, Fevereiro de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E
RECURSOS HÍDRICOS
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES
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Concurso Limitado nº 47A000141/
CL/02/2022
PARA
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ÀS
INSTALAÇÕES DA DIRECÇÃO NACIONAL DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

1. O Ministério das Obras Públicas, Habitação

Pedido de Manifestação de Interesse

e Recursos Hídricos (MOPHRH), através
da Direcção Nacional de Abastecimento
de Água e Saneamento, pretende contratar
uma empresa para a prestação de serviços
de seguras às instalações.

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

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

52A003141/CL/0002/2022

Objecto do concurso

Financiador

Hora e Data-limite de
entrega

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

Orcamento do Estado
e Receitas Próprias

10.00 horas do dia 21 de
Março de 2022

2.

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

3.

O concurso será regido de acordo com os procedimentos constantes do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março e está aberto a todos concorrentes, conforme definido no referido regulamento.

4.

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

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

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

O Departamento de Aquisições
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL DO NIASSA
DIRECÇÃO PROVINCIAL DO PLANO E FINANÇAS
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

Prova de Vida para 2022

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

1. São convidadas pessoas singulares ou colectivas registadas como consultor, nos termos do Regulamento
de Licenciamento da actividade de Consultoria de Construção Civil, aprovado pelo Decreto nº 94/2013,
de 31 de Dezembro, a apresentarem Manifestação de Interesse.
2. Para participar os concorrentes deverão apresentar, documentos de prova de posse de Qualificação Jurídica, Económico-financeira, Regularidade Fiscal e Qualificação Técnica devidamente autenticados
e outros que acharem pertinentes.
3. As propostas dos concorrentes deverão ser entregues em 3 (Três) exemplares, sendo (um original e
duas cópias) no endereço referido no nº 5, as propostas serão abertas e Avaliadas pelo Júri em Sessão
Restrita e elaboração da Lista Curta.
4. A data-final prevista para entrega das propostas é: dia 21/3/2022, Hora: 10.00 horas.
5. Os interessados poderão obter mais informações e os Termos de Referência na Repartição das Aquisições da Direcção Provincial do Plano e Finanças, sita na Av. Filipe Samuel Magaia, 1º Andar, Sala da
UGEA, Telefone: (258)27120943, Fax número: (258)27120355, sem custos.
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.
Lichinga, aos 23 de Fevereiro de 2022
O Director Provincial
Francisco Guerra
33

ActionAid Moçambique
Rua do Coronel Aurélio
Benete Manave, 208
P.O.Box 2608
Maputo

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

Concurso Público para Aquisição de Material de Recreação

Informamos aos Pensionistas do Millennium bim que
deverão proceder à Prova de Vida junto de qualquer
Balcão do Millennium bim ou Delegação da Ímpar.
Para o efeito, deverão estar munidos do documento
indicativo do Número Único de Identificação Tributária
(NUIT) assim como do Bilhete de Identidade (BI).
Os pensionistas que por motivo de saúde não possam
se fazer presentes, devem comunicar o facto para
uma avaliação casuística (desde que devidamente
comprovado por atestado médico).
Os pensionistas de sobrevivência (órfãos) com idades
compreendidas entre 18 e 25 anos de idade deverão
fazer prova de frequência escolar.
Em caso da não concretização da Prova de Vida até ao
final do prazo estabelecido, 31.03.2022, o pagamento
da pensão será suspenso até à sua regularização.
1725

A Associação ActionAid Moçambique (AAMoz) é uma Organização Nacional Não-Governamental antipobreza, que trabalha em Moçambique desde 1988. No âmbito de implementação do Projecto de Protecção
e apoio às Pessoas Deslocadas na Província de Nampula, financiado pelo Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados (ACNUR), a AAMoz, pretende adquirir material de recreação para o espaço seguro
em Nampula (distritos de Nampula Cidade, Meconta e Rapale), com as seguintes especificações:
Nr.
De
Produto
Ordem

Quantidade

Especificações

1

Bolas de Voleibol

55 bolas

65-67 centímetros de circunferência e 250280 gramas de peso

2

Rede de Voleibol sem os Postes

55 redes

9,5 metros de comprimento e 1 metro de
altura

Federação Moçambicana das Associações dos
Transportadores Rodoviários
CONVOCATÓRIA

Bolas de Futebol para o escalão
55 bolas
júnior

62-63 centímetros de diâmetro e 330-390
gramas de peso

Colectes infantis para distinção de
equipas durante os jogos de futebol
e voleibol
Corda de Saltitar

110 coletes de cor
azul e 110 coletes
de cor vermelha

100% malha de Poliéster, tecido respirável,
unissexo e tamanhos S, M, L e XL para
crianças entre 5 e 14 anos de idade

55 cordas

3 metros de comprimento

5

Bonecas de material plástico

220 bonecas

Sexo feminino de tamanho “Large-L”

Assembleia Geral Extraordinária para o próximo dia 26 de Março de 2022, pelas 10:00 horas,

7

Baralho de cartas

110 baralhos

na cidade da Matola, com a seguinte agenda:

Caixa de resmas de papel

55 caixas

52-54 cartas em material de papel com
tamanho 57*87mm
- 5 resmas de 500 folhas de papel A4 branco
75gsm

3

4

8
9
10
11
12
13
14

15

110 unidades de
Cartazes de literacia (abecedário e abecedário,
110 Algarismos de 1 a 100, abecedário de “A” a “Z”
de vogais e 110 de e vogais
vogais) e numeracia (algarismos)
numeracia
Plasticina
110 tigelas
Em tigelas de 100g
Cubo mágico de material plástico com
Jogos para montar (puzzle)
110 cubos mágicos
tamanho 5.6x5.6x5.6 centímetros
Aquarelas
210 estojos
Estojo com 12 cores e 1 pincel
Gouches
210 estojos
Estojo com 6 tubos de cor
1 Caixa de resmas de cor azul, 1 de cor branca
Kit de resma de cartolinas a cores
33 Kits
e 1 de cor rosa, no tamanho A4 e qualidade
(branca, azul e rosa)
190 GSM
210 caixinhas de
lápis de cor
Kit de material cerâmico (lápis de 210 caixinhas de Caixinha de 6 unidades de lápis de carvão
HB, caixinha de 12 lápis de cores, afiador de
lápis de carvão
carvão, lápis de cor e afiador)
material metálico
110 unidades de
afiadores

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ao abrigo do preceituado na alínea a) do artigo 15 dos Estatutos da FEMATRO - Federação
Moçambicana das Associações dos Transportadores Rodoviários, convoco a IX Sessão de

1. Discussão sobre os pontos prévios não discutidos na última Assembleia Geral de 23 de Junho
de 2021.
2. Revisão dos estatutos da FEMATRO.
3. Diversos.
Assembleia Geral reunirá em segunda convocatória 30 minutos depois da primeira, com
qualquer número de membros, se até a hora marcada não estiver presente mais da metade
dos membros com direito do voto
Maputo, 24 de Fevereiro de 2022
O Presidente da Mesa da Assembleia

Obs: Constitui vantagem ter os produtos em Nampula.
Os concorrentes, devidamente licenciados, deverão submeter as suas propostas técnicas e financeiras, dentro
de um prazo de 03 dias (ÚTEIS) após a publicação deste anúncio, para o seguinte endereço: Associação
ActionAid Moçambique, Rua Coronel Aurélio Benete Manave, Nr. 208, P.O.Box 2608, Maputo ou para o email:
procurement.mozambique@actionaid.org

Luis Vasconcelos

ActionAid is a national anti-poverty association member of the AAI
federation working in over 40 countries, taking sides with poor people to
end poverty and injustice together

Av. Agostinho Neto nº1849, 3ºandar – Maputo-Moçambique ● Cel.: + 258 829251459 |84 9156388 ● E-mail: fematro.geral@gmail.com
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SAIBA O QUE
ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

Direcção Executiva CFM-Sul

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

O NOTÍCIAS
DEDICA
DIARIAMENTE
UMA PÁGINA
À CIDADE
DA BEIRA

Nº003/CFMS-DE-SVO/2022
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO BÁSICO:
Lote 1: Aquisição e montagem de uma banca de teste compressor exaustor
Lote 2: Aquisição de uma máquina completa para rectificar válvulas
Lote 3: Equipamento de laboratório para análise e fluídos
Lançamento: 25 – 02 – 2022

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE
2086

República de Moçambique
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA – GERAL DA REPÚBLICA

Encerramento: 29 – 03 – 2022
1. A Empresa Portos e Caminhos-de-ferro de Moçambique, E.P. – Direcção Executiva Sul,
pretende aplicar parte dos seus fundos na contratação pública elegível para o fornecimento
de equipamento básico para o CFM-Sul, conforme acima descrito. Para o efeito, convida
as empresas do ramo, elegíveis e interessadas, que preencham os requisitos previstos nos
Documentos de Concurso, a apresentarem propostas em carta fechada, até às 9.45 horas do
dia 29 de Março de 2022, no seguinte endereço:
Portos e Caminhos-de-ferro de Moçambique, E.P.
UGEA CFM-Sul
Edifício dos Armazéns Gerais do CFM, prédio n° 2803
Tel.: 82 290 6736
Caixa Postal: 1291
Maputo-Moçambique

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
A Procuradoria – Geral da República, nos termos do art.º 45 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, convida todas as empresas interessadas e elegíveis a apresentarem
propostas fechadas para os seguintes concursos:

2. Os interessados poderão obter mais informações nos Documentos do Concurso adquirido
no endereço acima indicado pelo valor não reembolsável de 1.500,00Mt (Mil e Quinhentos
Meticais). O valor deverá ser depositado na conta do Banco BCI nº 319616.10.001;

Ø Concurso Público 13A000141/CP/Nº18/2022 para Aquisição de 16 Licenças OCR, garantia
provisória não exigível, entrega das propostas 09.45 horas e abertura de propostas até 10.15h do
dia 17 de Março de 2022.

3. As propostas serão abertas às 10.00 horas do dia 29 de Março de 2022, no endereço acima
indicado, na presença dos interessados que queiram assistir ao acto. É requerida garantia
bancária de 200.000,00Mt;

Ø Concurso Público 13A000141/CP/Nº18/2022 para Aquisição de 36 Licenças Software Acrobat
Reader Profissional, garantia provisória não exigível, entrega das propostas 10.30h e abertura de
propostas ate 11.00 do dia 17 de Março de 2022.
Os Concorrentes poderão obter os documentos do concurso na Unidade Gestora Executora das Aquisições
(UGEA) da PGR, mediante apresentação do talão de depósito da importância não reembolsável de 5.000,00
MT (cinco mil meticais), a ser depositada na conta nº 004733519003, do Banco de Moçambique, durante
as horas normais de expediente.
O período de validade das propostas é de 90 dias, a contar da data da abertura das propostas. As propostas
deverão ser entregues na Unidade Gestora Executora de Aquisições da PGR, sita na Av. Vladimir Lenine,
nº 121, 2º andar, onde em seguida serão abertas.

4. Este concurso é regido pelo Regulamento de Aquisições da Empresa Portos e Caminhos-deferro de Moçambique, E.P.
5. Para permitir seguir os passos subsequentes no processo de contratação, a aquisição
dos cadernos termina a 11 de Março de 2022;
6. A visita ao local de instalação do equipamento é de carácter obrigatório e terá lugar no
dia 14 de Março do 2022 com concentração pelas 09.45horas no Serviço de Oficinas
Gerais.
Maputo, aos 25 de Fevereiro de 2022
UGEA do CFM-Sul
1726

Maputo, aos 25 de Fevereiro de 2022
(Ilegível)

1673

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

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

ENCONTRE AS MELHORES
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

NOTÍCIAS DIGITAL
EM QUALQUER LUGAR DO PAÍS

Matola, aos onze dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte e dois
P’O Ajudante de Escrivão
Sarmento de Dias Jozine
Verifiquei
O Juiz de Direito
Salomão Paulo Manhiça

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

www.desaﬁo.co.mz

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais.
Termos e condições aplicavéis
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE
MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS E NOTARIADO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472-1º andar

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DO NIASSA
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE

1.

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JAIME
MATSINHE

Concurso

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e dois
de Fevereiro de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas noventa e
dois a folhas noventa e três verso, do livro de notas para escrituras
diversas número oitocentos e oitenta e três, traço “D”, no Terceiro
Cartório Notarial, perante Madalena Azarias Machava, licenciada
em Direito, Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido
Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por
óbito de Jaime Matsinhe, no estado de casado com Maria do Céu
Zeferino João Baptista Matsinhe, sob o regime de bens supletivos,
natural de Manjacaze, residente que foi no Bairro da Sommerschield,
sendo filho de Pequenino Matsinhe e de Carolina Macuácua.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como
únicos e universais herdeiros de todos os seus bens e direitos, sua
esposa acima identificada e seus filhos: Walter Jaime Baptista
Matsinhe, solteiro, Lucélia Jaime Baptista Matsinhe e Helton
Jaime Baptista Matsinhe, menores de idade, naturais de Maputo
onde residem.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos
declarados herdeiros ou com eles possam concorrer à sua sucessão.

Modalidade

2.
3.

Prazo para entregas de
propostas

Objecto do Concurso
Fornecimento de Produtos Alimentares

Concurso Limitado

58B001561/001/OE/DPS/2022

Abertura das propostas

Dia:14 /3/2022
Horas:8.00

Dia:14/3/2022
Horas:8.15

58B001561/002/ARISE//DPS/2022

Concurso Limitado

Prestação de Serviços de Aluguer de Viatura 4x4 Cabina Dupla

Dia:14/3/2022
Horas: 8.30

Dia:14/3/2022
Horas: 8.45

58B001561/003/ARISE/DPS/2022

Concurso Limitado

Prestação de Serviços de Reprodução de Dísticos e Altímetros,
Estampagem de Camisetes, Bonés e Coletes Reflectores

Dia:14/3/2022
Horas: 9.00

Dia:14/3/2022
Horas: 9.15

58B001561/004/ARISE/DPS/2022

Concurso Limitado

Prestação de Serviços de Reprodução de Fichas e Cartazes

58B001561/005/ARISE//DPS/2022

Concurso Limitado

Fornecimento de Consumíveis de Higienização

Dia:14/3/2022
Horas: 9.30
Dia:14/3/2022
Horas:10.00

Dia:14/3/2022
Horas:9.45
Dia:14/3/2022
Horas: 1015

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los no endereço indicado pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais).
O período de validade das propostas deverá ser de 90 dias.
O pagamento deverá ser em depósito no Banco de Moçambique (conta: nº17041529001).

Está C\onforme
Maputo, aos 22 de Fevereiro de 2022
A Notária
(Ilegível)

ANÚNCIO DE CONCURSOS

A Direcção Provincial de Saúde convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo indicados:

As propostas deverão ser entregues em 3 exemplares no endereço e nos prazos indicados e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, na presença dos Concorrentes que desejarem comparecer à sessão.
4.

O endereço para a entrega e abertura das propostas é o seguinte:
Direcção Provincial de Saúde
Repartição das Aquisições
Av. Trabalho
Cidade de Lichinga, Telefone 27120456

2090

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.
Lichinga, Março de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)

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

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ADENDA AO ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSOS
1.
2.
3.

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial
do Tribunal Judicial da Cidade de
Maputo correm éditos de VINTE
(20) DIAS, contados da segunda
e última publicação deste
anúncio, citando os credores
desconhecidos dos executados:
Costa e filhos, Lda, Florinda
Maria Coelho de Paiva Costa,
Sandra Maria Paiva da Silva
Costa e Carla Maria Paiva da Silva
Costa, todos com domicílio na
Av. Armando Tivane, nº 65, nesta
cidade de Maputo, para, no prazo
de dez (10) dias, posteriores
ao dos éditos reclamarem,
querendo, o pagamento do seu
crédito pelo bem penhorado de
que tenham garantia real, sobre
o seguinte: imóvel descrito na
Conservatória do Registo Predial
de Maputo, sob o nº 49 228 a
fls. 77, do livro B/133 e inscrito
sob o número 69 228 a fls. 158
verso, do livro G 84, a favor de
COSTA E FILHOS, LIMITADA, nos
Autos de Execução Ordinária
nº
115/2020-N,
movidos
pelo exequente BIM - Banco
Internacional de Moçambique,
SA, nos termos do disposto no
artigo 864º, nº 1, do Código do
Processo Civil.
Maputo, aos 3 de Janeiro de 2022
A Ajudante de Escrivão de Direito
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O FUNAE – Fundo de Energia convida empresas elegíveis a participarem dos concursos alistados na tabela que se segue.
Os concursos serão conduzidos com base nos procedimentos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº. 5/2016, de 8 de Março.
O local para aquisição do documento de concurso, apresentação de proposta, abertura das propostas e divulgação do posicionamento, está indicado abaixo.
Nº de concurso

Modalidade

Objecto

Preço do
Documento de
Concurso

Data e Hora
-Limite de
entrega

Data e Hora da
Abertura das
Propostas

Data e Hora
do Anúncio de
Posicionamento

Local de Entrega,
Abertura

Valor da
Garantia
Provisória

39A002551/CL/025/2022

Concurso
Limitado

Contratação de empresa para o Fornecimento de Papel timbrado

500,00 MT

9/3/2022
10:00

9/3/2022
10.20

18/3/2022
10.00

FUNAE -Sede

Isento

39A002551/CL/026/2022

Concurso
Limitado

Contratação de empresa para prestação de serviços de Transporte
para a Delegação do Niassa

500,00 MT

15/3/2022
10.00

15/3/2022
10.15

18/3/2022
10.15

FUNAE-Delegação
do Niassa

Isento

39A002551/CL/027/2022

Concurso
Limitado

Contratação de empresa para prestação de Lavagem de viaturas,
Fornecimento de Combustível e lubrificantes à delegação do Funae
no Niassa

500,00 MT

15/3/2022
10.00

15/3/2022
10.30

18/3/2022
10.30

FUNAE-Delegação
do Niassa

Isento

39A002552/L/028/2022

Concurso
Limitado

Contratação de empresa para prestação de serviços de Transporte
para a Delegação do Niassa

500,00 MT

15/3/2022
10.00

15/3/2022
11.00

18/3/2022
10.45

FUNAE-Delegação
do Niassa

Isento

****Para a compra dos Cadernos de Encargo, os interessados deverão efectuar o depósito do respectivo valor na conta nº 51514858 (Millenium Bim)

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 5/2016, de 8 de Março,
comunica-se a adjudicação do objecto do concurso abaixo indicado
Nº Concurso
39A002551/CP/170/2021

Modalidade
Concurso Público

Objecto
Fornecimento de Mobiliário de Escritório para a Delegação de Tete

Empresa Adjudicada
PAPI COMERCIAL

Valor (MT)
729.261,00

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
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DO NIASSA
CONSELHO EXECUTIVO PROVINVIAL
DIRECÇÃO PROVINCIAL DO PLANO E FINANÇAS

ANÚNCIO DE CONCURSOS
Esta Direcção convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas inscritas no Cadastro Único e os interessados que reúnem requisitos de
elegibilidade aapresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo indicados:
Número do Concurso

Modalidade de
Contratação

27B003461/CP/01/UGEA/DPPFN/2021
27B003461/CL/01/UGEA/DPPFN/2021

Concurso. Público
Concurso Limitado

27B003461/CL/02/UGEA/DPPFN/2021

Concurso Limitado

27B003461/CL/03/UGEA/DPPFN/2021

Concurso Limitado

27B003461/CL/04/UGEA/DPPFN/2021

Concurso Limitado

27B003461/CL/05/UGEA/DPPFN/2021

Concurso Limitado

27B003461/CL/06/UGEA/DPPFN/2021

Concurso Limitado

Objecto do Concurso
Construção de 1(um) Edifício
Fornecimento de material do escritório
Fornecimento de equipamento informático e
mobiliário de escritório
Fornecimento de Lanches
Fornecimento de acessórios para manutenção e
reparação de Viaturas
Prestação de serviços de Manutenção e Reparação
de viatura
Prestação de Serviço de Protecção do Edifício

Limite para entrega das
propostas

Garantia
provisoria

Abertura das
propostas

29/3/2022-10.00h
15/3/2022-9.00h

200.000,00MT
Não Requerida

29/3/2022-10.15h
15/3/2022-9.15h

15/3/2022-10.25h

Não Requerida

15/3/2022-10.40h

15/3/2022-11.5h

Não Requerida

15/3/2022-11.20h

15/3/2022-11.55h

Não Requerida

15/3/2022-12.10h

15/3/2022-12.45h

Não Requerida

15/3/2022-13.00h

15/3/2022-13.40h

Não Requerida

15/3/2022-13.55h

Os Concorrentes poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou levantá-los na Direcção Provincial do Plano e Finanças do Niassa, sita na Av. Filipe Samuel
Magaia, C.P. n˚. 42, Cidade de Lichinga, no período entre 8.00 às 15.30 horas mediante o pagamento de uma importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais) e o custo
do caderno de encargo para construção de Edifício é de 10.000,00MT (dez mil meticais) não reembolsável. O valor respeitante a esse concurso deverá ser depositado na Conta n˚.
497047207 NIB: 0001.0000.00497047207.57- Direcção Provincial do Plano e Finanças do Niassa, domiciliada no Millenium BIM. OS Concurso serão realizados com base nas
normas do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n˚. 5/2016, de 8 de Março.

(Felismina Jemisse Ubisse)
Verifiquei

Lichinga, aos 23 de Fevereiro de 2022
A Autoridade Competente

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

(Francisco Guerra)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

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

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção Comercial
do Tribunal da Província de
Tete
correm
seus
termos
legais uns Autos de carta
Precatória
(Execução
Ordinária) nº 25/2021, em que
é exequente Banco Comercial
e de Investimentos, SA, move
contra os executados Moatize
Investimentos, Lda., Abdula
Majid Mahomed e Teresa Maria
Rebelo dos Santos, nos quais foi
resolvida a venda judicial por meio
de propostas em cartas fechadas
do seguinte bem:

MINISTÉRIO DO MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, convida empresas interessadas elegíveis a apresentarem propostas fechadas, para os concursos
indicados abaixo.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações ao examinarem os documentos dos concursos no Departamento de Aquisições do
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, sito na Rua Marquês de Pombal, Talhão nº 258, R/C, em Maputo.
3. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, Decreto nº 5/2016 de 08 de Março.
Modalidade de
contratação

Objecto de contratação

Data e hora de abertura
das propostas

Garantia provisória

Concurso Público

Contratação de serviço de emissão de passagens aéreas
(agência de viagens)

22.03.2022
10.15h

Requerida

Concurso Público

Contratação de serviços de alojamento, alimentação e
aluguer de sala de conferência

23.03.2022
10.15h

Requerida

Concurso Limitado

Contratação de fornecimento de material de escritório

16.03.2022
10.15h

Não Requerida

Concurso Limitado

Contratação de serviços de agenciamento e acomodação

17.03.2022
10.15h

Não Requerida

Maputo, aos 24 de Fevereiro de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
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Verba Única
Um imóvel edificado na parcela nº
72, no Bairro Bagamoyo, ao longo
da Estrada Nacional nº 7, Unidade
4, Vila de Moatize, registado
na Conservatória do Registo e
Notarido de Tete, sob o nº 4593
a fls. 59Vº, do livro B/15, acha-se
inscrito provisoriamente desde
seis de Julho de dois mil e vinte, sob
número seis mil e trezentos e seis
(6306) a folhas setenta e oito verso,
avaliado em 590 512 140,52MT
(quinhentos e noventa milhões,
quinhentos e doze mil, cento e
quarenta meticais e cinquenta
e dois centavos). Assim, são
convidadas todas as pessoas com
interesse na compra do imóvel
acima mencionado, a entregarem
as suas propostas no Cartório da
Quinta Secção Comercial deste
Tribunal, até dez (10) minutos
antes do início da sessão de
venda em terceira praça, que está
marcada para o próximo dia 2 do
mês de Março do ano de 2022,
pelas 14.30 horas, numa das
salas de sessões de julgamento
do Tribunal, para proceder-se
à abertura das propostas por
qualquer preço, cujo acto podem
os proponentes assistir.
Tete, aos 22 de Fevereiro de 2022
A Escrivã de Direito
Maria de Conceição Santos

ANÚNCIO DE CONCURSO
No âmbito da implementação do Plano Económico e Social-2022, o ISPS pretende aplicar parte destes fundos para as obras de conclusão dos edifícios do Bloco
Administrativo e Lar de estudantes do Instituto Superior Politécnico de Songo, Distrito de Cahora Bassa, Província de Tete, de acordo com o seguinte:
Nº de Concurso
52A003141/CP/0001/2022

Objecto do concurso

Alvará

Garantia
provisória

Hora e Data limite de
entrega

Conclusão dos edifícios do Bloco
Administrativo e Lar de estudantes do
Instituto Superior Politécnico de Songo- Fase 1

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

250.000,00MT

Até as 11.00 horas do dia
22 de Março de 2022

1- Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter mais informações e adquirir os documentos de concurso no Instituto Superior Politécnico de
Songo, Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA), no Bairro Julius Nyerere, Av. Agostinho neto, Recinto da Escola Secundária de Songo, em Cahora
Bassa-Tete, durante as horas normais de expediente, e/ou adquirí-los, a partir do dia 25 de Fevereiro de 2022 pela importância não reembolsável
de 2.500,00 MT (Dois Mil e Quinhentos Meticais) mediante a apresentação do recibo do depósito, do valor indicado acima, no Banco Comercial de
Investimento (BCI) com número de conta 18415257101 e NIB 0008000 01841525710180; titular da conta Instituto Superior Politécnico de Songo.
2- Desencoraja-se os concorrentes com mau desempenho nos contratos anteriores com Entidades Públicas e Privadas;
3- Não será aceite a garantia em numerário, devendo ser apresentada em Comprovativo de depósito ou transferência bancária, de acordo com alínea b), número
1, do artigo 105; do Decreto nº 5/2016, de 08 de Março que aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens
e Prestação de Serviços ao Estado, no Banco Comercial de Investimento (BCI) com número de conta 18415257101 e NIB 0008000 01841525710180;
titular da conta Instituto Superior Politécnico de Songo
Os concorrentes podem apresentar a declaração de garantia, reconhecida pelo Cartório Notarial, no modelo aprovado pela Unidade Funcional de Supervisão
das Aquisições, de acordo com o número 2, do artigo 1; do Decreto nº 89/2021, de 29 de Outubro.
4- As garantias deverão ser válidas pelo período de 120 dias, contados a partir da data de abertura das mesmas, emitidas a favor do
Instituto Superior Politécnico de Songo-Tete, e obrigatoriamente com os seguintes documentos:
a. Alvará actualizado igual ou superior a 5ª Classe, Categoria I-Subcategoria 1ª a 14ª;
b. Certidão de Quitação das Finanças Públicas actualizada;
c. Certidão de Segurança Social actualizada;
d. Declaração emitida pelo Instituto Nacional de Estatística que comprove a prestação
regular da informação da empresa;
e Cadastro Único actualizado.
5- O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 08 de Março de 2016.
6- A visita ao local da obra é de carácter obrigatório e os custos da deslocação estarão a cargo dos concorrentes. A visita será feita de cordo com o seguinte:
Distrito

Data da visita

Hora da concentração

Local da Concentração

Cahora Bassa- Songo

7 de Março de 2022

10.00 horas

Instituto Superior Politécnico de Songo

7- As propostas deverão estar devidamente seladas e entregues na Secretaria do Instituto Superior Politécnico de Songo - Tete, até as 11.00 horas do
dia 22 de Março de 2022. A abertura das mesmas, será no mesmo dia 22 de Março de 2022, pelas 11.15 horas na presença dos concorrentes ou seus
legítimos representantes que queiram assistir a este acto.
8- O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito no dia 6 de Abril de 2022, pelas 11.00 Horas na Sala de reuniões do Instituto Superior Politécnico
de Songo.
Songo, aos 21 de Fevereiro de 2022
O Director-Geral
---------------------------------------------A Autoridade Competente
(Ilegível)

Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. Solano Rota Sitão

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
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República de Moçambique
PROVÍNCIA DE NAMPULA
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. A Direcção Provincial de Saúde de Nampula convida pessoas colectivas ou singulares, Micro Pequenas e Médias Empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestação de Serviços, nacionais ou estrangeiras, interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

N/O

Modalidade de
contratação e a respectiva
Referência

Objecto do Concurso

Data e hora de
abertura de
documentos de
qualificação e
proposta

Validades das
propostas

08/03/2022
8:00h

08/03/2022
8:15h

08/03/2022
09:00h

03/03/2022
09:15h

08/03/2022
10:00h

08/03/2022
10:15h

Data e a hora limite de
entrega de documentos
Concorrente Ilegíveis
de qualificação e
propostas

Garantia provisória

Valor

Validade

90 Dias

N/A

N/A

90 Dias

N/A

N/A

90 Dias

N/A

N/A

58D008161/CL/02/2022

Aquisição de Material de Expediente
e Consumíveis Informáticos- OE/
Prosaude e Outros Fundos Verticais

Que reúne condições
de ilegibilidade

58D008161/CL/03/2022

Aquisição de Material de Expediente e
Consumíveis Informáticos - Âmbito do
Fundo do GAVI

Que reúne condições
de ilegibilidade

58D008161/CL/04/2022
03

Aquisição de Material de Expediente e
Consumíveis Informáticos - Âmbito do
Fundo do Banco Mundial

Que reúne condições
de ilegibilidade

58D008161/CL/05/2022
04

Aquisição de Equipamento e Mobiliário
Que reúne condições
de Escritório - Âmbito do OE, Prosaude
de ilegibilidade
e Outros Fundos Verticais

08/03/2022
11:00h

08/03/2022
11:15h

90 Dias

N/A

N/A

58D008161/CL/06/2022

Aquisição de Fardamentos e Calçados
- OE/Prosaude e Outros Fundos
Verticais

08/03/2022
12:00h

08/03/2022
12:15h

90 Dias

N/A

N/A

58D008161/CL/07/2022

Aquisição de Equipamento Informático
(Computadores, Impressoras, UPS,
Que reúne condições
Fotocopiadoras, etc) - OE/Prosaúde e
de ilegibilidade
Outros Fundos Verticais

08/03/2022
14:00h

08/03/2022
14:15h

90 Dias

N/A

N/A

58D008161/CL/08/2022

Aquisição de Material de Higiene
e Limpeza - OE/Prosaude e Outros
Fundos Verticais

Que reúne condições
de ilegibilidade

09/03/2022
08:00h

09/03/2022
08:15h

90 Dias
N/A

N/A

Aquisição de Géneros Alimentícios
– OE, Prosaúde e Outros Fundos
Verticais

Que reúne ilegibilidade
condições de
ilegibilidade

09/03/2022
09:00h

09/03/2022
09:15h

90 Dias
N/A

N/A

58D008161/CP/10/2022

Aquisição de Combustíveis e
Lubrificantes - Âmbito do OE e Outros
Fundos Verticais

Que reúne ilegibilidade
condições de
ilegibilidade

17/03/2022
08:00h

17/03/2022
08:15h

90 Dias

38.941,00

30 Dias

58D008161/CP/11/2022

Aquisição de Combustíveis e
Lubrificantes - no Âmbito do fundo do
GAVI

Que reúne ilegibilidade
condições de
ilegibilidade

17/03/2022
09:00h

17/03/2022
09:15h

71.673,00

30 dias

58D008161/CL/12/2022

Aquisição de Combustíveis e
Lubrificantes - Âmbito do Banco
Mundial

Que reúne ilegibilidade
condições de
ilegibilidade

09/03/2022
10:00h

N/A

N/A

58D008161/CL/13/2022

Aquisição de Moden, Recargas de
telemóveis e Decoder - Âmbito do
Fundo do OE/Prosaude e Outros
fundos verticais

Que reúne ilegibilidade
condições de
ilegibilidade

09/03/2022
11:00h

58D008161/PD/14/2022

Aquisição de Moden/Recargas de
Telemóveis e Decoder - No Âmbito do
Fundo do GAVI

Que reúne ilegibilidade
condições de
ilegibilidade

09/03/2022
12:00h

58D008161/PD/15/2022

Aquisição de Moden/Recargas de
Telemóveis e Decoder - no Âmbito do
Fundo do Banco Mundial

Que reúne ilegibilidade
condições de
ilegibilidade

09/03/2022
14:00h

58D008161/CL/16/2022

Aquisição de ferramentas e Acessórios
Que reúne ilegibilidade
para Viaturas (Pneus, bateria, macacos,
condições de
chaves, tapetes, etc.), OE, Prosaude e
ilegibilidade
Outros Fundos Verticais

58D008161/CP/17/2022

Aquisição de uma Viatura Marca
TOYOTA Coaster de 30 lugares - OE

01

02

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

58D008161/CL/09/2022

Que reúne condições
de ilegibilidade

Que reúne ilegibilidade
condições de
ilegibilidade

09/03/2022
10:15h

90 Dias

90 Dias

09/03/2022
11:15h

90 Dias

N/A

N/A

09/03/2022
12:15h

90 Dias

N/A

N/A

09/03/2022
14:15h

90 Dias

N/A

N/A

10/03/2022
08:00h

10/03/2022
08:15h

90 Dias

N/A

N/A

17/03/2022
10:00h

18/05/2021
10:15h

90 Dias

72.000,00

30 dias

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

58D008161/CL/18/2022

Aquisição de Mobiliário e Equipamento Que reúne ilegibilidade
Hospitalar- OE/ Prosaúde e Outros
condições de
Fundos Verticais
ilegibilidade

10/03/2022
09:00h

58D008161/CL/19/2022

Que reúne ilegibilidade
Aquisição de Mobiliário e Equipamento
condições de
Hospitalar- Âmbito do Fundo do GAVI
ilegibilidade

10/03/2022
10:00h

58D008161/CL/20/2022

Que reúne ilegibilidade
Aquisição de Mobiliário e Equipamento
condições de
Hospitalar- Fundo do Banco Mundial
ilegibilidade

10/03/2022
11:00h

58D008161/CL/21/2022

Serviços de impressão de livros, fichas, Que reúne ilegibilidade
impressos, Bandeirolas, Cartazes e
condições de
Panfletos- Banco Mundial
ilegibilidade

10/03/2022
12:00h

58D008161/CP/22/2022

Serviço de Catering para o
Que reúne ilegibilidade
fornecimento de Refeições e Aluguer
condições de
de Salas para Formações, Reuniões-OE,
ilegibilidade
Prosaude e outros fundos verticais

17/03/2022
11:00h

58D008161/CL/23/2022

Serviço de Catering para fornecimento
de Refeições e Aluguer de Salas para
Formações, Reuniões e Capacitação GAVI

Que reúne ilegibilidade
condições de
ilegibilidade

10/03/2022
14:00h

58D008161/CP/24/2022

Serviço de Catering para o
fornecimento de Refeições e Aluguer
de Salas para Formações, ReuniõesBanco Mundial

Que reúne ilegibilidade
condições de
ilegibilidade

17/03/2022
12:00h

Serviços de Manutenção e Reparação
de Viaturas – OE, Prosaúde e Outros
Fundos Verticais

Que reúne ilegibilidade
condições de
ilegibilidade

11/03/2022
08:00h

Serviço de Impressão de Camisetes
e Bonés para datas Comemorativas e
Campanha de Vacinação-OE/Prosaude
e outros fundos verticais

Que reúne ilegibilidade
condições de
ilegibilidade

11/03/2022
09:00h

58D008161/CL/27/2022

Serviço de Impressão de Camisetes
e Bonés para datas Comemorativa e
Campanha de Vacinação-GAVI

Que reúne ilegibilidade
condições de
ilegibilidade

11/03/2022
10:00h

58D008161/CL/28/2022

Serviços de Manutenção e Reparação
de Máquinas Fotocopiadoras - OE/
Prosaúde e Outros Fundos Verticais

Que reúne ilegibilidade
condições de
ilegibilidade

11/03/2022
11:00h

58D008161/CL/29/2022

Serviços de Manutenção e Reparação
de Máquinas Fotocopiadoras-Banco
Mundial

Que reúne ilegibilidade
condições de
ilegibilidade

11/03/2022
12:00h

58D008161/CL/30/2022

Serviços de Aluguer de Viaturas OE/
Prosaude e outros Fundos Verticais

Que reúne ilegibilidade
condições de
ilegibilidade

11/03/2022
14:00h

58D008161/CL/31/2022

Serviços de Aluguer de Viaturas Fundos Banco Mundial

Que reúne ilegibilidade
condições de
ilegibilidade

14/03/2022
08:00h

58D008161/CP/32/2022

Aquisição de Equipamento e Mobiliário Que reúne ilegibilidade
de Escritório -Âmbito do Fundo do
condições de
Banco Mundial
ilegibilidade

17/03/2022
14:00h

58D008161/CL/33/2022

Aquisição de Equipamento Informático
Que reúne ilegibilidade
(Computador. Impressora UPS,
condições de
Fotocopiadora, etc) - Âmbito do Fundo
ilegibilidade
do GAVI

14/03/2022
09:00h

58D008161/CP/34/2022

Aquisição de Equipamento Informático
Que reúne ilegibilidade
(Computador. Impressora UPS,
condições de
Fotocopiadora, etc) - Âmbito do Fundo
ilegibilidade
do Banco Mundial

18/03/2022
08:00h

58D008161/CL/35/2022

Aquisição de Material de Construção
(Eléctrico, Pintura e Canalização),No
Âmbito do Fundo OE/Prosaude e
Outros Fundos Verticais

Que reúne ilegibilidade
condições de
ilegibilidade

58D008161/CL/25/2022

58D008161/CL/26/2022
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10/03/2022
09:15h

90 Dias

N/A

N/A

10/03/2022
10:15h

90 Dias

N/A

N/A

90 Dias

N/A

N/A

10/03/2022
12:15h

90 Dias

N/A

17/03/2022
11:15h

90 Dias

10/03/2022
11:15h

10/03/2022
14:15h

90 Dias

17/03/2022
12:15h

90 Dias

11/03/2022
08:15h

90 Dias

11/03/2022
09:15h

90 Dias

11/03/2022
10:15h

90 Dias

11/03/2022
11:15h

90 Dias

11/03/2022
12:15h

90 Dias

N/A

60.000,00

30 Dias

N/A

N/A

20.000,00

30 Dias

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

11/03/2022
14:15h

90 Dias

N/A

N/A

14/03/2022
08:15h

90 Dias

N/A

N/A

17/03/2022
14:15h

90 Dias

40.000,00

30 Dias

14/03/2022
09:15h

90 Dias

N/A

N/A

18/03/2022
08:15h

90 Dias

49.500,00

30 Dias

14/03/2022
10:00h

14/03/2022
10:15h

90 Dias

N/A

N/A

58D008161/CP/36/2022

Aquisição de Material Médico Cirúrgico Que reúne ilegibilidade
- No Âmbito do Fundo do OE e Outros condições de
Fundos verticais
ilegibilidade

18/03/2022
09:00h

18/03/2022
09:15h

90 Dias

46.000,00

30 Dias

58D008161/CL/37/2022

Serviços de Manutenção e Reparação
de Viaturas - GAVI

Que reúne ilegibilidade
condições de
ilegibilidade

14/03/2022
11:00h

14/03/2022
11:15h

90 Dias

N/A

N/A

58D008161/CL/38/2022

Serviços de Impressão de Camisetes
e Bonés P/Datas Comemorativa e
Campanha de Vacinação - Banco
Mundial

Que reúne ilegibilidade
condições de
ilegibilidade

14/03/2022
12:00h

14/03/2022
12:15h

90 Dias

N/A

N/A
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58D008161/CL/39/2022

Serviço de Aluguer de Viaturas para
programa de Filarias -ASCENDE

Que reúne ilegibilidade
condições de
ilegibilidade

14/03/2022
14:00h

14/03/2022
14:15h

90 Dias

N/A

N/A

58D008161/CL/40/2022

Serviço de Impressão de Camisetes
e Bonés para programa de Filarias
-ASCENDE

Que reúne ilegibilidade
condições de
ilegibilidade

15/03/2022
08:00h

15/03/2022
08:15h

90 Dias

N/A

N/A

58D008161/CP/41/2022

Construção do Centro de Saúde Rural
Que reúne ilegibilidade
Tipo II de Nipácue-Distrito de Malema- condições de
OE
ilegibilidade

18/03/2022
10:00h

18/03/2022
10:15h

90 Dias

204.000,00

30 Dias

58D008161/CP/42/2022

Construção do Centro de Saúde Rural
Tipo II, Distrito de Mecubúri- OE

Que reúne ilegibilidade
condições de
ilegibilidade

18/03/2022
12:00h

18/03/2022
12:15h

90 Dias

204.000,00

30 Dias

58D008161/CL/43/2022

Manifestação de interesse para
Fiscalização de Construção do Centro
de Saúde Rural Tipo II, Distrito de
Mecubúri - OE

Que reúne ilegibilidade
condições de
ilegibilidade

15/03/2022
09:00h

N/A

30 Dias

N/A

N/A

58D008161/CL/44/2022

Manifestação de interesse para
Fiscalização da Construção do Centro
de Saúde Rural Tipo II de NipácueDistrito de Malema- OE

Que reúne ilegibilidade
condições de
ilegibilidade

15/03/2022
09:00h

N/A

N/A

N/A

58D008161/CC/45/2022

Serviços de impressão de livros,
Que reúne ilegibilidade
fichas, impressos, Banderolas, Cartazes
condições de
e Panfletos - OE/Prosaude e Outros
ilegibilidade
fundos verticais

01/03/2022
08:00h

N/A

N/A

N/A

58D008161/CC/46/2022

Aquisição de Bandeiras e Flamulas
-Âmbito do OE/Prosaude e Outros
Fundos Verticais

Que reúne ilegibilidade
condições de
ilegibilidade

01/03/2022
09:00h

N/A

30 Dias

N/A

N/A

Serviços de Correio - OE/Prosaude

Que reúne ilegibilidade
condições de
ilegibilidade

30 Dias

N/A

N/A

58D008161/CC/47/2022

30 Dias

30 Dias

N/A
01/03/2022
10:00h

Para os concursos por Cotações (58D008161/CC/45/2022; 58D008161/CC/46/2022 e58D008161/CC/47/2022), devem ser apresentadas, no prazo de cinco (5) dias, a contar com
a data da publicação do convite, apresentando num envelope fechado com a identificação completa do concorrente, entidade contratante e do objecto da contratação.
Critério de Avaliação e Decisão: É o de Menor Preço Avaliado, tomando em consideração os termos de referência definidos para o objecto da contratação.
Aquisição das Cartas: os concorrentes interessados podem fazer o levantamento das mesmas na UGEA da DPS sem nenhuma Importância (valor).
Os concorrentes interessados para fornecimento de bens e prestação de Serviços poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou adquirí-los na UGEA da Direcção
Provincial de Saúde de Nampula, sita na Av. Samora Machel nº 1019 pela Importância não reembolsável de 1.500,00 (mil e quinhentos meticais) depositado na conta 301.367499.100.8
– Standard Bank, para cada conjunto.
I.

REQUISITOS PARA CONCORRENTES DE CONSTRUÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE RURAL TIPO II

Os concorrentes interessados nas suas propostas devem apresentar ALVARÁ DA CLASSE ABAIXO e poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou adquirílos na UGEA da Direcção Provincial de Saúde de Nampula, sita na Av. Samora Machel nº 1019 pela Importância não reembolsável de 2.000,00 (dois mil meticais), depositado na conta
301.367499.100.8 – Standard Bank, para cada conjunto.
1. Construção do Centro de Saúde Rural Tipo II de Nipácue-Distrito de Malema -------------------------------------------------- Alvará da 4ª Classe
2. Construção do Centro de Saúde Rural Tipo II, Distrito de Mecubúri ------------------------------------------------------------- Alvará da 4ª Classe
II.

REQUISITOS PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE CONSULTORIA

Título do concurso para Manifestação de Interesse:
Os consultores interessados deverão fornecer informações que demonstrem terem as qualificações necessárias e experiência relevante para realizar os serviços.
NOTA: Esta fase será apenas de apresentação de manifestação de interesse, as propostas serão apresentadas após a pré-selecção aos concorrentes que constituírem a lista curta.
Os critérios de pré-selecção são:
(i)

A experiência na indústria de consultoria de construção civil;

(ii)

Experiência em esquema de construção de Hospitais;

(iii)

Experiência e desafios de construção em áreas rurais.

Os Consultores serão seleccionados de acordo com os procedimentos estabelecidos no Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviço ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março – Baseada na Selecção de Qualidade e no Preço.
Os Consultores são livres de associarem-se uns com os outros, em forma de “Associações, Consórcios” ou subcontratação para melhorar as suas qualificações.
Um consultor/Consórcio será seleccionado de acordo com a Selecção Baseada na Qualidade e no Preço (SBQP) o método estabelecido nas Directrizes de Consultoria.
Mais informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante o horário de expediente (7:30-15:30 horas).
As manifestações de interesse devem ser entregues por escrito para o endereço abaixo até as 9:00h do dia 15/3/2022 na UGEA da Direcção Provincial de Saúde de Nampula, Av. Samora
Machel nº 1019, Caixa Postal N.º14,Nampula - Moçambique.
1.

As propostas devem ser entregues no endereço acima indicado na hora normal de expediente.

2.

Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo

Decreto 5 /2016 de 8 de Março.
Nampula, aoos 23 de Fevereiro de 2022
A UGEA
__________________________________
(Ilegível)
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CONVITE
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que Winnie Benwess
M´kali Agostinho Aiuba, natural e
residente na cidade de Nampula, requereu
autorização para mudança do seu nome,
para passar a usar o nome completo de
Wien Agostinho Benwess Aiuba.
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.
Maputo, Dezembro de 2021
A Directora Nacional Adjunta
Fátima J. Achá Baronet
(Conservadora e Notária Superior)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

A DEV-Construções, ao abrigo do
Regulamento de Avaliação de Impacto
Ambiental (Decreto nº 54/2015 de
31 de Dezembro) convida a todos
os interessados a participarem
na reunião de consulta pública do
projecto de construção e operação de
uma Central de Produção de Betão
Pronto, no talhão 442/1A, número
5617, Bairro Chiango, Distrito
Municipal KaMavota, a ter lugar no
dia 17/3/2022, às 9.30 horas, no
local do projecto.
NB: Os documentos para consulta
estão disponíveis no Serviço das
Actividades Económicas da Cidade
de Maputo e no local do projecto,
para mais informações contacte: 842041140

CONSELHO SUPERIOR
DA
MAGISTRATURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

AVISO
Na sequência do Aviso publicado no Jornal “Notícias”, edição de 9 de Novembro de 2021, referente
ao concurso de promoção para o provimento de oito (8) vagas na categoria de Sub-ProcuradorGeral, avisa-se aos interessados que a lista definitiva dos candidatos admitidos e excluídos,
encontra-se afixada no átrio do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, sito na
Avenida Julius Nyerere, nº 15, Cidade de Maputo, onde poderá ser consultada.
Avisa-se, ainda, que os candidatos admitidos ao concurso serão submetidos à entrevistas
profissionais, no Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, nos dias 14 e 15 de
Março de 2022, conforme o programa afixado no local e à provas escritas, na Sala de Conferências
da Procuradoria-Geral da República, no dia 17 de Março de 2022, pelas 9.00 horas.
Maputo, aos 24 de Fevereiro de 2022
O Presidente do Júri

2101
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ANÚNCIO DE VAGA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

A SAVE THE CHILDREN INTERNACIONAL (SCI), uma organização humanitária sem fins lucrativos com seu
enfoque virado ao bem-estar da criança, está a recrutar candidatos para a vaga abaixo mencionada:

CONCURSO Nº 01/LM/FIPAG/AOP/22

(1) Chefe de Concepção e Desenvolvimento de Programas– MP- SC 02/22 Maputo
Propósito

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA FISCALIZAÇÃO DO DESENHO E DAS
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O
CENTRO DE REASSENTAMENTO EDUARDO MONDLANE NA VILA DE MUEDA,
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO
1. No âmbito da implementação do programa de Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene
na Província de Cabo Delgado, uma Parceria entre o Governo de Moçambique e UNICEF, a Fundo
de Investimento e Património do Abastecimento de Água de Pemba (FIPAG – AO Pemba) pretende
aplicar parte destes fundos para a contratação de Serviços de Consultoria para a Fiscalização do
desenho e das obras de construção de um sistema de abastecimento de água (SAA) para o centro
de reassentamento de Eduardo Mondlane na Vila de Mueda, província de Cabo Delgado.
2 Com efeito, são convidadas todas as Empresas elegíveis a expressar o seu interesse em prestar ao
FIPAG – AO Pemba, Serviços de Consultoria supra referidos. São elegíveis empresas que demonstrarem
possuir qualificações jurídicas, técnica e regularidade fiscal, através da apresentação da respectiva
documentação comprovativa. Potenciais concorrentes podem associar-se de forma a melhorarem a
sua capacidade técnica.
3

4

O concurso será realizado de acordo com os procedimentos constantes do Regulamento de
Contratação de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado
pelo Decreto 05/2016 de 08 de Março e está aberto a todos concorrentes conforme definido no
referido regulamento.
Os potenciais concorrentes deverão de forma individualizada prestar de entre outras as seguintes
informações:
4.1 Documentos de Qualificação Actualizado: Alvará (2ª classe ou superior para o exercício da
actividade de consultoria de construção civil), Certidão de Registo Comercial, Certificado de
Quitação das Finanças e Certidão de Segurança Social;
4.2 Perfil da Organização/Empresa, com especial relevância para a fiscalização da construção de
sistemas de abastecimento de água e de redes fornecimento de energia elétricas incluindo postos
de transformação;
4.3 Quadro técnico qualificado nas áreas visadas para esta consultoria com respectivos CV’s e
certificados de habilitações profissionais, devendo incluir no mínimo:
•
•
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Eng° Civil/Hidráulico (Coordenador), com formação superior e conhecimentos profundos dos
SAA no país e com mais de 10 anos de experiência na elaboração de projectos e fiscalização de
obras de construção de e sistemas de abastecimento de água.
Dois Fiscais Residentes, sendo um para sendo uma para a acompanhamento da extensão da
linha de energia elétrica e outro para o acompanhamento das obras de construção do sistema de
abastecimento de agua com as seguintes capacidades:
o Técnico Médio de Electricidade com nível medio, mais de 5 anos de experiencia na
fiscalização de obras de construção de linhas de fornecimento de energia elétrica e
instalação de equipamentos elétricos.
o Técnico Médio em Hidráulica com nivel médio, com mais de 5 anos de experiência na
fiscalização de obras de Construção de sistemas de abastecimento de água.

As Manifestações de Interesse dos interessados deverão ser entregues em triplicado num envelope
fechado, no endereço abaixo indicado que não deve ser aberto até as 09:00 horas do dia 10 de Março
de 2022. As Manifestações de Interesse enviadas por correio electrónico (E-mail) e/ou por Fax Não
serão consideradas.
Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Agua – Pemba
Rua 7 de Abril, Nr 316 Rés-do-Chão, Prédio da Rádio Moçambique
Telefone n º +258 272 – 20254 | Fax: 272- 21506
Email: fipag.pemba@fipag.co.mz
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O(A) Chefe de Concepção e Desenvolvimento de Programas, liderará projectos e programas e desenvolvimento
de negócios eficazes e oportunos, tanto em uma perspectiva de qualidade (resultados para crianças) quanto
de negócios. O titular da função supervisionará o processo de análise de portfólio estratégico, identificando
oportunidades de envolvimento de doadores e parceiros e desenvolvimento de propostas. Será responsável
por supervisionar e facilitar o processo de concepção de novos projectos, com base no aprendizado da
implementação e trabalhando em estreita colaboração com o Director de Desenvolvimento e Qualidade de
Programas, Especialistas Técnicos, NBD, MEAL, Advocacia, Campanhas, equipas de implementação de projectos
e equipa de apoio. Também será responsável por promover a qualidade do programa – em todo programa de
emergência e de longo prazo – com foco na integração, programas de direitos da criança, género, programas
inclusivos e seguros.
Qualificações
• Nível de Mínimo de Mestrado em uma área de desenvolvimento social ou equivalente.
Essencial
• Mínimo de 7 a 10 anos de experiência em contextos de emergência e desenvolvimento, de preferência
com sólida experiência em mais de um dos sectores prioritários da Save the Children International:
educação, protecção infantil, governação dos direitos da criança, emprego juvenil e empoderamento
econômico, saúde e nutrição, resiliência climática e emergências;
• Histórico comprovado na produção de licitações, propostas e relatórios vencedores em larga escala
para doadores institucionais, corporações e outros;
• Capacidade comprovada de projectar programas de alta qualidade;
• Excelentes habilidades de redação/edição, habilidades de desenvolvimento de orçamento e
habilidades de apresentação/comunicação;
• Experiência na apresentação de informações do projecto a doadores e parceiros;
• Experiência no desenvolvimento de grandes propostas para doadores como EC, USAID, BHA, FCDO,
ECHO, NORAD, GAC, AICS, etc;
• Capacidade de treinar ou orientar funcionários seniores no desenvolvimento de propostas ou
estratégias de financiamento;
• Habilidades interpessoais e de comunicação altamente desenvolvidas, incluindo influência, negociação
e treinamento;
• Consciência cultural altamente desenvolvida e capacidade de trabalhar bem em um ambiente
internacional com pessoas de diversas origens e culturas;
• Forte orientação para resultados, com capacidade de desafiar as mentalidades existentes;
• Experiência de resolução de problemas complexos através de análise, definição de um caminho claro a
seguir e garantia de adesão;
• Capacidade de apresentar informações complexas de forma sucinta e convincente;
• Capacidade e vontade de mudar drasticamente as práticas e horas de trabalho e trabalhar com equipas
de emergência, em caso de emergências;
• Fluência em inglês, tanto verbal quanto escrita, necessária;
• Compromisso com os valores e políticas da Save the Children International, incluindo a disposição de
cumprir e fazer cumprir a política de Protecção à Criança.
Desejável
• Fluência em português ou outra língua românica seria uma vantagem;
• Experiência de trabalho com sistemas de dados financeiros e outros para produzir orçamentos, analisar
dados e acompanhar tendências.
• Compromisso e compreensão dos direitos da criança, dos objectivos e princípios da SC e dos padrões
humanitários, como a Carta da Esfera e o Código de Conduta. Em particular, boa compreensão do
mandato do SC com enfoque na criança.
Os (As) candidatos(as) interessados(as) deverão submeter o Certificado de Habilitações, BI, CV, e a carta de
motivação em Português e Inglês até ao dia 8 de Março de 2022. Através do seguinte link:
https://stcuk.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=220001CA&lang=en
“Somos um empregador de oportunidades iguais, encorajamos a candidatura de mulheres e pessoas com
deficiência. A Save the Children comprometer-se-á garantir que todos os seus funcionários e programas
sejam absolutamente seguros para as crianças.

O anúncio do posicionamento dos concorrentes (propostas técnicas) será feito no dia 22 de
Março de 2022 pelas 10.00 Horas na Sala de reuniões da Fundo de Investimento e Património do
Abastecimento de Água – Pemba.

Aplicamos procedimentos rigorosos para garantir que somente os candidatos adequados para trabalhar
com crianças tenham permissão para se juntar à nossa organização e todos os candidatos serão, portanto,
sujeitos a este escrutínio.”

Pemba, aos 24 de Fevereiro 2022

AVISO LEGAL:
A SAVE THE CHILDREN INTERNACIONAL NÃO FAZ NENHUM TIPO DE COBRANÇAS EM QUAISQUER DAS
FASES DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E NÃO PROCEDE POR VIA DE AGENTES DE RECRUTAMENTO.

O Director Provincial
(Ilegível)
42

NB: Somente os candidatos seleccionados serão contactados.

1729

26

PUBLICIDADE

Sexta-feira, 25 de Fevereiro de 2022

FUNDO DE APOIO À REABILITAÇÃO DA ECONOMIA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Projecto de Financiamento de Empreendimentos Rurais
(REFP)

_____________________________

Anúncio do Cancelamento de Concursos

TRIBUNAL ADUANEIRO

1. No âmbito da implementação do Projecto de Financiamento de Empreendimentos Rurais

(REFP), o FARE – Fundo de Apoio à Reabilitação da Economia, na qualidade de Entidade
Implementadora do Projecto, Componente II, Comunica, ao abrigo do Artigo 61, do Decreto
nº 5/2016 de 8 de Março, do Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, conjugado com Cláusula 43.1 , Secção
I – Instruções aos Concorrentes (IAC) dos Documentos dos Concursos, para a contratação
de empresas para a Aquisição de; (i) Geradores Eléctricos, (ii) Equipamento Informático e
de Escritório, (iii) Equipamento de Campo e (iv) Serviços de Aluguer de Viaturas, sobre o
Cancelamento dos Concursos abaixo discriminados, em virtude da Revisão Orçamental para
execução das actividades.

Nº do concurso

Objecto

Nº 008/ FARE/REFP/21

Aquisição de Geradores Eléctricos

Nº 009 /FARE/REFP/21

Aquisição de Equipamento Informático e de
Escritório

Nº 17 /FARE/REFP/21

Aquisição de Equipamento de Campo

Nº 021 /FARE/REFP/21

Contratação de Serviços de Aluguer de Viaturas

2. Endereço:
Nome: FARE – Funco de Apoio à Reabilitação da Economia
Endereço: Av. Ahmed Sekou Touré , Nº 21, 5º Andar , Flats 52/53
Provincia: Maputo - Cidade
Telefone: +258843030924
Endereço electrónico/ e-mail: faref2927@gmail.com
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EDITAL – VENDA Nº 01/TAM/2022
Torna-se público que, por despacho do Meritíssimo Juiz-Presidente do Tribunal
Aduaneiro da Cidade de Maputo, vai se proceder à venda em hasta pública de
mercadorias e viaturas, no dia 4.3.2022 e 16.03.2022 no Tirofer – Gare de Mercadorias
pelas 9.00 Hrs.
Os arrematantes depositarão, imediatamente, 10% acrescidos ao valor da
arrematação de cada lote de mercadorias postas em praça, nos termos do artigo
275 do Contencioso Aduaneiro.
Se o arrematante a quem for adjudicado um determinado lote, não puder pagar os
10% referidos no parágrafo anterior, a adjudicação será diferida ao proponente
seguinte na ordem decrescente. Os arrematantes deverão apresentar-se no local
do leilão 30 minutos antes da hora marcada para o início da arrematação munidos
do seu NUIT.Todas as mercadorias podem ser vistas durante o período normal de
expediente nos locais abaixo indicados.
A entrega ao arrematante dos lotes constituídos por bebidas alcoólicas fica
condicionada à sua selagem, nos termos do número 3 do artigo 5 e 6 do Regulamento
de Selagem de Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manufacturado, aprovado pelo Diploma
Ministerial nº 59/2016 de 14 de Setembro, sendo responsabilidade do arrematante
requerer à aquisição dos referidos selos.
Todos os bens são vendidos no estado em que se encontram, daí ser de extrema
importância que os arrematantes vejam os bens antes do leilão.
É obrigatório o uso de máscara.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______________
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE
POLÍTICA DE MOTIVAÇÃO E RETENÇÃO DE QUADROS
O Tribunal Administrativo convida os consultores (em nome individual/colectivo) elegíveis em
participar no concurso para prestação de serviços de Consultoria para a elaboração de Política de
Motivação e Retenção de Quadros.
Qualificações necessárias:
Para a consultoria podem concorrer consultores individuais ou empresas de consultoria/grupos de
consultores que reúnam os seguintes requisitos:
• Experiência comprovada na elaboração de instrumentos relacionados com a motivação
e retenção de quadros em instituições públicas;
• Pelo menos, 5 anos de experiência comprovada desenvolvendo trabalhos em órgãos do
Sector Público;
• Formação superior em Administração Pública, Gestão de Recursos Humanos ou áreas
de interesse para o presente trabalho;
• Conhecimento das políticas e procedimentos do Estado em matéria de Gestão de
Recursos Humanos;
• Conhecimento da Legislação Moçambicana sobre gestão de recursos humanos e
financeira, e ainda sobre a legislação em vigor na jurisdição administrativa;
• Capacidade de percepção e emissão de ilações em torno da legislação do sector público.
1.

Os consultores serão seleccionados de acordo com os critérios constantes no 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;
Os concorrentes elegíveis poderão obter informações adicionais, e, levantar os TdR (Termos de
Referência), no endereço abaixo indicado, nos dias úteis e nas horas normais de expediente, das 7.30
às 15.30 horas.
Tribunal Administrativo.
Praça da Independência, nº 1117 – 1º andar Bloco A
UGEA
Telefone: 843214803
N.B. As manifestações de interesse deverão ser remetidas, no endereço acima mencionado, até às 10
horas, do dia 13 de Dezembro de 2021 e serão abertas em sessão pública, no mesmo dia, às 13h e
15min.

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
CONCURSO 47C000941/CP/ Nº 06/ CONST / ANE – CD / 313 / 2022
Contratação de Empreitada para Construção do Edifício do Escritório da
Delegação Provincial da ANE, IP – Cabo Delgado
1. A Delegação Provincial da ANE de Cabo Delgado convida empresas de Obras Públicas e Construção Civil detentoras de alvará igual ou superior a 6ª classe, interessadas a apresentar propostas fechadas, para a execução da obra
de construção do Edifício da Delegação Provincial da ANE, IP.
2. Os documentos de concurso poderão ser adquiridos a partir do dia 23 de Fevereiro de 2022 durante as horas
normais de expediente no seguinte endereço:
Delegação Provincial da ANE de Cabo Delgado,
Av. General Alberto Chipande No.1654
C.P No. 355, Telefone No. 272 21152, Fax número: 272 21194
Pemba – Moçambique
mediante o pagamento de uma importância não reembolsável de 5000,00Mt (Cinco Mil meticais), através do depósito
na conta número 125156094 do Millenium Bim. Os interessados poderão obter informações adicionais através do
mesmo endereço.
3. A visita aos locais de execução das obras é facultativa. A visita realizar-se-á no dia 14 de Março 2022 a partir das
09.00h, devendo os concorrentes se concentrarem na instalação da Delegação da ANE, IP.
4. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias após a data de abertura e deverão ser acompanhadas de uma Caução Provisória no valor de 200.000MT (Duzentos mil meticais), válida por um período
de 150 dias, devendo ser dirigidas à Delegação Provincial da ANE, IP de Cabo Delgado. Todas as cauções em
numerário deverão ser depositadas na conta número 125156094 do Millennium BIM.Os concorrentes podem
alternativamente, apresentar a declaração de garantia no mesmo valor.
5. As propostas deverão ser entregues na ANE – Delegação Provincial de Cabo Delgado no endereço acima indicado
até as 10.00 horas, do dia 25 de Março de 2022, e as propostas serão abertas as 10.15 horas do mesmo dia na
presença dos representantes das firmas que desejarem assistir ao acto.
6. A reunião de pré-concurso para todos concursos terá lugar na Sala de reuniões da Delegacão da ANE, IP dia 14 de
Março de 2022 pelas 11.00 horas.
7. O Anúncio de Posicionamento para todos concorrentes terá lugar no dia 5 de Abril de 2022 pelas 10.00 horas
na Sala de reuniões da Delegacão da ANE, IP.

Maputo, Fevereiro de 2022
Tribunal Administrativo
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8. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratacão de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado aprovado pelo Decreto 05/2016 de 08 de Março.
Pemba, aos 22 de Fevereiro de 2022

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ!

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E APP STORE
Termos e condições aplicavéis

A Entidade Contratante
(Ilegível)
41
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Aviso
Avisa-se ao público em geral que a autorização do Banco de
Moçambique, junto com o Alvará e o Inícios de Actividades
da Minguitos Microcrédito EI, foram roubados junto
com sua viatura de Marca Toyota, modelo Mark X, com a
Chapa de Inscrição AIT-008-MC, onde também continha
o B.I., Passaporte, Cartão do INSS, Cartão de Vacinação,
Carta de Condução, Cartão de Filiação Partidária, peço a
quem achar que queira por favor contactar os seguintes
endereços, 844254251/874254254
Celso Joaquim Nhanala
2115

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO
Conselho dos Serviços de Representação do Estado
Serviço de Assuntos Sociais
Rua Fernão Veloso nº 54- Telefone 417014/6 Fax: 417017

Anúncio de Adjudicação
De acordo com o nº 2 do artigo 64, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços
ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:
Concurso

Modalidade

Objecto

Empresa Adjudicada

Valor de adjudicacao+IVA

62L000441/CP/7/RA-SAS//2021

Concurso público

Material de Escritório e Didáctico

IMOSYSTEMS
STATIONARY,LDA

50.000.000,00MT

62L000441/AD/1/RA-SAS/2022

Ajuste directo

Reparação e Manutenção de
viaturas

MHL,SA

350.000,00MT

62L000441/CP/7/RA-SAS//2021

Cotações

Reparação e Manutenção de
impressoras

HORIZONTE
TECNOLOGIA,LDA

343.000,00MT

Maputo, aos 16 de Fevereiro de 2022
Autoridade Competente

O Casino Marina Maputo, SA pretende recrutar
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Técnicos de CCTV (Masculino) e Assistente de Recursos Humanos
(Feminino) para o seu quadro de pessoal.
Requisitos:
Técnico de CCTV (Masculino)
• Possuir a 12ª Classe (com Matemática);
• Idade mínima de 27 anos;
• Fluência em Português e Inglês (Factor eliminatório);
• Conhecimento de informática (Word, Excel e Outlook);
• Apresentável.

Convocatória
Reunião da Assembleia Geral Ordinária
do Absa Bank Moçambique, SA

Assistente de Recursos Humanos (Feminino)
• Nível Técnico Médio
• Conhecimentos Administrativos e de Recursos Humanos
• Experiência mínima de 2 anos
• Fluência em Português e Inglês (Factor eliminatório);
• Conhecimento de informática (Word, Excel e Outlook);
• Conhecimentos: Legislação Laboral
• Idade mínima de 25 anos

Nos termos do artigo vigésimo segundo dos Estatutos, vem o Absa Group Limited, na qualidade
de Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Absa Bank Moçambique, SA, um Banco constituído
à luz da lei Moçambicana, com sede nesta cidade de Maputo, na Avenida Marginal, Edifício de Escritórios
das Torres Rani, número 141, 16º Andar, Bairro da Sommerschield - República de Moçambique, matriculado
na Conservatória do Registo de Entidades Legais de Maputo, com o Número Único de Entidade Legal
101220982 e o Capital Social no valor de 5,538,000,000.00 MT, NUIT 400017484, convocar a todos
os Accionistas, a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a ter lugar no próximo dia 31 de Março
de 2022, pelo modo virtual, pelas 10:00 Horas e com a seguinte agenda:

Exigências
• Curriculum Vitae;
• Cópia do Bilhete de Identidade;
• Certificado de habilitações;
• Foto tipo passe
Processo de Candidatura
As candidaturas deverão ser enviadas às instalações do Casino Marina
Maputo sitas na Avenida da Marginal, número 4441, recinto do Hotel
Glória, até ao dia 1 de Março de 2022.
45

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Boas-vindas / Quórum;
Proposta de alterações e aprovação da Agenda;
Revisão e Ratificação da Acta da reunião anterior realizada no dia 30 de Março de 2021;
Apreciação do Relatório de Gestão e das Demonstrações Financeiras Auditadas do Exercício
Económico terminado a 31 de Dezembro de 2021;
Apreciação do Parecer emitido pelo Fiscal Único, relativamente ao Relatório de Gestão bem como
às Demonstrações Financeiras Auditadas do período findo a 31 de Dezembro de 2021;
Aprovação do Relatório de Gestão incluindo as Demonstrações Financeiras Auditadas do período
findo a 31 de Dezembro de 2021;
Apreciação e aprovação da proposta de renovação de mandato de membros do Conselho
de Administração;
Apreciação e aprovação da renovação do mandato do Fiscal Único para 2022;
Outros assuntos relevantes para o Banco.

Para ter acesso à Assembleia virtual, é pedido a todos os accionistas a realização de um pré-registo,
onde deverão ser enviadas, via email, as seguintes informações:
• Nome do accionista e documento de identificação válido;
• Nome do representante e documento de identificação válido (se aplicável);
• Respectiva procuração de representação (se aplicável);
As informações devem ser enviadas até ao próximo dia 25 de Março de 2022, para serem verificadas
pelo Secretariado da Sociedade, sob os seguintes contactos:
abmzsecretariat@absa.africa
iuri.khan@absa.africa
ivania.martins@absa.africa
O link de acesso à Assembleia virtual será compartilhado após a conclusão do processo de verificação.
Informamos que cópias completas da documentação pertinente para a discussão dos pontos da agenda
da Assembleia Geral devem ser analisadas por todos os accionistas, para que sejam tomadas decisões
adequadas e informadas, podendo ser obtidas nos contactos do Secretariado da Sociedade , durante
o horário de expediente.

Maputo, 25 de Fevereiro de 2022
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Absa Group Limited

Absa Bank Moçambique, SA (registado sob o número 101220982) é regulado pelo Banco de Moçambique.

1698
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO

MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL, IP
DELEGAÇÃO DA MATOLA
Repartição de Aquisições

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO

ANÚNCIO DE CONCURSOS

O Instituto Nacional de Acção Social, IP - Delegação da Matola, convida pessoas colectivas ou singulares,
nacionais interessadas, que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para
fornecimento de bens e prestação de serviços para o concurso discriminado na tabela abaixo.

Nº

01

Modalidade
de
Contratação

Objecto de
Contratação

Concurso
Limitado

Prestação de
Serviços de
Limpeza nas
Instalações
do Instituto
Nacional de
Acção Social,
Delegação da
Matola

Data e hora da
entrega das
propostas

9/3/2022
9.00 horas

Data e
hora da
abertura das
propostas

9/3/2022
9.30 horas

1.

O Instituto Nacional de Emprego, Instituto Público, abreviadamente, designado INEP, IP, torna público
que estão abertos concursos para o fornecimento de bens e prestação de serviços, de acordo com o
quadro abaixo.

2. Assim sendo, convida-se todas as pessoas colectivas interessadas e que reúnam as condições de elegibilidade a apresentarem propostas em cartas fechadas.

Validade
das
Propostas

90 dias

Objecto

Modalidade

Entrega das
propostas

Abertura das
propostas

Preço do
Caderno

Garantia
Provisória

Fornecimento de
Combustível e
Lubrificantes.

Concurso
Limitado

Até 10.00 horas
do dia 8/3/2022

10.30 horas do
dia 8/3/2022

1.000,00MT

Conforme o
Caderno de
Encargos

Géneros Alimentícios

Concurso
Limitado

Até 10.30 horas
do dia 8/3/2022

11.00 horas do
dia 8/3/2022

1.000,00MT

Conforme o
Caderno de
Encargos

Serviços de Manutenção
de Imóveis – Empreitada
de Obras.

Concurso
Limitado

Até 11.00 horas
do dia 8/3/2022

11.30 horas do
dia 8/3/2022

1.000,00MT

Conforme o
Caderno de
Encargos

Até 12.00 horas
do dia 8/3/2022

12.30 horas do
dia 8/3/2022

1.000,00MT

Conforme o
Caderno de
Encargos

Até 13.00 horas
do dia 8/3/2022

13.30 horas do
dia 8/3/2022

1.000,00MT

Conforme o
Caderno de
Encargos

Garantia
Provisória

4.250.00MT

Os concorrentes poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou
adquirí-los no Instituto Nacional de Acção Social, sita no Bairro da Matola “F” Rua das barreiras
n°671, pela importância não restituível de 500.00MT (quinhentos meticais), depositados na conta
n°306878513 - Millennium BIM Titular (Infantário da Matola).
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.

Fornecimento de
Passagens Aéreas
Dentro e Fora do País.

Concurso
Limitado

Prestação de Serviços
Gráficos

Concurso
Limitado

3. O caderno de encargos poderá ser consultado e/ou adquirido na Repartição de Aquisições deste Instituto, mediante a apresentação do comprovativo de depósito do valor do caderno de encargos na conta
no 1058066921001MZN, domiciliada no Standard Bank.
4. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no 5/2016, de 8 de Março,
conjugado o com o Decreto no 89/2021, de 29 de Outubro.
5. As propostas serão recebidas e abertas na sede do INEP, IP, na Repartição de Aquisições, 1o andar, sito
na Av. 24 de Julho, no 2240.

Matola, aos 24 de Fevereiro de 2022

Maputo, aos 24 de Fevereiro de 2022

O Delegado
(Ass. Ilegível)

A Autoridade Competente
(Ilegível)

Bairro da Matola “F”, Rua das Barreiras nº671.,Tel. nº21-783023 Fax.nº21-783036 Nuit: 500168897

Av. 24 de Julho, no 2240 MAPUTO; e-mail: info.inep@inep.gov.mz; www.inep@inep.gov.mz
www.emprego.inep.gov.mz:8080
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DIRECÇÃO DE AQUISIÇÕES
ANÚNCIO DE CONCURSO

Concurso Público N° 03/ EDM-DIA/2022

1. A Electricidade de Moçambique, E.P., convida as empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para o fornecimento de
bens conforme tabela abaixo:

1.

A Electricidade de Moçambique, E.P., no âmbito da recuperação das suas insfraesturutas pos ciclone idai, a
Electricidade de Moçambique E.P pretende contratar consultor para Actualização do Projecto Executivo e
Fiscalização da Obra na Reabilitação do antigo edifício Sede da EDM na Beira.
No geral, o trabalho a contratar consiste na Reabilitação e Requalificação do Antigo Edifício Sede da EDM na
Beira, localizada na Rua Companhia de Moçambique, n° 240, sendo que para o feito, necessita de contratar um
Consultor Individual ou Colectivo para a actualização de um Projeto executivo nos termos que a seguir se especificam. I. Projecto base/ ante-projecto II. Projecto de execução nas seguintes especialidades: (i) Arquitectura (ii)
Estabilidade (iii) Hidráulica (iv) Electricidade (v) Telecomunicações (vi) Segurança.

2. O consultor deve fornecer a descrição sumária de serviços prestados em pelo menos 3 (três) empresas similares
nos últimos 5 anos e curriculum vitae da equipa de consultores.
3. Todos interessados e elegíveis, são convidados a manifestarem interesse para prestação destes serviços, através
de uma carta de apresentação e manifestação de interesse acompanhado dos documentos da empresa. Os documentos ora referidos, deverão ser redigidos na língua Portuguesa, devendo conter um original e duas cópias de
cada. A data limite para a submissão de manifestação de interesse é o dia 21 de Março de 2022, até as 10:00h, no
seguinte endereço:

Item

Nº do Concurso

Objecto de Contratação

Data e hora
da entrega
das propostas

Data e hora
da abertura das
propostas

Garantia
provisória (em
meticais)

1

Concurso Limitado nº
10/EDM-DIA/2022

Lote Único: Contratação para Fornecimento e montagem de janelas e portas de Alumínio incluindo blocos de Vidro na Obra
da ASC da Machava.

10 de Março de 2022
10:00 horas

10 de Março de 2022
10:15 horas

Não exigida

2

Concurso Público №
06/EDM-DIA/2022
02 Lotes

Contratação para Fornecimento de Disjuntores de BT

18 de Março de 2022
10:00 horas

18 de Março de 2022
10:15 horas

40.000,00 MT

3

Concurso Público №
07/EDM-DIA/2022
02 Lotes

Contratação para Fornecimento de Transformadores de Distribuição e Postos de Transformação

25 de Março de 2022
10:00 horas

25 de Março de 2022
10:15 horas

Lote 1350.000,00Mt
Lote 2—
100.000,00MT

4

Concurso Público №
09/EDM-DIA/2022
Lote Único

Fornecimento de Grupos de Baterias e Rectificadores de 48 –
110Vdc

04 de Abril de 2022
10:00 horas

04 de Abril de 2022
10:15 horas

5

Concurso Público №
10/EDM-DIA/2022
Lote Único

Fornecimento de Cabos de Comando (VAV)

14 de Abril de 2022
10:00 horas

14 de Abril de 2022
10:15 horas

6

Concurso Público №
11/EDM-DIA/2022
2-Lotes

Fornecimento de Equipamentos de Testes Eléctricos Diversos

12 de Abril de 2022
10:00 horas

12 de Abril de 2022
10:15 horas

7

Concurso Público №
12/EDM-DIA/2022
2-Lote

Fornecimento de Medidores de Qualidade de Energia, TWS
(Localizadores de Defeito) e Acessórios, consumíveis para o SVC

21 de Abril de 2022

21 de Abril de 2022

8

Concurso Público №
13/EDM-DIA/2022 2
-Lote

Fornecimento de Reles de Protecção e Controlo

06 de Abril de 2022
10:00 horas

06 de Abril de 2022
10:15 horas

9

Concurso Público №
14/EDM-DIA/2022 3
-Lote

ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P.
Direcção de Aquisições
Av. Eduardo Mondlane, Nº 1398, 7º Andar,
Telefone: +258 21 359690
Maputo-Moçambique

www.edm.co.mz
4. Informações adicionais poderão ser obtidas directamente no endereço acima, entre as 07:30 e as 15:30 horas, de
Segunda a Sexta-Feira.

Fornecimento de Transformadores de Corrente, Tensão e Painéis
de Protecção de Transformadores de Potência

19 de Abril de 2022
10:00 horas

19 de Abril de 2022
10:15 horas

200.000,00 MT

150.000,00

Lote I200.000,00Mt
Lote II –
250.000,00Mt
Lote I 150.000,00Mt.
Lote II 150.000,00Mt
350.000,00Mt
Lote I –
500.000,00Mt
Lote II –
500.000,00Mt
Lote III 300.000,00Mt

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquiri-los, no endereço abaixo indicado, a partir do dia 25 de Fevereiro de 2022, contra o pagamento de uma taxa não reembolsável de 1.500,00 MT (mil e quinhentos meticais). O

5. A avaliação da manifestação de interesse será baseada na experiência da empresa.

pagamento poderá ser feito através de depósito na conta BIM número 1188445 e o recibo deverá ser levantado na Tesouraria da Empresa sita na
Cidade de Maputo na Av. Agostinho Neto, N° 70, R/C.

6. Os concorrentes melhor classificados, num máximo de seis (06), farão parte da lista curta e serão posteriormente
convidados a submeter simultaneamente e, em envelopes separados, as suas propostas técnicas e financeiras, de
acordo com os Termos de Referência que serão disponibilizados após a selecção da lista curta e notificação a todos os participantes.

3. Os concursos regem-se pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, fornecimento de bens e prestação de Serviços a EDM.

4. Informações adicionais poderão ser obtidas directamente no endereço abaixo, entre as 07:30 e as 15:30 horas, de Segunda a Sexta-Feira.

7. A avaliação das propostas técnica e financeira será com base na qualidade e no preço dos serviços a executar.
8. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços da EDM.

ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P.
Direcção de Aquisições
Av. Eduardo Mondlane, Nº 1398, 7º Andar,
Telefone: +258 21 359690
Maputo-Moçambique
www.edm.co.mz

Maputo, 25 de Fevereiro de 2022
Maputo, 25 de Fevereiro de 2022

Iluminando a Transformação de Moçambique
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Iluminando a Transformação de Moçambique
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Project for Implementation of measures to manage the potential risks
and impacts of Gender Based Violence Projects for the Temane Regional
Electricity Project – TREP (P160427)
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Service Provision for Mitigation and Response to Sexual Exploitation and
Abuse and Sexual Harassment in the Workplace in the Integrated Feeder Road
Development Project

TERMOS DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO

TERMOS DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE
ASSISTENTES DE MONITORIA E AVALIAÇÃO
Supervisor: Reporta directamente ao Coordenador M&E e Informação Estratégica
do Projecto
Local do posto: Maputo Província e Gaza (1), Inhambane (1)
Número de vagas: 2

Consultor Especialista Social Para Resposta
Mitigação de Violência, Assédio e Exploração
Sexual Associadas ao Projecto integrado de
Desenvolvimento de Estradas Secundárias
Supervisor: Reporta directamente ao director do projecto.

Duração da Contratação: 10 meses

Local do posto: Maputo com deslocações frequentes à Província de Sofala, Manica, Tete , Cabo

Objectivo: Assistente de Monitoria e Avaliação Para Resposta Mitigação de
Violência, Assédio e Exploração Sexual (VBG/AS/ES) Associadas ao Projecto
Temane Regional Electricity Project – TREP (P160427) deverá realizar o processo
de gestão de dados e avaliação da implementação do projecto e facilitar a construção
e partilha de conhecimento relacionado à implementação do projecto.
Responsabilidades:
• Implementar o plano de monitoria e avaliação do projecto de acordo com as
orientações do doador;
• Monitorar indicadores-chave do projecto e supervisionar e garantir qualidade
de dados recolhidos no campo;
• Planificar e desenvolver actividades de monitoria e recolha de dados
relevantes do projecto segundo as orientações do doador;
• Apoiar na planificação semanal das actividades dos conselheiros leigos;

Delgado, Zambézia e Nampula

Número de vagas: 1
Duração da Contratação : 6 meses renováveis
Objectivo: O /A Especialista Social Para Resposta Mitigação de Violência, Assédio e Exploração
Sexual Associadas ao Projecto integrado de Desenvolvimento de Estradas Secundárias vai
implementar actividades de aumento de consciência sobre violência, assédio e exploração Sexual
associadas ao projecto de desenvolvimento de estradas.

Responsabilidades:
• Realizar a pesquisa formativa e elaborar relatório de base linha de base e
avaliação de risco do VBG relacionado à implementação do projecto IFRDP;
• Desenvolver formulários e roteiros para avaliação de risco VBG associados à
implementação do projecto IFRDP em de Sofala, Manica, Tete , Cabo Delgado;

• Promover standards de qualidade de dados do projecto;

• Coordenar e monitorar consultas comunitárias e de informantes-chave para
avaliação de risco VBG nas áreas do projecto;

• Oferecer assessoria técnica sobre o estágio de implementação do projecto e
cumprimento de metas e indicadores relevantes;

• Dar assistência à Jhpiego na realização de avaliação de risco e definição de
medidas de mitigação de risco baseadas nos achados da avaliação qualitativa;

• Entregar atempadamente relatórios regulares e realizar análise de dados
para monitoria da eficiência e impacto do projecto e manejo de mudanças
programáticas na área de monitoria para alcance de metas;

• Dar assistência técnica para Jhpiego no treinamento das equipas de pesquisa
formativa;
• Documentar procedimentos e intervenções-chave do projecto e orientar a sua
implementação na perspectiva social;
• Realizar formações e actividades de engajamento de stakeholders;
• Realizar a monitoria activa de planos de gestão de riscos de Violência, Assédio
e Exploração Sexual associadas ao projecto de desenvolvimento de estradas.

• Identificar e documentar sucessos, lições aprendidas e recomendações para
melhoria na implementação dos processos;
• Elaborar
relatórios de progresso do projecto nos locais de sua
responsabilidade.
Qualificações e Requisitos
• Nível superior em Estatística ou outra área relevante;
• Pelo menos 3 anos de experiência na implementação de actividades de
monitoria e avaliação em projectos relevantes;
• Capacidade de trabalhar em equipa e de forma extremamente proactiva e
focado nos resultados;
• Capacidade de trabalhar sob pressão com honestidade e princípios éticos e
íntegros no tratamento de informação confidencial;
• Capaz de construir competências na equipa criando ambiente de criatividade
e inovação;
• Capacidade de comunicação aberta e assertiva;
• Capacidade de comunicação em Português e Inglês verbal e escrito;
• Domínio de softwares de análise estatísticos Dhs2, Kobo Collect, SPSS, Excell
Avançado;
• Excelentes habilidades de comunicação, coordenação e trabalho em equipa;
• Habilidades para realizar múltiplas tarefas e gerir efectivamente situações
de pressão;
• Capacidade para trabalhar com autonomia e responsabilidade;
• Disponibilidade imediata.
A data de encerramento da apresentação de candidaturas é 9 de Março de
2022. Os candidatos interessados deverão apresentar uma carta de apresentação
juntamente com o “Curriculum Vitae” detalhando as experiências relevantes e
referências que possam ser consultadas para: hr-mozambique@jhpiego.org e
indique o assunto: “Assistente de Monitoria e Avaliação, e o respectivo local”.
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• Propor mecanismos de colaboração com sociedade civil e actores comunitários
para fortalecer a resposta;
• Elaborar relatórios concisos das actividades realizadas;
• Actualizar e optimizar o sistema de referências e manejo de casos de violência
em colaboração com os comités comunitários de ligação ao projecto de
desenvolvimento de estradas;
• Coordenar a realização de encontros e actualizações comunitárias relacionadas
com a implementação do projecto.
Qualificações e Requisitos:
• Mestrado ou pós-graduação em Sociologia ou área relevante.
• Pelo menos 10 anos de experiência em colaborar com instituições
governamentais que actuam na área de resposta à violência baseada no género,
violência sexual / exploração sexual.
• Pelo menos 5 anos de experiência comprovada na área de VBG, Género o
contexto de desenvolvimento.
• Experiência de trabalho em áreas de influência de indústria extractiva e
conflitos é uma vantagem;
• Capacidade de comunicação em Português verbal e escrito.
• Domínio de aparelhos móveis (smartphone, tablets).
• Excelentes habilidades de comunicação, coordenação e trabalho em equipa.
• Habilidades para realizar múltiplas tarefas e gerir efectivamente situações de
pressão;
• Capacidade para trabalhar com autonomia e responsabilidade;
• Disponibilidade imediata.
A data de encerramento da apresentação de candidaturas é 9 de Março de 2022. Os candidatos
interessados deverão apresentar uma carta de apresentação juntamente com o “Curriculum
Vitae” detalhando as experiências relevantes e referências que possam ser consultadas
para: hr-mozambique@jhpiego.org e indique o assunto: “Consultor Especialista Social”.
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SAIBA O QUE
ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUSIÇÕES

CONVOCATÓRIA

Anúncio de Concursos

Nos termos dos artigos 11º, 12º e 13º, conjugados com o artigo 15º, todos dos Estatutos desta
Associação, na impossibilidade insuprível do Presidente da mesma, em virtude da sua morte,
o Vice-Presidente da mesma, convoca todos os membros da ASSOCIAÇÃO AGRO-PECUÁRIA
ARMANDO EMÍLIO GUEBUZA (AAAEG) para uma reunião, a ter lugar no dia 11 de Março de 2022,
pelas 11.00 horas, na sua sede, sita na Cidade de Maputo, Distrito Municipal KaMavota, Bairro
das Mahotas, Rua dos Pescadores, Q. 17, nº 10, com a seguinte ordem de agenda de trabalho:
1. Eleição dos membros da Assembleia da Mesa:
- Um Presidente da Mesa da Assembleia;
- Um Vogal;
- Um Secretário.
Uma vez todo protocolo observado, seguirá a segunda parte dos trabalhos, conforme o ponto 2
abaixo.
2. Eleição dos órgãos sociais da Direcção da AAAEG:
- Presidente da AAAEG e o plano de actividades e orçamento;

1. O Instituto Nacional de Saúde (INS) convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou
estrangeiras interessadas a apresentarem propostas fechadas, para os seguintes concursos:
Data e hora
Data e hora
para entrega para abertura
das propostas das propostas

Nº de
Concurso

Objecto

58A0003051/CP
Nr. 01/GAC CHAI,
CoAg PEPFAR/Cares
Act FUND e Fundos
Externos/2022

Contratação de Serviços
para produção de material
audiovisual e inserção na
média

22/3/2022
9.30 horas

22/3/2022
9.45 horas

Contratação de Serviços
58A0003051/CP Nr. para
reparação/
07/GAC-CANADA- substituição, manutenção
OE/2022
do sistema detecção e
alarme de incêndio no INS

22/3/2022
11.30 horas

22/3/2022
11.45 horas

Garantia
provisória
(em meticais)
Lote 1: 65.000,00

- Vice-Presidente;
- Secretário-Geral.

Lote 2: 130.000,00

O NOTÍCIAS
DEDICA
DIARIAMENTE
UMA PÁGINA
À CIDADE
DA BEIRA

75.000,00
INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os Documentos do
Concurso ou levantá-los no endereço indicado no número 3 deste anúncio pela importância
não reembolsável de 1.000,00 MT (mil meticais). O pagamento deverá ser feito em depósito
directo no Banco de Moçambique (conta: PROJECTOS DE PESQUISA DE VACINAS PRE Nº
004403513002).
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3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, na data e hora estabelecidas neste
anúncio e serão abertas em sessão pública, na mesmo endereço, na presença dos Concorrentes
que desejarem comparecer.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES
PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E RESILIÊNCIA EM MOÇAMBIQUE
(P166437)

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
8 de Março.

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Consultor Individual para Assessorar a Divisão de Prevenção e Mitigação do INGD
Ref.: MZ-INGD-03-CS-INDV

Maputo Província, Fevereiro de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)

Data: 25 de Fevereiro de 2022
11178

O Governo de Moçambique, através do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres
(INGD) e o Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) recebeu um financiamento
do Banco Mundial para implementar o Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência em
Moçambique para um período de cinco anos (2019-2024) e pretende aplicar parte dos fundos para
contratação de um Assessor para a Divisão de Prevenção e Mitigação (DPM) do INGD.
O principal objectivo da consultoria é assessorar a DPM na avaliação do funcionamento actual dos
comités locais e preparação de uma estratégia de implementação para o estabelecimento de Comités
Locais de Gestão e Redução do Risco de Desastres (CLGRRD) funcionais.
Os serviços de consultoria incluem, mas não se limitam a:
• Tarefa 1. Apresentar um plano de trabalho e reportar regularmente sobre os progressos à Direcção
da DPM;
• Tarefa 2. Assessorar a DPM na verificação e operacionalização da avaliação dos comités locais existentes e da proposta de estratégia para o estabelecimento de CLGRRD funcionais nas áreas prioritárias propensas a desastres em todo o País;
• Tarefa 3. Garantir que os processos e procedimentos para a colecta de dados de campo sobre os
CLGRRD estejam vigor, e que os processos para a verificação da qualidade e verificação de dados
estejam desenvolvidos e funcionais.
• Tarefa 4. Assessorar a DPM na implementação da estratégica para o estabelecimento de CLGRRD
funcionais nas áreas prioritárias propensas a desastres em todo o País.
Assim, o INGD através do Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência em Moçambique
convida a consultores individuais para apresentarem Manifestações de Interesse para a realização da
consultoria.
Os consultores serão seleccionados de acordo com os procedimentos do Banco Mundial definidos
no Regulamento de Aquisições do Banco Mundial para Mutuários da Financiamento de Projectos de
Investimento (IPF) (datado de Julho de 2016, revisto em Agosto de 2018), o método de selecção será
Consultor Individual. Espera-se que a consultoria tenha a duração de 6 meses.
Os critérios de avaliação das manifestações de interesse são:
• Qualificações Gerais (mínimo de Mestrado em uma das seguintes áreas: Gestão do Risco de
Desastres, Gestão de Recursos Hídricos, Geografia, Sistemas de Informação Geográfica (SIG),
Meteorologia, Climatologia, Engenharia Ambiental ou áreas afins);
• Experiência relevante para o objecto da consultoria;
• Habilidades analíticas e de comunicação em Português e Inglês.
Atenção aos candidatos interessados para a Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 dos procedimentos
do Banco Mundial definidos no Regulamento de Aquisições do Banco Mundial para Mutuários da
Financiamento de Projectos de Investimento (IPF) (datado de Julho de 2016, revisto em Agosto de
2018), sobre conflito de interesses.
Os candidatos interessados e com o perfil exigido deverão enviar as suas manifestações de interesse
para os seguintes endereços electrónicos: Antonio.queface@gmail.com, e Cc. ppintane@gmail.com,
até 11 de Março de 2022, pelas 15.00 horas. O assunto do correio electrónico deve conter a seguinte
referência: Ref. Ref.: MZ-INGD-03-CS-INDV.
Os Termos de Referência podem ser obtidos através do seguinte web: www.ingd.gov.mz/anuncios.
Endereço:
Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres
Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência em Moçambique
Rua do Gare de Mercadorias, AV. Das FPLM – Maputo
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PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA – ESTRUTURAS
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA – ESTRUTURAS
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

1.

De acordo com alínea d) do n.º 3 do artigo 33 conjugado com o n.º 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 n.º
5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:
Nº DO CONCURSO

Nº.01/AD/SPI-CD/2021

Nº.14/SPI-CD/RAQ/CL/
PNUD/2020

31

PUBLICIDADE

Sexta-feira, 25 de Fevereiro de 2022

OBJECTO DE CONCURSO

EMPRESA ADJUDICADA

Contratação de Empreitada de Obras de
Melhoramento e Extensão do Sistemas de
BABAJI S.U.LDA
Abastecimento de Água de Metuge.
Contratação de Empreitada de Obras de
Melhoramento e Extensão do Sistemas de
BABAJI S.U.LDA
Abastecimento de Água de Montepuez.
Construção de um total de nove (9) Furos
movidos com Painel Solar, no Distrito de H2O CONSTRUÇÕES, LDA
Metuge.
Construção de um total de Cinco (5) Furos
SÓ CONCRETO
movidos com Painel Solar, no Distrito de
MOÇAMBIQUE, LDA
Balama.

VALOR DA
ADJUDICAÇÃO, IVA
INCLUSO
26.630,911.82MT

O Serviço Provincial de Infra-Estruturas de Cabo Delgado convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas
para os concursos abaixo indicados:
Nº do Concurso

Objecto de Contratação

Nº.01/SPI-CD/RAQ/
CL/ /2022
Nº.02/SPI-CD/RAQ/
CL/ /2022
Nº.03/SPI-CD/RAQ/
CL/ /2022
Nº.04/SPI-CD/RAQ/
CL/ /2022

Fornecimento de Material de
Escritório.
Fornecimento de Combustível e
Lubrificantes
Manutenção do Edifício Principal
do SPI-CD
Fornecimento de Equipamentos,
Maquinarias e Mobiliários

Data e Hora
de entrega das
Proposta
9/3/2022
até às 9.15horas
9/3/2022
até às 10.30horas
10/3/2022
até às 9.45horas
10/3/2022
até às 11.20horas

Garantia
Provisória

Custos do
Caderno de
Encargos

Data e Hora da
Abertura das propostas
9/3/2022
9.30 horas
9/3/2022
10.45 horas
10/3/2022
Ate às 10.00horas
10/3/2022
Ate às 11.35 horas

350,00MT
Isento
500,00MT
350,00MT

17.784,109.40MT

2.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los na
Repartição das Aquisições, mediante o depósito do valor do documento do concurso na Conta nº. 499876503 BIM em nome
do Serviço Provincial de Infra-Estrutura de Cabo Delgado.

8.807.208,06MT

3.

O Prazo da validade das propostas será de 120 dias.

4.

As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço na
presença dos concorrentes que desejarem participar.

5.

Repartição de Aquisições de Serviço Provincial de Infra-Estrutura, Endereço: Bairro Alto Gingone; Expansão II; Telefax 27
221900; email:spie.cabodelgado@gmail.com Cidade de Pemba - Cabo Delgado.

6.117.076,80MT

Pemba, aos 16 de Fevereiro de 2022

Pemba, aos 16 de Fevereiro de 2022
O DIRECTOR
(Ilegível)

O DIRECTOR
(Ilegível)
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PROVÍNCIA DE MAPUTO

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Projecto de Economia Digital e Governo Electrónico - EDGE
Doação nº IDA-D906-MZ

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

Solicitação de manifestação de interesse

Anúncio de Concursos

Contratação de um Contabilista para o Projecto EDGE
O Governo de Moçambique e o Banco Mundial assinaram em Novembro de 2021 um Acordo de
Financiamento do Projecto de Economia Digital e Governo Electrónico (EDGE) para o período de
2021 a 2026, que tem como objectivo aumentar o acesso à identificação oficial, serviços públicos
digitais e oportunidades de negócios digitais.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) pretende usar parte dos fundos do
projecto para contratar um consultor para a posição de Contabililista para integrar a Unidade de
Coordenação do Projecto.

A Direcção Provincial de Saúde de Maputo, através dos Fundos do Orçamento do Estado, Pro-Saúde, GAVI,
Ariel, Banco Mundial CDC, e Outros, convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para
fornecimento de bens e serviços de acordo com o seguinte concurso:
N°

Os serviços incluem não só, mas também:
• Apoiar o Gestor Financeiro na organização de todos os aspectos administrativos e financeiros
do Projecto;
• Colaborar na preparação do orçamento de acordo com o estabelecido por lei;
• Organizar a documentação de suporte de todos os pagamentos efectuados para a sua
conservação de acordo as leis em vigor.
• Lançar as informações financeiras no pacote informático em uso na Instituição e produzir os
relatórios definidos pelo Projecto.
• Fazer o controlo dos contratos submetidos para pagamentos de forma a assegurar o ponto de
situação dos compromissos do Projecto;
• Assegurar a reconciliação das contas correntes dos Fornecedores de bens e serviços
fornecidos ao Projecto;
• Acompanhar e colaborar para garantir as auditorias internas e externas e colaborar na
produção de informações para a Conta de Gerência do MCTES.
• Executar outras actividades a ser designadas pelo Coordenador do Projecto.

•
•
•

Grau académico universitário em áreas de gestão financeira;
Mínimo de 3 anos de experiência em gestão financeira em projectos financiados pelo Banco
Mundial (ou outro organismo multilateral).
Experiência relevante no uso de MS-Office e de pacotes financeiros
Fluência na língua portuguesa;
Competência na comunicação oral e escrita em língua inglesa.

O MCTES convida consultores individuais elegíveis a manifestarem o seu interesse para a prestação
deste serviço de consultoria. Os consultores interessados deverão fornecer evidências de que estão
qualificados para executar os serviços acima descritos.
Os consultores serão seleccionados de acordo com os procedimentos estabelecidos no Regulamento
de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projectos de Investimento, de Julho
de 2016, revisto em Novembro de 2020. O candidato seleccionado deverá inscrever-se no CEFCadastro Electrónico de Fornecedores de Bens e Serviços.
Os consultores interessados poderão obter os Termos de Referência no endereço abaixo durante
os dias úteis das 7.30-15.30 horas (hora local) ou no portal do MCTES (www.mctes.gov.mz).
As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até o dia 18 de Março de
2022.
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Projecto de Melhoramento do Desenvolvimento de Competências em Moçambique
(MozSkills)
Email- departamento.aquisicoes@mctes.gov.mz
Av. Patrice Lumumba, 770
Tel. +258 21352800
Fax. +258 21352860
Maputo-Moçambique

Objecto do Concurso

Data e
hora para
entrega das
Propostas

Valor da
Garantia
Provisória

Data do
Anúncio de
posicionamento

Custo do
caderno de
encargo

Validade
das
Propostas

Data e hora de
abertura da
propostas

Concurso
Público

Contratação de serviços de
aluguer de sala ornamentadas com equipamento
sonoro e catering, Buff, matabicho, almoços águas e
doces, manhã e a tarde para
reuniões, seminários, formações.

Lote 1Matutuine
-(Ponta de Ouro)

21/3/2022
às 9.00 horas

N/A

23/3/2022
13.00 horas

2000,00MT

120 dias

21/3/2022 as
9.15 horas

Lote 2Marracuene
Lote 3- Matola
2

58K013461/
CP0002/
DPSM/22

Concurso
Público

Contratação para forneci21/3/2022
mento de combustível e luàs 10.00 horas
brificantes

N/A

23/3/2022
13.00 horas

2000,00MT

120 dias

21/3/2022 as
10.15 horas

3

58K013461/
CL0001/
DPSM/22

Concurso
Limitado

Contratação de serviços
para fornecimento de material de higiene e limpeza

11/3/2022
às 9.00 horas

N/A

15/3/2022
14.00 horas

500,00MT

120 dias

11/3/2022
As 9.15 horas

4

58K013461/
CPD0001/
DPSM/22

Concurso
Pequena
Dimensao

Contratação de serviços gráficos (serviços de tipografia,
panfletos publicitários, es- 11/3/2022
tampagem, impressão, foto- às 10.00 horas
cópias, encadernação, fichas
impressos dísticos roll Ups)

N/A

15/3/2022
14.00 horas

500,00MT

120 dias

11/3/2022
As 10.15 horas

5

58K013461/
CL0003/
DPSM/22

Concurso
Limitado

Contratação para fornecimento de aparelhos de som e
11/3/2022
imagem (Televisor, máquina
às 11.00 horas
fotográfica, aparelhagem de
som,)

N/A

15/3/2022
14.00 horas

500,00MT

120 dias

11/3/2022
As 11.15 horas

6

58K013461/
CL0004/
DPSM/22

Concurso
Limitado

Contratação para fornecimento de material de consu- 11/3/2022
mo para informática (toner, às 12.00 horas
flash, antivírus)

N/A

15/3/2022
14.00 horas

500,00MT

120 dias

11/3/2022
As 12.15 horas

7

58K013461/
CL0005/
DPSM/22

Concurso
Limitado

Contratação para forneci11/3/2022 As
mento de serviços de segu12.45 horas
ros de veículos

N/A

15/3/2022
14.00 horas

300,00MT

120 dias

11/03/2022
As 13h

8

58K013461/
CC0003/
DPSM/22

Contratação de serviços
para fornecimento de equiConcurso por
pamento de comunicações e
cotações
telecomunicações (PBX, Telefones fixos)

7/3/2022
às 9.00 horas

N/A

9/3/2022
14.00 horas

N/A

90 dias

7/3/2022
às 9.15 horas

9

58K013461/
CC0004/
DPSM/22

Contratação para forneci7/3/2022
Concurso por mento de equipamentos de
cotações
segurança e sinalização (Câ- às 10.00 horas
maras de vigilância)

N/A

9/3/2022
14.00 horas

N/A

90 dias

7/3/2022
As 10.15 horas

58K013461/
10 CC0005/
DPSM/22

Contratação de serviços de
Concurso por
7/3/2022
Manutenção de equipamenàs 11.00 horas
cotações
tos de frio (A/C e geleiras)

N/A

9/3/2022
14.00 horas

N/A

90 dias

7/3/2022
às 11.15 horas

58K013461/
11 CC0006/
DPSM/22

Contratação de serviços para
Concurso por manutenção de máquinas e
7/3/2022
cotações
equipamentos (fotocopiado- às 11.45 horas
ras e Impressoras)

N/A

9/3/2022
14.00 horas

N/A

90 dias

7/3/2022
às 12.00 horas

58K013461/
12 CC0007/
DPSM/22

Contratação de serviços para
fornecimento de uniforme
Concurso por
7/3/2022
e calçado para pessoal Adcotações
às 12.30 horas
ministrativo da Secretaria e
Agentes de serviços

N/A

9/3/2022
14.00 horas

N/A

90 dias

7/3/2022
às 12.45 horas

Qualificações e experiência exigidas:
•
•

Modalidade
de
Contratação

58K013461/
CP0001/
DPSM/22
1

Principais responsabilidades:

Número do
Concurso

1. Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do
Concurso ou adquirí-los no endereço abaixo indicado deste anúncio, pela importância não reembolsável por
cada. O pagamento deverá ser em depósito directo no Banco (conta: DPSM – Receitas, Banco Millennium
Bim n.º 0486721266);
2. As propostas deverão ser acompanhadas obrigatoriamente com os documentos de qualificação actualizados
e autenticados definidos no documento do concurso;
3. Os concursos serão regidos pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março;
4. A abertura das propostas vai decorrer na actual Instalação da Direcção Provincial de Saúde de Maputo, sita
na Matola G, Rua n˚ 12232, Telefone n°21644255, 1˚ Andar, Sala de Reuniões, próximo ao Auditório Municipal
Carlos Tembe, Matola 700.
Maputo, Fevereiro de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA,
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS
REGISTOS E NOTARIADO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE
MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, nº
345, R/C

Sexta-feira, 25 de Fevereiro de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE INHAMBANE
1ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE MARIA
FERNANDA
Certifico,
para
efeitos
de
publicação, que por escritura
pública de catorze de Fevereiro
de dois mil e vinte dois, lavrada
de folhas oito verso a folhas
nove verso, do livro de notas
para escrituras diversas número
oitocentos e noventa e três,
traço “C”, deste Cartório Notarial,
perante mim, Ermelinda João
Mondlane Matine, Conservadora
e Notária Superior, em exercício
no referido Cartório, foi lavrada
uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de Maria
Fernanda, viúva, de sessenta e
sete anos de idade, natural de
Quelimane, de nacionalidade
moçambicana, com a última
residência no Bairro de Laulane,
nesta cidade de Maputo, sem
ter deixado testamento com
disposição da sua vontade.
Mais certifico que na operada
escritura foram declaradas como
únicas e universais herdeiras
de todos seus bens, suas filhas:
Josefina
do
Livramento
Moçambique,
casada
sem
convenção antenupcial com José
Abel Jonaze, natural de Nampula,
Maria Fernanda Mozambique
Tonela, casada sob o regime de
comunhão de bens adquiridos
com Justino Ernesto Tonela,
natural da Beira, Janeth da Luz
Mozambique, já falecida, neste
acto representada pela sua filha:
Nídia da Luz Moçambique de
Almeida, solteira, maior, natural
de Maputo e Verónica António
Moçambique, já falecida, neste
acto representada por sua filha
Kátia Medina Stakteas, solteira,
maior, natural de Maputo, todas
de nacionalidade moçambicana e
residentes em Maputo.
Que não existem outras pessoas
que segundo a lei prefiram ou
com elas concorram à sucessão, e
da herança dela fazem parte bens
móveis e imóveis.

TERMOS DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO OFICIAL
PROCUREMENT E LOGÍSTICA

O Tribunal Judicial da Província de Inhambane, na sequência
dos Autos de Acção Executiva Ordinária para Pagamento
de Quantia Certa, número dezassete barra dois mil e
vinte, movidos pelo exequente Socremo Microbanco S.A.,
anteriormente Socremo Banco de Microfinanças, S.A., com
sede na Av. 24 de Julho, nº 426, R/C, cidade de Maputo, contra
os executados Elcídio Jaime Mausse, portador do B.I. nº
080101111528M e Rosa Maria José Cardoso, portadora do B.I.
nº 080101666937C, ambos residentes no Bairro Malembuane,
cidade de Inhambane, faz saber que foi designado o dia 3 de
Março de 2022, pelas 11.00 horas, para a venda em terceira
praça, por meio de propostas, em carta fechada, que podem ser
apresentadas no Cartório deste Tribunal até a hora de abertura
das mesmas, na sala de Sessões de Audiências e Julgamento, por
qualquer preço, de um prédio destinado a comércio, implantado
no talhão com área de trinta e quatro metros quadrados, situado
no Bairro de Muelé-Um, na cidade de Inhambane, a confrontar
do Norte, Sul, Este com João Novo e Oeste com EN5, descrito sob
o número oito mil sessenta e dois a folhas setenta e três, do livro
“B” barra dezanove, inscrito na Conservatória dos Registos de
Inhambane a folhas trinta e três sob o número oito mil trezentos
e vinte e seis, do livro “G” barra catorze a favor de Rosa Maria
José Cardoso.
Mais se faz saber que os interessados poderão apreciar o prédio
em causa durante os dias úteis e horas normais de expediente,
em articulação com este Juízo localizado na Rua da Liberdade,
edifício do Conselho Autárquico de Inhambane.

Está conforme
Maputo, aos 23 de Fevereiro de
dois mil e vinte e dois
O Notário
(Ilegível)

Inhambane, aos 29 de Dezembro de dois mil e vinte e um
O Juiz de Direito
Dr. Olímpio Mário
O Ajudante de Escrivão de Direito
Fernando Artiel Taiela
Verifiquei
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INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO CENTRAL AUTONÓNOMA PARA ÁREA DE AQUISIÇÕES

Anúncio dos Resultados dos Concursos
Ao abrigo do nº 02 do artigo nº64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 05/2016, de 08 de
Março, comunicamos os resultados dos concursos na tabela abaixo:
N.º de
Ordem

Referência do Concurso

Objecto do Concurso

Valor da Adjudicação

Concorrente Vencedor

1

Lote 1 - 1,622,327.55 MT Connect Solutions Lda
58A0003051/CP Nr 37/CoAg Aquisição de
PEPFAR cares Act2, SEQ_NET_ equipamento informático
COVID/UGEA/2021
e material audiovisual
Lote 2 – 2,184,764.87 MT Connect Solutions Lda

2

Aquisição de
58A0003051/AD Nr. 62/OMSconsumíveis de
SARS-COV-2,
laboratório, pelo valor de

3

58A0003051/CL/Nº25/COAG Aquisição de Móveis para
escritório
E AFENET/RA/INS/2021

4

58A0003051/CC/Nº133/
RAMMPS/RA/2021

Aquisição de
Eletrodomésticos

4.124.296,48 MT

Brandel Health Lda

Lote 1 - 1,269.000.00 MT Safety Line Mz Lda
Lote 2 - 1,592,707.30 MT MV Multiservices Lda
35,695.00 MT

Moz Famous Brands
(Casas das Loiças) Lda

Maputo Província, Fevereiro de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)

Av. Eduardo Mondlane, 1008, R/C
Caixa Postal N.º 264
Maputo - Moçambique

Telefones: +258 (21) 306620/321095/427131/4
Cel: +258 (82)3032617/3032876 Exts 342 e 344
Fax: +258 21 306618

CONFIRA OS MELHORES
LANCES DE FUTEBOL
NACIONAL E INTERNACIONAL
EM PRIMEIRA MÃO
www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

www.desaﬁo.co.mz

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

111178

Supervisor: Oficial de Programa
Local do posto: Maputo
Número de vagas: 1
Duração da Contratação: 10 meses renováveis
Objectivo: Apoiar as operações administrativas, procurement de produtos e
serviços, logística e Finanças do Escritório da Jhpiego em Moçambique e aos
programas relacionados, com vista a assegurar o seu bom funcionamento.
Responsabilidades:
• Fornecer apoio em suprimentos, aquisições e logística do Projecto;
• Desempenha as funções de compra, incluindo a obtenção de cotações,
negociar preços, prazos de entrega e serviços pós-venda com os
fornecedores;
• Preparar toda a documentação necessária para os processos de compras;
• Seguimento com os fornecedores para garantir a entrega de bens e serviços;
• Trabalhar com a equipe técnica para determinar as especificações de bens
e serviços;
• Manutenção e actualização de sistemas de aquisições e registros: a
implementação do sistema de aquisições da organização;
• Auxiliar na coordenação com a equipe da Sede em aprovações, expedições,
de compensação e entregas para o escritório;
• Participar na avaliação e selecção de fornecedores pré-qualificados /
vendedores;
• Trabalhar em estreita colaboração com o Gestor de Projecto para garantir
contratos públicos oportunamente e proactivamente identificar lacunas e
fazer sugestões de melhoria.
• Fornecer apoio administrativo ao projecto e garantir a logística para o
cumprimento das actividades.
• Fornecer apoio administrativo para equipa de campo, gestão de petty cash
das actividades, suprir equipamentos necessários para as actividades.
• Fornecer apoio administrativo e resolver problemas de rotina e garantir o
bom funcionamento das operações do projecto e do escritório;

Qualificações e Requisitos
• Formação de nível universitário em Gestão e Administração ou outras áreas
afins;
• Curso de Administração, Suprimentos e Logística;
• Mínimo de 3 anos de experiência na área da administração e logística em
ONG´s;
• Pelo menos 3 anos de experiência de trabalho em projectos semelhantes,
experiência de trabalho em projectos apoiados pelo Banco Mundial é uma
vantagem.
• Proficiência em Microsoft Office, especialmente em excel;
• Capacidade de identificação de necessidades e de planificação;
• Capacidade de trabalhar com autonomia e responsabilidade;
• Habilidade para realizar múltiplas tarefas, fazer trabalhos de carga e gerir
situações de pressão;
• Experiência com lançamentos em Quickbooks constitui vantagem acrescida;
• Capacidade de trabalhar em equipa e de forma extremamente proactiva e
focado nos resultados;
• Capacidade de trabalhar sob pressão com honestidade e princípios éticos
e íntegros no tratamento de informação confidencial
• Capacidade de comunicação em Português e Inglês verbal e escrito.
• Ter residência na área de implementação do projecto é uma condição.
• Disponibilidade imediata
A data de encerramento da apresentação de candidaturas é 9 de Março de
2022. Os candidatos interessados deverão apresentar uma carta de apresentação
juntamente com o “Curriculum Vitae” detalhando as experiências relevantes e
referências que possam ser consultadas para: hr-mozambique@jhpiego.org e
indique o assunto: “Oficial de Procurement e Logística”.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade de
Maputo correm éditos de 30 (trinta dias), citando os executados: KAMBAS
PRODUÇÕES, LDA, Sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com
último endereço conhecido na Av. Eduardo Mondlane, nº 2616, 9º andar, flat 18,
cidade de Maputo, titular do NUIT: 400279330, na pessoa do seu representante
legal, ora ausente em parte incerta, Orlando Júlio Estevão Licussa, maior,
natural de Maputo, titular do Bilhete de Identidade nº 110100187800, emitido
aos 18 de Abril de 2018, pela Direcção de Identificação Civil de Maputo, com
último endereço conhecido nesta cidade de Maputo, ora ausente em parte
incerta e Yasser Faquir Ismael Pecado, maior, natural de Maputo, titular do
Bilhete de Identidade nº 11010033501F, emitido aos 29 de Março de 2016,
pela Direcção de Identificação Civil de Maputo, com último endereço conhecido

nesta cidade de Maputo, contactável através do nº 86-8940962, ora ausente em
parte incerta, para, no prazo de 10 (dez) dias, que começa a correr depois de
findo o dos éditos, tudo a contar da data da segunda e última publicação deste
anúncio no jornal “Notícias”, pagar ao exequente Banco Internacional de
Moçambique, SA (BIM), a quantia de 888 863,69MT (oitocentos e oitenta e
oito mil, oitocentos e sessenta e três meticais e sessenta e nove centavos),
em dívida nos Autos de Execução Ordinária para o Pagamento de Quantia
Certa nº 15/21-P, que pelo juízo deste Cartório lhes move o referido exequente,
ou, no mesmo prazo, nomearem à penhora bens suficientes para tal pagamento
e do mais que acrescerem ou deduzirem a oposição que tiverem, nos termos do
artigo 811º, nº 1 do CPC, sob pena de, não o fazendo, se devolver esse direito
ao exequente, nos termos do art. 836/1 do CPC, conforme tudo melhor consta

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

do duplicado da petição inicial, que se encontra arquivado no Cartório desta
Secção à sua disposição, onde poderão levantar dentro das horas normais de
expediente.
Maputo, aos 17 de Fevereiro de 2022
O Ajudante de Escrivão de Direito
Constantino Rafael Tivane
Verifiquei
A Juíza de Direito
Drª Marquinha Pinto Basto
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

DIRECÇÃO REGIONAL NORTE
AREA OPERACIONAL DE NACALA-FIPAG

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção deste Tribunal correm
éditos de trinta dias, citando o executado
MIGUEL EUSÉBIO ZANDAMELA, com
último endereço conhecido no Bairro
de Inhagóia “A”, quarteirão 34, casa nº
20, célula 11, nesta cidade, ora em parte
incerta, para, no prazo de dez dias,
que começa a correr depois de findo o
dos éditos, tudo a contar da segunda
e última publicação deste anúncio,
pagar ao exequente BIM - BANCO
INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, SA,
a quantia de 359 958,59MT, em dívida
nos Autos de Execução Ordinária nº
41/2021/V, que por esta Secção lhe move
o referido exequente, ou no mesmo prazo
nomear à penhora bens suficientes para
tal pagamento e do mais que acrescer ou
deduzir a oposição que tiver, nos termos
do artigo 812º e seguintes do C.P.C, sob
pena de, não o fazendo, se devolver esse
direito ao exequente, prosseguindo a
execução seus termos, conforme tudo
melhor consta do duplicado da petição
inicial que se encontra à disposição do
executado no Cartório desta Secção,
podendo ser levantado dentro das horas
normais de expediente.
Maputo, aos nove dias do mês de
Fevereiro de dois mil e vinte e dois
A Ajudante de Escrivão
Sara Clotilde Artur Manhique
Verifiquei
A Juíza de Direito
Drª Judite António Sindique Correia

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

Garantia
Provisória

Data e hora
de entrega de
documentos de
qualificação e
propostas

Data e hora de
abertura de
documentos de
qualificação e
propostas

Fornecimento
de Equipamento
Informático

Não
Aplicável

10/3/2022 às
8 horas

10/3/2022 às
8:15 horas

11/3/2022 às
10:00 horas

Fornecimento de
Material de Escritório
(Consumível)

Não
Aplicável

10/3/2022 até
às
9 horas

10/3/2022 às
9:15 horas

11/3/2022 às
10:00 horas

Não
Aplicável

10/3/2022 até
às
10 horas

10/3/2022 às
10:15 horas

11/3/2022 às
10:00 horas

Fornecimento de
Produtos Alimentares
e leite

Não
Aplicável

10/3/2022 até
às
11 horas

10/3/2022 às
11:15 horas

11/3/2022 às
10:00 horas

Concurso por
cotações

Fornecimento de
Medicamentos
(Farmácia)

Não
Aplicável

02/3/2022 até
às
08 horas

02/3/2022 às
09:15 horas

03/3/2022 às
10:00 horas

06/FIPAG/
AON/CC/22

Concurso Por
Cotações

Fornecimento
de Material de
Laboratório

Não
Aplicável

02/3/2022 até
às
10 horas

02/3/2022 às
10:15 horas

03/3/2022 às
10:00 horas

07/FIPAG/
AON/CL/22

Concurso
Limitado

Fornecimento
de Material de
Canalização

Não
Aplicável

10/3/2022 até
às
14 horas

10/3/2022 às
14:15 horas

11/3/2022 às
10:00 horas

08/FIPAG/
AON/CL/22

Concurso
Limitado

Fornecimento de
Ferramentas e
Utensílios Diversos

Não
Aplicável

10/3/2022 até
às
15 horas

10/3/2022 às
15:15 horas

11/3/2022 às
10:00 horas

09/FIPAG/
AON/CL/22

Concurso
Limitado

Fornecimento de
Material Eléctrico

Não
Aplicável

11/3/2022 até
às
8 horas

11/3/2022 às
8:15 horas

14/3/2022 às
10:00 horas

Concurso Por
Cotações

Fornecimento
de Serviços de
Manutenção de
Aparelho AC

Não
Aplicável

02/3/2022 ate
às
11 horas

02/3/2022 às
11:15 horas

03/3/2022 às
10:00 horas

Referência do
Concurso

Modalidade
de
Contratação

Objecto do
Concurso

01/FIPAG/
AON/CL/22

Concurso
Limitado

02/FIPAG/
AON/CL/22

Concurso
Limitado

03/FIPAG/
AON/CL/22

Concurso
Limitado

04/FIPAG/
AON/CL/22

Concurso
Limitado

05/FIPAG/
AON/CC/22

1682

10/FIPAG/
AON/CC/22

Fornecimento
de Mobiliário de
Escritório

Data e hora
de anúncio de
posicionamento

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los nos escritórios do
FIPAG-AON, sita na Av. Do Trabalho, Cidade de Nacala-Porto, durante às horas normais de expediente, pela importância não restituível
de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) para cada conjunto. O valor deve ser depositado na conta bancária nº 54835362101 BCI
FIPAG-Nacala (receita).
3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e serão abertas, no mesmo endereço, na presença dos concorrentes e
público que desejarem comparecer.
4. O período de validade das propostas é de 120 dias, a contar da data de abertura das mesmas.
5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 08 de Março.
Nacala, Março de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)
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Consultório Médico

Afya

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA
DIARIAMENTE UMA PÁGINA
À CIDADE DA BEIRA

Av. Maguiaguana, 1909, 1ºdto, Maputo
Consultas diárias
De segunda-feira a sábado
Das 8.00 às 17.00h

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

• Medicina Materno Fetal
• Ginecologia
• Oftalmologia

“Adenda do Anúncio de Concursos para Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços”
O Instituto Agrário de Boane-Centro de Referência convida para a sessão de abertura, pessoas colectivas ou singulares, nacionais, ou
estrangeiras que submeteram propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Objecto do concurso

Concorrentes elegíveis

Data/hora de
abertura das
propostas

Validade
das
propostas

Sistema Electrónico de
Gestão

Empresas inscritas no
Cadastro Único

9h 28/02/2022

90 dias

Concurso por Cotações nº: 01/IABCR/2022/UGEA

Fornecimento de
Refeições

Empresas inscritas no
Cadastro Único

9h:30min 28/02/2022

90 dias

Concurso por Cotações nº: 02/IABCR/2022/UGEA

Material de Ensino e
formação

Empresas inscritas no
Cadastro Único

10h 28/02/2022

90 dias

Manifestação de Interesse em Serviços de
Consultoria nº: 01/IAB-CR/2022/UGEA

Formação em
Hidroponia

Empresas inscritas no
Cadastro Único

10h:30min
21/02/2022

90 dias

Manifestação de Interesse em Serviços de
Consultoria nº: 02/IAB-CR/2022/UGEA

Formação para
Certificado B

Empresas inscritas no
Cadastro Único

11h - 28/02/2022

90 dias

Nº de Concurso/ Modalidade

C. Limitado nº: 02/IAB-CR/2022/UGEA

GABINETE DO DIRECTOR-GERAL

Comunicado de Imprensa
Maputo, 23 de Fevereiro de 2022

Condicionamento do tráfego na
Estrada Tica-Búzi

Os concorrentes interessados deverão ser titulares de documentos que lhes confere a qualificação jurídica, económico-financeira, técnica
e regularidade fiscal ou certificado de cadastro único, nos termos dos artigos 23, 24, 25, 26 e 42 do Regulamento de Contratação de
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 05/ 2016 de 8 de Março.
Os concorrentes poderão obter mais informações no Instituto Agrário de Boane-IAB, sito na Av.de Namaacha PO. Box 21, Telefone nº:
21770006 ou +258 84 494 1301.

Para dar lugar a trabalhos de elevação da cota da linha férrea e colocação de
lajetas de betão para a passagem de nível no início da Estrada N280: TicaBuzi e Nova Sofala, no Distrito de Nhamatanda, a Administração Nacional
de Estradas, ANE-IP, informa que, a partir das 0:00h às 24:00h, do dia 3 de
Março de 2022, será interdita a circulação de veículos pesados naquele local.

Esta contratação é regida pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
As propostas serão abertas no endereço seguinte: Instituto Agrário de Boane-IAB, sita na Av.de Namaacha, PO. Box 21, Telefone nº:
21770006
Fevereiro de 2022
A entidade contratante
Assinatura ilegível

Esta intervenção está enquadrada nas obras de reabilitação e asfaltagem do
troço acima citado, numa extensão de 134 km entre Tica, Búzi e Nova Sofala,
na Província de Sofala.
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A ANE-IP lamenta os transtornos decorrentes desta situação e apela à
compreensão e colaboração dos utentes desta via.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______
PROVÍNCIA DE NAMPULA
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL DE NAMPULA
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE AGRICULTURA E PESCAS

O Director-Geral
(Ilegível)

ANÚNCIO DE CONCURSO
Data de Publicação: 21 de Fevereiro de 2022

Abrindo caminhos para o desenvolvimento de Moçambique
2612

1.
2.

A Direcção Provincial de Agricultura e Pescas de Nampula tenciona utilizar parte dos seus recursos financeiros para contratação de
fornecimento de diversos bens e prestação de serviços.
Para o efeito, por este meio, convida a todos os interessados à apresentação de propostas seladas para participarem no concurso abaixo
indicado, com características descritas nos Documentos dos mesmos produzidos para o efeito de acordo com o seguinte:
Item
1
2
3
4
5
6

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE ZAMBÉZIA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o nº 3 do Art. 96 do Regulamento de Contratação de Empreitada
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto
do concurso abaixo foi adjudicado à seguinte Empresa:

No do Concurso

Designação do Concurso

35D000152/001/
CL/2022
35D000152/002/
CL/2022
35D000152/001/
CP/2022
35D000152/003/
CL/2022
35D000152/004/
CL/2022
35D000152/006/
CL/2022

Prestação de serviços de protecção e
segurança à DPAPN e Residência Oficial
Manutenção e reparação de viaturas
multimarcas
Fornecimento de combustível e
lubrificantes
Fornecimento de acessórios para
viaturas multimarcas
Fornecimento de material para escritório
Fornecimento de material de higiene e
limpeza

Data de entrega
das propostas

Data e hora de abertura
das propostas

08/03/2022 - 09:00H

08/03/2022 - 09:15H

08/03/2022 - 10:00H

08/03/2022 - 10:15H

18/03/2022 - 10:00H

18/03/2022 - 10:15H

08/03/2022 - 11:00H

08/03/2022 - 11:15H

08/03/2022 - 12:00H

08/03/2022 - 12:15H

08/03/2022 - 13:00H

08/03/2022 - 13:15H

3.

Os Concursos serão realizados com base nas normas 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 08 de Março, e está aberto a todos os Concorrentes elegíveis.

4.

Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os Documentos dos Concursos, das 08:00H às 15:00H
(hora local), apresentando em numerário na tesouraria desta, valor correspondente a 1.500,00Mts (Mil e Quinhentos Meticais) para a
aquisição de cada Caderno de Encargo enquanto se aguada a regularização da nossa conta bancária para efeitos de depósito dos valores
provenientes da venda dos respectivos cadernos.

As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo mencionado na presença dos representantes dos Concorrentes que desejam participar
na Sala da Repartição de Aquisições da Direcção Provincial de Agricultura e Pescas de Nampula.
5.

Todas as propostas deverão estar acompanhadas de Garantia Provisória não superior a 1,5% sobre o valor da proposta. As referidas
garantias poderão ser prestadas em uma das seguintes formas:
a) Garantia Bancária;
b) Cheque Visado;
c) Seguro Garantia.

Objecto

Modalidade

Arrendamento do imóvel
de habitação para o
funcionamento dos
escritórios da Delegação
Provincial do Fundo de
Estradas, FP - Zambézia

Empresa

Nampula, aos 21 de Fevereiro de 2022

Valor (MT)

O Director Provincial
Ernesto Joel Pacule
(Téc. Superior de Extensão Agrária N1)
DPAPN – Direcção Provincial de Agricultura e Pescas de Nampula - Av. Eduardo Mondlane nº 1515, Muhala Expansão

Ajuste
Directo

LÚCIA JOSÉ
MADEIRA

67

110.000,00MT
LEMBR

ETE

Já renovou a sua
Subscrição dos
jornais?

Quelimane, aos 25 de Fevereiro de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)
Av. Eduardo Mondlane nº 111 · Telef nº 24218721 · Fax nº 24-217449 · Quelimane-Zambézia · Moçambique

57

Faça a sua subcrição do jornal
e disponha da actualidade sem sair do escritório
Termos e condições aplicavéis
www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

www.desaﬁo.co.mz

36

PUBLICIDADE

Sexta-feira, 25 de Fevereiro de 2022

Project for Implementation of measures to manage the
potential risks and impacts of Gender Based Violence
Projects for the Temane Regional Electricity Project –
TREP (P160427)
TERMOS DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO
DE ASSISTENTE DE FINANÇAS

Project for Implementation of measures to manage the
potential risks and impacts of Gender Based Violence
Projects for the Temane Regional Electricity Project – TREP
(P160427)
TERMOS DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÂO DE PARALEGAL
Supervisor: Reporta ao Coordenador de Monitoria e Avaliação e Informação
Estratégica

Supervisor: Reporta ao Gestor financeiro

Local do posto: Maputo Província e Gaza (1), Inhambane (1)

Local do posto: Maputo

Número de vagas: 2

Número de vagas: 1

Período: 10 meses

Período: 10 meses
Objectivo: O Assistente de Finanças é responsável por prestar assistência
ao Gestor de Finanças com várias funções financeiras e por assegurar o
funcionamento pleno do mesmo departamento. Isto inclui lidar com relatórios das despesas efectuadas, organizar os processos para pagamento,
arquivo de documentos.
Responsabilidades
• Analisa documentos financeiros tais como facturas, recibos, relatórios de despesas efectuadas e outros documentos tais como ordens
de compra por forma a assegurar a plenitude, exactidão, fiabilidade
e validade dos dados financeiros;
• Responsável pelo processo de pagamentos assegurando que os mesmos estejam completos, fiáveis e que foram preparados de acordo
com as políticas e procedimentos da Jhpiego e dos doadores, antes
da emissão das respectivas ordens de pagamento, cheques, transferências bancárias e outros;
• Responsável pela gestão do fundo de maneio;
• Registo de entrada e saída dos fundos da organização para assegurar o controle e disponibilidade dos fundos;
• Assegura que os documentos de contabilidade sejam arquivados de
forma atempada, que os registos contabilísticos sejam mantidos e
que sejam compatíveis com a prática - padrão de contabilidade, com
as directrizes da Jhpiego e outras do doador;
• Presta assistência na monitoria e reconciliação regular das despesas de viagem e das despesas inerentes aos projectos relativos aos
adiantamentos individuais;
• Procede ao pagamento de facturas junto aos fornecedores.
Qualificações e Requisitos
• Ensino Médio em Contabilidade, Gestão Financeira, ou áreas afins
• Mínimo de 5 anos de experiência relevante em finanças ou contabilidade numa ONG
• Conhecimento dos princípios de contabilidade, requisitos e regulamentações relacionadas com a execução dos fundos do Governo
Americano;
• Conhecimentos de Princípios de Contabilidade Geralmente Aceites,
GAAP;
• Conhecimentos de legislação fiscal e de reconciliação bancária;
• Proficiência em Microsoft Office, especialmente o Excel;
• Experiência com lançamentos em Quickbooks constitui vantagem
acrescida; e
• Fluente na escrita e na fala em Inglês e Português.
A data de encerramento da apresentação de candidaturas é 9 de Março de 2022. Os candidatos interessados deverão apresentar uma carta
de apresentação juntamente com o “Curriculum Vitae” detalhando
as experiências relevantes e referências que possam ser consultadas
para: hr-mozambique@jhpiego.org e indique o assunto: “Assistente de
Finanças”.
1747

Objectivo: O Paralegal irá apoiar a Jhpiego a implementar procedimentos de
investigação administrativa, gestão de denúncias, divulgação de leis relacionadas
a direitos humanos, VBG, Exploração Sexual, Abuso Sexual, Tráfico de pessoas,
coordenar a oferta de apoio legal ás vítimas para fortalecer a Resposta Mitigação
de Violência, Assédio e Exploração Sexual (VBG/AS/ES) Associadas ao Projecto
Temane Regional Electricity Project – TREP (P160427)
Responsabilidades
• Implementar as actividades relacionadas á assistência legal e jurídica em vítimas de VBG/ESA/AS nas áreas de operação do projecto;
• Orientar a população sobre as correctas entidades jurídico-legais e administrativas competentes onde devem apresentar ou encaminhar os seus problemas;
• Apoiar na revisão e optimização de procedimentos de investigação administrativa e procedimentos legais no manejo de denúncia para casos de (VBG/
AS/ES);
• Contribuir na elaboração de procedimentos legais no manejo de denúncia
para casos de (VBG/AS/ES);
• Conduzir sensibilizações comunitárias com temas relacionados as leis de direitos humanos e (VBG/AS/ES), bem como formações dos trabalhadores e
gestores dos empreiteiros com os mesmos temas;
• Participar no processo de gestão de casos que necessitem de apoio legal e /
ou jurídico;
• Colaborar com o sector da justiça para fortalecer o mecanismo multissectorial em apoio ao projecto;
• Participar das reuniões semanais regulares da equipe e discussão planos de
trabalho para implementação das actividades;
• Documentar as actividades da sua responsabilidade e elaborar relatórios de
progresso.
Qualificações e Requisitos
• Nível Médio em Formação jurídica ou Licenciatura em Direito (constitui uma
vantagem);
• Pelo menos 2 (dois) anos de experiência na implementação de actividades
relacionadas a oferta de assistência técnica á Organizações Não-Governamentais na área de Direitos Humanos e VBG;
• Experiência na oferta de serviços jurídicos e representação em colaboração
com membros de mecanismo multissectorial para facilitar o acesso e aplicação da justiça para vítimas de VBG;
• Experiência comprovada de trabalho com sector da justiça e polícia no âmbito da implementação do mecanismo Multissectorial;
• Experiência comprovada na implementação de atenção centrada na vitima no
contexto do mecanismo multissectorial de resposta a VBG;
• Disponibilidade para interagir directamente na oferta de apoio legal as vitimas de VBG;
• Capacidade de trabalhar em equipa e de forma extremamente proactiva e focado nos resultados;
• Capacidade de trabalhar sob pressão com honestidade e princípios éticos e
íntegros no tratamento de informação confidencial no manejo de casos de
violência sexual e exploração sexual;
• Capaz de contruir competências na equipa criando ambiente de criatividade
e inovação;
• Capacidade de comunicação aberta e assertiva;
• Capacidade de comunicação em Português e Inglês verbal e escrito,
• Capacidade de comunicação nas línguas locais é considerada uma vantagem;
• Capacidade para trabalhar com autonomia e responsabilidade;
• Disponibilidade imediata.
A data de encerramento da apresentação de candidaturas é 9 de Março de 2022. Os
candidatos interessados deverão apresentar uma carta de apresentação juntamente
com o “Curriculum Vitae” detalhando as experiências relevantes e referências que
possam ser consultadas para: hr-mozambique@jhpiego.org e indique o assunto:
“Paralegal, e o respectivo local”.
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Project for Implementation of measures to manage the potential
risks and impacts of Gender Based Violence Projects for the
Temane Regional Electricity Project – TREP (P160427)

TERMOS DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO CONSELHEIRO DE
VIOLÊNCIA BASEADA NO GÉNERO

TERMOS DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO OFICIAL
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Supervisor: Reporta directamente ao supervisor de campo/ Coordenador
Provincial
Local do posto: Inhambane (Inhassoro, Vilanculo, Massinga, Funhalouro,
Panda), Gaza (Mandlakaze, Chibuto, Chókwè, Bilene), Maputo Província
(Magude, Manhiça, Moamba, Marracuene, Boane)
Número de vagas: 14
Duração da Contratação: 10 meses
Objectivo: Conselheiro Leigo GBV para Resposta e Mitigação de Violência,
Assédio e Exploração Sexual (VBG/AS/ES) Associadas ao Projeto Temane
Regional Electricity Project – TREP (P160427) e para Implementação de
medidas de gestão dos potenciais riscos e impactos associados ao projecto.
Responsabilidades
• Realizar actividades nos worksites preconizadas no plano de trabalho
• Liderar actividades de formação sobre Violência Baseada no Género,
Exploração e Abuso Sexual nos worksites;
• Apoiar o funcionamento de comités comunitários para manejo de casos
de violência e exploração sexual relacionados ao Projecto TREP;
• Facilitar e apoiar o cumprimento de referências para serviços de apoio
centrados na vítima de VBG;
• Identificar actores comunitários que apoiem na implementação das
actividades de campo;
• Realizar mapeamento de provedores formais e informais VBG, incluindo
bares e hotéis mais populares;
• Implementar as actividades de educação e informação sobre violência e
exploração sexual nas nos worksites, mecanismos de reporte de casos;
• Preparar e apoiar na sensibilização sobre a resposta comunitária a
violência e exploração sexual na comunidade;
• Apoiar no estabelecimento de comités comunitários de ligação com o
projecto;
• Elaborar planos de actividades e respectivos relatórios de actividades
semanais;
• Promover a igualdade de género, a cultura de não violência e respeito
pelos direitos humanos nas nos worksites.
Qualificações e Requisitos
• Nível médio de escolaridade;
• Fluência em Português verbal e escrito;
• Fluência em Inglês verbal e escrito (Preferencial);
• Pelo menos 3 anos de experiência na implementação de actividades
comunitárias de saúde comunitária de VBG incluindo HIV/SIDA será uma
vantagem;
• Capacidade de trabalhar em equipe e de forma extremamente proactiva
e focado nos resultados;
• Capacidade de trabalhar sob pressão com honestidade e princípios éticos
e íntegros no tratamento de informação confidencial no manejo de casos
de violência sexual e exploração sexual;
• Capacidade de comunicação aberta e assertiva;
• Conhecimentos básicos de uso de Tablet e smartphones;
• Habilidades para realizar múltiplas tarefas e gerir efectivamente situações
de pressão;
• Disponibilidade imediata.
A data de encerramento da apresentação de candidaturas é 9 de Março
de 2022. Os candidatos interessados deverão apresentar uma carta de
apresentação juntamente com o “Curriculum Vitae” detalhando as experiências
relevantes e referências que possam ser consultadas para: hr-mozambique@
jhpiego.org e indique o assunto: “Conselheiro Leigo, e o respectivo local”.
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Supervisor: Oficial de Programa/Gestor Financeiro
Local do posto: Gaza e Inhambane
Número de vagas: 2
Duração da Contratação: 10 meses renováveis
Objectivo: Apoiar as operações administrativas e de Finanças do Projecto
Responsabilidades:
• Fornecer apoio administrativo ao projecto e garantir a logística para o cumprimento das
actividades;
• Fornecer apoio administrativo para equipa de campo, gestão de petty cash das actividades,
suprir equipamentos necessários para as actividades;
• Fornecer apoio administrativo e resolver problemas de rotina e garantir o bom
funcionamento das operações do projecto e do escritório;
• Apoiar com as funções de compras e procurement de serviços e bens;
• Manutenção adequada dos insumos de escritório, da fotocopiadora e toner do projecto;
• Assegurar e organizar as necessidades para o cumprimento de actividades de formação e
supervisão;
• Assegurar pela manutenção actualizada de sistemas / registos, incluindo todos os registros
de itens em stock, enviados, recebidos, emprestado ou devolvido e manter um registo
actualizado de todos os stocks;
• Auxiliar na verificação física de inventário, stocks e activos;
• Fornecer orientação regular / feedback para o Pessoal na rotina de actividades;
• Distribuição de expedientes/correspondência para o pessoal respectivo;
• Pagamentos de impostos (INSS, IRPS, veículos), contas (rendas, luz, água, telefone e
internet) e seguro dos trabalhadores e veículos da organização, conforme necessário;
• Garante a operação eficiente do sistema de planeamento de viagens do pessoal;
• Responsável pela logística com hotéis, serviços de rent-a-car, reservas e compras de bilhetes
de viagem, obtenção de seguros de viagem, prestar serviço ao pessoal da organização e
parceiros, como também pela resolução de quaisquer problemas de viagem;
• Responsável pela negociação de bons preços de serviços e pela criação de uma lista de
contacto de fornecedores de serviços (Hotelaria, rent-a-car; agências de viagem)
• Responsável pela actualização do plano de actividades semanal (viagens, formações, etc.)
• Rever e verificar facturas relacionadas com acomodação, rent-a-car e viagens antes de
encaminhar ao Departamento de Finanças para o pagamento; e
• Coordena a recepção de encomendas de material de Maputo ou outras províncias;
• Analisa documentos financeiros tais como facturas, recibos, relatórios de despesas
efectuadas e outros documentos tais como ordens de compra por forma a assegurar a
plenitude, exactidão, fiabilidade e validade dos dados financeiros;
• Responsável pelo processo de pagamentos assegurando que os mesmos estejam
completos, fiáveis e que foram preparados de acordo com as políticas e procedimentos da
Jhpiego e dos doadores, antes da emissão das respectivas ordens de pagamento, cheques,
transferências bancárias e outros.
Qualificações e Requisitos
• Nível médio de Administração, Finanças, Contabilidade ou outra área relevante;
• Conhecimentos de Princípios de Contabilidade Geralmente Aceites, GAAP;
• Conhecimentos de legislação fiscal e de reconciliação bancária;
• Proficiência em Microsoft Office, especialmente o Excel;
• Experiência com lançamentos em Quickbooks constitui vantagem acrescida; e
• Pelo menos 3 anos de experiencia de trabalho em projectos semelhantes, experiencia de
trabalho em projectos apoiados pelo Banco Mundial é uma vantagem;
• Capacidade de trabalhar em equipa e de forma extremamente proactiva e focado nos
resultados;
• Capacidade de trabalhar sob pressão com honestidade e princípios éticos e íntegros no
tratamento de informação confidencial;
• Capaz de contruir competências na equipa criando ambiente de criatividade e inovação;
• Capacidade de comunicação em Português e Inglês verbal e escrito;
• Excelentes habilidades de comunicação, coordenação e trabalho em equipa;
• Habilidades para realizar múltiplas tarefas e gerir efectivamente situações de pressão;
• Capacidade para trabalhar com autonomia e responsabilidade;
• Ter residência na area de implementação do projecto é uma condição;
• Disponibilidade imediata.
A data de encerramento da apresentação de candidaturas é 9 de Março de 2022. Os candidatos
interessados deverão apresentar uma carta de apresentação juntamente com o “Curriculum
Vitae” detalhando as experiências relevantes e referências que possam ser consultadas para: hrmozambique@jhpiego.org e indique o assunto: “Oficial de Administração e Finanças, e o
respectivo local”.
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TERMOS DE REFERÊNCIA: CONTRATAÇÃO DE CONTABILISTA
Supervisor: Gestor Financeiro
Local do posto: Maputo
Número de vagas: 1
Duração da Contratação: 10 meses renováveis
Objectivo: dar apoio financeiro ao Escritório da Jhpiego em Moçambique e
aos programas relacionados, com vista a assegurar o seu bom funcionamento.
Isto inclui a supervisão diária das operações financeiras do escritório, com
ênfase particular sobre as contas de pagamentos e recebimentos, relatórios das
despesas efectuadas, gestão de fundos, pagamentos e cumprimento das políticas
financeiras da Jhpiego e do doador. Implementa e mantém uma contabilidade
financeira e o sistema de contabilidade necessários para assegurar a integridade
e desempenho eficaz das operações financeiras da Jhpiego em conformidade
com o manual de políticas de Contabilidade e Finanças da Jhpiego relative aos
escritórios nacionais.
Responsabilidades:
• Analisar documentos financeiros tais como facturas, recibos, relatórios
de despesas efectuadas e outros documentos com vista a assegurar a
plenitude, exactidão e a validade dos dados financeiros;

Sexta-feira, 25 de Fevereiro de 2022

Project for Implementation of measures to manage the potential risks and impacts
of Gender Based Violence Projects for the Temane Regional Electricity Project –
TREP (P160427)

TERMOS DE REFERÊNCIA: CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DE CAMPO
Supervisor: Coordenador provincial / Especlista Social
Local do posto: Maputo Província e Gaza (1), Inhambane (1)
Número de vagas: 2
Duração da Contratação: 10 meses
Objectivo: Coordenador de Campo para implementação de medidas de gestão dos potenciais
riscos e impactos para fortalecer a resposta Mitigação de Violência, Assédio e Exploração
Sexual (VBG/AS/ES) Associadas ao Projeto Temane Regional Electricity Project – TREP
(P160427)
Responsabilidades
• Coordenar e supervisionar as actividades realizadas pelos conselheiros de VBG nas
áreas de operação do projecto.
• Monitorar a implementação de actividades comunitárias de comunicação sobre VBG
a ser realizada para as audiências primárias nas áreas afectas aos projectos.
• Formar e refrescar os trabalhadores e GRM em VBG/AS/ES;
• Garantir a implementação de planos de trabalho de semanais e mensais;
• Supervisionar as operações diárias no campo e worksites;
• Rever os registos diários das actividades e realizar visitas de campo as actividades

• Classificar os documentos contabilísticos segundo o plano de contas e
projectos;

• Colaborar com membros do mecanismo multissectorial de atendimento a vítima
incluindo unidades sanitárias e estruturas comunitárias no manejo de casos

• Lançar os documentos no Quickbooks numa base diária;

• Desenvolver e coordenar operações a nível de campo para garantir a prestação
adequada e eficiente de serviços para beneficiários do projecto.

• Apoiar na monitoria dos orçamentos dos programas;

• Garantir a implementação de planos de trabalho aprovados.

• Assegurar que os documentos de contabilidade sejam arquivados
atentamente, que os registos de contabilidade adequados sejam mantidos
compatíveis com a prática padrão de contabilidade;

• Rever os dados reportados pelos conselheiros;

• Prestar assistência ao Gestor de QB na preparação do relatório mensal,
acumulações e projecções e quaisquer outros relatórios financeiros para
revisão pela DAF;

• Responsável pela gestão de desempenho dos conselheiros e outros actores
comunitários;

• Trabalhar com o Coordenador e Director Financeiro no desenvolvimento
de orçamentos anuais para as actividades dos programas e os custos
inerentes ao escritório;
• Preparar e actualizar de forma atempada os relatórios de partilha de
custos para os programas;
• Providenciar orientação/feedback à Direcção de Finanças e assegurar um
bom funcionamento do Escritório da Jhpiego em Moçambique.
Qualificações e Requisitos
• Licenciatura em Contabilidade, Gestão Financeira, ou áreas afins;
• Mínimo de 5 anos de experiência relevante em finanças ou Contabilidade
numa ONG ou empresa privada;
• Conhecimento dos principios de Contabilidade, requisitos e
regulamentações relacionadas com a execução dos fundos do Governo
dos EUA;
• Conhecimentos de Princípios de Contabilidade geralmente aceites, GAAP;

• Participar na gestão de casos e na aplicação de códigos de conduta e outras medidas
de mitigação de risco designadas para o projecto;

• Organizar e supervisionar o desenvolvimento e execução de planos e cronogramas de
trabalho dos conselheiros.
• Organizar reuniões semanais regulares da equipa e discussão de planos de trabalho
semanais.
• Em consulta com o especialista social assegurar a implementação das formações e
consultas comunitárias
• Documentar histórias de sucesso e lições aprendidas no projecto.
Qualificações e Requisitos
• Nível médio na área de Saúde, Desenvolvimento Comunitário ou outra área social
relevante
• Pelo menos 3 anos de experiência na implementação de actividades comunitárias de
Saúde Comunitária incluindo HIV/SIDA será uma vantagem.
• Capacidade de trabalhar em equipa e de forma extremamente proactiva e focado nos
resultados
• Capacidade de trabalhar sob pressão com honestidade e princípios éticos e íntegros
no tratamento de informação confidencial no manejo de casos de violência sexual e
exploração sexual.
• Capaz de construir competências na equipa criando ambiente de criatividade e
inovação
• Capacidade de comunicação aberta e assertiva

• Conhecimentos da legislação fiscal e de reconciliação bancária;

• Capacidade de comunicação em Português verbal e escrito.

• Proficiência em Microsoft Office, especialmente o Excel;

• Domínio na recolha de dados usando tablet e smartphones

• Experiência com lançamentos em Quickbooks constitui vantagem
acrescida;

• Excelentes habilidades de comunicação, coordenação e trabalho em equipa.

• Fluente na escrita e na fala em Português e bons conhecimentos em Inglês;

• Capacidade para trabalhar com autonomia e responsabilidade;

• Habilidades para realizar múltiplas tarefas e gerir efectivamente situações de pressão;
• Disponibilidade imediata

A data de encerramento da apresentação de candidaturas é de 9 de Março de
2022. Os candidatos interessados deverão apresentar uma carta de apresentação
juntamente com o “Curriculum Vitae” detalhando as experiências relevantes e
referências que possam ser consultadas para: hr-mozambique@jhpiego.org e
indique o assunto: “Contabilista”.
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A data de encerramento da apresentação de candidaturas é 9 de Março de 2022. Os
candidatos interessados deverão apresentar uma carta de apresentação juntamente com
o “Curriculum Vitae” detalhando as experiências relevantes e referências que possam ser
consultadas para: hr-mozambique@jhpiego.org e indique o assunto: “Coordenador de
Campo e o respectivo local”.
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ANÚNCIO
ARA-SUL IP, Divisão de Gestão da Bacia Hidrográfica do Limpopo, está a trabalhar em parceria com o Programa
Resiliência dos Recursos Hídricos da USAID África Austral e a Comissão da Bacia do Rio Limpopo (LIMCOM),
com o objectivo principal de imprimir melhorias na gestão da Barragem de Massingir, localizada no distrito com
mesmo nome, na província de Gaza.

PEMBA TERMINAL SERVICES, S.A.

Constam dos resultados esperados desta colaboração a elaboração de:
(i)
um Plano Director para a Barragem de Massingir;
(ii)
classificação Formal da Barragem, bem como,
(iii)
a constituição do Comité de apoio à gestão, de acordo com o Regulamento de Uso e
Aproveitamento de Albufeiras e Lagos (Decreto nº 29/2017 de 14 de Julho).

CONVOCATÓRIO

O Plano Director estabelecerá as condições de ocupação do solo, do uso e exploração dos recursos existentes nas áreas
adjacentes à barragem, bem como, partilhará informação e fará a retroalimentação das Partes Interessadas e Afectadas
(PI&A) com a presença na barragem assegurando que as suas necessidades e preocupações sejam registadas,
consideradas e respondidas pela Equipa Técnica de Gestão da Barragem.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nesse sentido, foi engajada a empresa Arman Group, Development Solutions Lda, uma firma moçambicana para
liderar as consultas públicas para informar o desenvolvimento do Plano Director. O processo de consulta ao nível local
tem as seguintes fases:

Nos termos do disposto no artigo Décimo quarto dos estatutos da sociedade, é Convocada

Fase 1: decorreu de 22-25 de Agosto de 2021 em Massingir com os membros das comunidades1
Fase 2: decorrerá entre 28 de Fevereiro a 3 de Março de 2022. Esta consistirá em (i) retroalimentação as partes PI&A
locais, especialmente as comunidades pesqueiras e (ii) apreciação e início da delimitação dos diferentes usos dos
recursos hídricos da barragem e dos solos adjacentes.

a Assembleia Geral Ordinária da PEMBA TERMINAL SERVICES, S.A. registada na
Conservatória de Registo das Entidades Legais sob o número 100323753, a ter lugar na

As consultas decorrerão nas seguintes datas:
Hora

Actividade
Responsável
SEGUNDA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2022
Encontro de cortesia com o Governo do Distrito, Ara-Sul, IIP, ANAC, PNL,
Excelentíssima Administradora
Arman Group
o com
TERÇA-FEIRA, 1 DE MARÇO DE 2022
Reunião com as comunidades pesqueiras; plano Governo do Distrito,
de resposta as preocupações levantadas e ARA-SUL, PNL, IIP, PPF,
preparação da delimitação das áreas ao longo da WorldFish
albufeira;
Diversificação de modos de vida
ção
QUARTA-FEIRA, 2 DE MARÇO DE 2022
Deslocação aos locais ao longo da albufeira para PPF, RWP, Arman Group
delimitação
ng s
QUINTA-FEIRA, 3 DE MARÇO DE 2022
Debreifing sobre os achados durante a Todos
delimitação e os proximos passos

14h00

08:00–11:00

06:30-16:30

08:30-10:30

sala de reuniões da sede da sociedade, sita na Rua dos Desportistas número 833, 12º

Local

o de

Andar, Cidade de Maputo, no dia 28 de Março de 2022, pelas 12:30h, com a seguinte

Gabinete
da
Administradora, Massingir

Ordem de Trabalhos:

Sala de reuniões da
comunidade
pesqueira
(Cubo)

1. Apreciar e deliberar sobre o Relatório, Balanço e Conta do exercício referente ao
período que decorre entre 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021;

Albufeira do Massingir

2. Diversos.
Sala de reunião da ARASUL

Encontram-se igualmente disponíveis na sede da sociedade, para a consulta dos
convocados, os seguintes documentos: Relatório, Contas e Estatutos da Sociedade.

Para participar na consulta, por favor contacte contacto@armagroupds.org e (+ 258 87 502 7003).
Os locais da reunião serão confirmados posteriormente pelas autoridades locais.
Maputo, 24 de Fevereiro, 2021

Maputo, aos 25 de Fevereiro de 2022

Este processo observará o protocolo sanitário previsto no Decreto no 56/2021 de 13 de Agosto referente a
contenção da propagação da pandemia da COVID-19
1

Apoiado por

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Implementado por
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Res
EIRO
,
l, I
PIL MOÇAMBIQUE, S.A.
O DE
no
no do

BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS MOÇAMBIQUE, S.A.

CONVOCATÓRIA

CONVOCATÓRIO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do disposto no artigo décimo terceiro dos estatutos da sociedade, é Convocada

Nos termos do disposto no artigo décimo terceiro dos estatutos daDsociedade, é Convocada

W na Conservatória de
a Assembleia Geral Ordinária da PIL MOÇAMBIQUE, S.A. registada

a Assembleia Geral Ordinária da BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS MOÇAMBIQUE, S.A.
registada na Conservatória de Registo das Entidades Legais sob o número 100125226, a ter
lugar na sala das reuniões da sede da sociedade, sita na Rua dos Desportistas número 833,

Registo das Entidades Legais sob o número 100707195, a ter lugar na sala de reuniões da

12º Andar, Cidade de Maputo, no dia 28 de Março de 2022, pelas 10:30h, com a seguinte

sede da sociedade, sita na Rua dos Desportistas Nº 833, Prédio JAT V-1, 12º andar, Cidade

Ordem de Trabalhos:

OD

de Maputo, no dia 28 de Março de 2022, pelas 11:30h, com a seguinte Ordem de
Trabalhos:

1. Apreciar e deliberar sobre o Relatório, Balanço e a Conta do exercício referente ao
período que decorre entre 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021;

1. Apreciar e deliberar sobre o Relatório, Balanço e as Conta do exercício referente ao
período que decorre entre 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021;

2. Deliberar e aprovar o plano para o período 2022 a 2023;
3. Diversos.

2. Deliberação e aprovação do plano para o período 2022 a 2023;

Encontram-se igualmente disponíveis na sede da sociedade, para a consulta dos
convocados, os seguintes documentos: Relatório, Contas e Estatutos da Sociedade.

3. Diversos.
Encontram-se igualmente disponíveis na sede da sociedade, para a consulta dos
convocados, os seguintes documentos: Relatório, Conta e Estatutos da Sociedade.

Caso o quórum necessário do capital social não esteja presente nos trinta minutos
seguintes à hora marcada para o início da reunião, a mesma será agendada sem nenhum
tipo de formalidades, votação ou outra convocação para ali a sete dias de calendário,
nos termos previstos no número dois do artigo décimo sexto dos estatutos.

Maputo, aos 25 de Fevereiro de 2022

Maputo, aos 25 de Fevereiro de 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
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Superfície 103.478 km²
População 3 849 455 (2007); 22 Distritos

Inundações urbanas criam
drama e caos em Quelimane
JOCAS ACHAR E JOCELIM
VICTOR

D

RAMA e caos são as
marcas deixadas em
Quelimane por um
sistema de baixas
pressões que semana
passada afectou a capital provincial da Zambézia. As chuvas
trazidas pelo temporal deixaram água por todo o lado, especificamente nos bairros periféricos da cidade. Mais de 15
mil pessoas estão directamente
afectadas pela adversidade.
Mais de três mil casas inundadas, latrinas e poços alagados, estradas transformadas
em cursos de água, pátios em
lagos. Esta realidade pôs Quelimane sob grande risco de
doenças de veiculação hídrica.
Quase uma semana depois
do temporal, maior parte das
casas continua inundada nos
bairros Chuabo Dembe, Pequeno Brasil, Manhaua, Acordo de Lusaka, Micajune, Brandão, Floresta e Mapizua.
Numa visita aos bairros
Acordos de Lusaka e Manhaua,
testemunhámos o drama vivido por muitas famílias nestes
dias.
Irene Xavier, 33 anos, dona
de casa residente no bairro
Acordos de Lusaka, disse que
a vida está difícil nesta unidade residencial. As condições de
higiene e saneamento são deploráveis. A latrina está alagada
e para satisfazer as necessidades fisiológicas maiores a família tem de percorrer meio qui-

A maior parte das habitações está na água

lómetro, até à casa de parentes.
O poço tradicional aberto no quintal está submerso e
suas águas estão misturadas
com as das chuvas e da latrina.
Isto tudo, acrescido à dificuldade de encontrar água para o
consumo, deixa a família sob
ameaça de doenças
Mesma situação vive Miro
Dias, 24 anos, morador do
mesmo bairro. Miro vive com
nove irmãos, os quais estão há
oito dias dormindo em cadeiras
e mesa. As camas foram desarmadas por conta das águas que
invadiram a casa.
O jovem chama atenção às
autoridades para a necessidade
de fornecerem produtos para o
tratamento da água aos afectados. Caso contrário, a cidade
de Quelimane poderá entrar
numa situação de crise sanitária muito profunda.
No bairro Manhaua vivem
mais de seis mil pessoas que
enfrentam a mesma desgraça.
Cândida Xavier, mãe de três
filhos, diz que as refeições são
preparadas por cima da mesa
ou cadeira. Quando a noite cai,
o colchão dos filhos é colocado
na mesa e ela não pega sono
com o receio de que os petizes
possam cair e afogar-se.
“Algumas pessoas fazem
necessidades maiores nas casas
dos vizinhos lá em cima. Nesta zona, tudo está mal”, disse,
sugerindo que o Conselho Municipal deve investir na requalificação dos bairros, reabilitar
a rede primária e secundária do
sistema de drenagem.

Disponíveis 16 milhões
de meticais para formação
profissional da rapariga
MAIS de 16 milhões de meticais estão disponíveis para financiar a formação técnico-profissional da rapariga na província da Zambézia,
com o objectivo de dotá-la de competências
técnicas para se afirmar no empreendedorismo
juvenil.
A directora interina da Newit na Zambézia,
promotora da iniciativa, afirmou que a formação será complementada pela entrega de kits de
culinária e de corte e costura, de modo a promover o auto-emprego e empreendorismo nas
raparigas.
Falando há dias em Quelimane, numa cerimónia de entrega de kits, a directora interina
da Newit disse que a rapariga enfrenta muitos
desafios para a sua afirmação social, económica e profissional, por isso, a organização coloca
acento tónico no empoderamento da rapariga.
Segundo ela, a formação e atribuição de kits visa
reduzir, de forma significativa, a sua vulnerabilidade e melhorar as suas condições sociais,
através de pequenos e médios negócios.

Nesta primeira fase, foram entregues kits a
105 raparigas da cidade de Quelimane que concluíram com sucesso uma formação de curta
duração ministrada pelo Instituto de Formação
Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo.
Para este grupo, a Newit investiu mais de
dois milhões de meticais para a formação e alocação de kits.
As beneficiárias agradeceram a oportunidade criada para a sua formação e, ao mesmo
tempo, pediram aos financiadores e ao governo
para abranger mais raparigas, sobretudo as que
vivem na zona rural. Para elas, a formação é um
grande investimento que possibilita dar resposta aos grandes desafios, nomeadamente o emprego e auto- emprego, o que pode reduzir a sua
vulnerabilidade.
Por sua vez, a directora dos Serviços Provinciais do Trabalho e Justiça da Zambézia, Josefa
Ferreira, aconselha as raparigas a priorizarem a
sua formação em vários domínios e lutar para a
sua autonomia financeira.

CONTRARIANDO PACIENTES

Autoridades sanitárias
dizem haver medicamentos

Saúde preparada
AS autoridades sanitárias da
cidade de Quelimane dizem
que estão preparadas para in-

tervir, a fim de evitar a eclosão
de doenças de origem hídrica.
O seu plano de contingência

Um exercício na tentativa de se livrar das águas nas residências

para a presente época chuvosa
e ciclónica prevê a distribuição de 17 mil frascos de Certe-

za para o tratamento de água
e, até quarta-feira, ontem,
tinham sido distribuídos seis

É nestas condições que vive a maior parte dos munícipes da cidade de Quelimane

mil a igual número de famílias.
O chefe da Repartição de
Promoção de Saúde e Controlo de Doenças nos Serviço
Distrital da Saúde, Criança e
Acção Social de Quelimane,
Armando Nhoca, disse à nossa Reportagem que antes da
distribuição do purificador
foi feita uma visita aos bairros
mais afectados e propensos,
como Manhaua, Santagua B e
Sampene, para avaliar o nível
das inundações.
Explicou que, em finais do
ano passado, o sector reuniu-se com 150 pessoas de vários
segmentos sociais, entre os
quais líderes comunitários,
religiosos, membros dos comités de saúde e praticantes
da medicina tradicional, com
os quais delineou estratégias
de intervenção.
As autoridades sanitárias
acreditam que os encontros
produziram bons resultados,
porquanto a população está
sensibilizada e muito faz para
prevenir-se de doenças diarreicas.
Desde o início do ano, foram registados sete casos de
doenças diarreicas nas unidades sanitárias do distrito de
Quelimane. “Estamos a monitorar a situação, mas pedimos
a população para reforçar as
medidas de prevenção”, disse.

Duas crianças morrem afogadas
PELO menos duas crianças morreram por afogamento na cidade de Quelimane. Trata-se de petizes
de um e seis anos. As duas fatalidades ocorreram
nas mesmas circunstâncias nos bairros Acordos de
Lusaka e Micajune.
Os menores escaparam do controlo dos seus irmãos mais velhos e foram tomar banho em lagoas e

acabaram-se afogando.
Perante a existência de água concentrada em
muitos pontos da cidade, o Serviço Nacional de Salvação Pública (SENSAP) recomenda maior controlo
e vigilância sobre as crianças aos pais e encarregados de educação.
Paulino Cumaio, chefe do SENSAP na Zam-

bézia, diz que nunca se devem deixar as crianças
aventurarem nas lagoas ou charcos neste período
chuvoso. Mesmo os adultos, diz Cumaio, devem
tomar precauções para se fazer às lagoas.
Semana passada, um funcionário da Direcção
Provincial da Migração perdeu a vida na Lagoa
Azul, no distrito de Nicoadala.

A Saúde diz haver medicamentos suficientes, mas os pacientes queixam-se da falta

AS autoridades sanitárias da
província da Zambézia dizem
haver disponibilidade de medicamentos para os próximos
três meses, principalmente
os fármacos mais procurados
nesta época chuvosa.
O porta-voz da III Sessão Ordinária do Conselho de
Representação do Estado na
Zambézia, Jabula Zibia, disse,
no final do encontro, que existem stocks de medicamentos
para os próximos três meses,
nomeadamente antibióticos,
anti-maláricos, anti-inflamatórios, analgésicos, terapêuticas para doenças respiratórias e
suplementos.
Avançou que a disponibilidade de fármacos é estável e
o sector da Saúde tem alocado
a todos os distritos trimestralmente. Ainda segundo Jabula

Zibia, as autoridades sanitárias
da Zambézia já solicitaram outros medicamentos às estruturas centrais, aguardando a
chegada para a respectiva distribuição.
Disse que há neste momento um grande esforço do
sector para a melhoria da gestão dos medicamentos.
Entretanto, os utentes das
unidades sanitárias em quase
todos os distritos da província queixam-se da falta de
fármacos nas unidades sanitárias.
Adiantam que, quer nos
serviços ambulatórios quer
de urgência e mesmo nas enfermarias, os médicos, técnicos e enfermeiros têm estado
a sugerir aos pacientes que
comprem os medicamentos
nas farmácias privadas, onde,

entretanto, os preços são altos
e inacessíveis para muitas famílias.
Por exemplo, Castigo Moisés disse que quando o seu filho esteve de baixa no Hospital
Central de Quelimane se viu
obrigado a comprar fármacos
e seringas na farmácia privada
porque o médico que assistia o
menor foi claro sobre a inexistência de medicamentos.
Catarina Mendiate, munícipe de Quelimane, disse que
foi três vezes ao Hospital Central de Quelimane para tratamentos, mas nunca conseguiu
encontrar na farmácia local os
medicamentos prescritos na
receita.
Esta suposta falta de medicamentos começou a registar-se em Setembro do ano passado.

Apreendido pescado
capturado em período de veda
MAIS de quatro toneladas de
pecado diverso, avaliado em
pouco mais de 500 mil meticais, foram apreendidas há
dias pela Polícia Costeira, Lacustre e Fluvial, no Posto de
Fiscalização de Zero, no distrito de Mopeia, na província
da Zambézia.
O peixe vinha de Manica
e tinha como destino a província de Nampula. O chefe
de Fiscalização dos Serviços

Provinciais das Actividades
Económicas, Augusto Dongo, referiu que a documentação de porte do pescado
era falsa. Segundo explicou,
apesar de o peixe ter como
origem a província de Manica, os documentos foram
passados em Inhambane, que
não está a observar o período
de veda.
A viatura que transportava os produtos pesqueiros

foi sancionada com vinte salários mínimos e o pescado
confiscado será revertido a
favor do Estado.
Macário Ludovico, dono
da mercadoria, fez falsas declarações às autoridades ao
afirmar que o peixe foi adquirido na província de Maputo,
mas os documentos são de
Inhambane.
O período de veda vai de 1
de Novembro a 31 de Março.
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“Hambanine”*
HÁ cerca de cinco anos, e já na derradeira fase
da minha carreira profissional, decidi que devia
aproveitar uma das janelas mais apaixonantes
que o jornalismo oferece. Comecei a publicar
crónicas, que eram, afinal, uma forma de ir para
além das reportagens ou notícias. Sei perfeitamente que não sou cronista, nem de perto nem
de longe, mas sempre quis escrever coisas sem
obedecer muito aos princípios e rigor da notícia
e da reportagem. Do apontamento também. Então fui por esse caminho da crónica, que me deu
muitas alegrias.
Tenho quarenta anos de jornalismo percorridos neste Notícias, uma profissão que me fez
conhecer muitas pessoas boas, as quais influenciaram a minha vida como profissional e como
ser humano. Cometi muitos erros. Errei mais do
que acertei. E hoje, quando olho para trás, sinto
que não devia ter optado por determinadas atitudes. Digo isso porque depois de quarenta anos
na “Estrada”, acho que é hora de dizer alguma
coisa.
Aliás, as crónicas que decidi fazer nos últimos cinco anos, visavam trazer memórias.
Contar pequenas histórias que se tornaram pequenos pedaços de mim próprio. E isso deu-me
tal prazer que acabei sentindo que a vida, apesar
de erros que cometi, é bela. Fiquei mais perto
dos leitores, muitos deles, verdadeiros impulsionadores para que eu não parasse. São esses
que me animaram ao ponto de achar que o dia
mais alegre da semana, era a sexta-feira, quando
o texto era publicado.
Hoje eu vou à reforma. Esta é a última
crónica desta etapa intensa que vivi nos últimos
anos. Portanto, a crónica de despedida. Mas não
significa, de forma alguma, que será o fim. Não
pretendo terminar enquanto estiver vivo. Foi
muito forte o que senti, por isso o meu desejo
é que haja uma outra etapa como esta. O futuro
pode obrar milagres. Aguardemos. Mas por enquanto vou ao repouso. Vou beber café no Batelão, alí em Marracuene, enquanto contemplo
as dunas da Macaneta que se erguem do outro
lado do Incomati. E a escolha para companhia,
cabe naturalmente ao meu amigo. O jovem que
sempre me surpreendeu com músicas que nun-

ca foram do seu tempo.
Hoje mesmo vou ter com os meus amigos
do “Senta-baixo”. Quero sentar “em baixo”
com eles, agora neste chegar à meta. Tenho
algum dinheiro no bolso, reservado para gastar com eles, pagando-lhes aguardente que vai
lhes matando aos poucos. Eu também vou beber, não para morrer, mas para celebrar a minha
aposentação, e festejar esta etapa da publicação
de crónicas que me fizeram sentir o sabor agradável da vida.
Na verdade todo este tempo, passei-o no
céu, sem me lembrar dos meus pecados. Publicar crónicas é como estar no paraíso, onde
não há frio nem calor. Só há chuva de bençãos.
Então eu estive lá, o resto nem quero lembrar.
Nem agora, que as saudades já começam a assolar-me. Seja como for, um dia voltarei para
sentir novamente aquele abraço dos leitores que
nunca me abandonaram, ou seja, que sempre
me deram conforto. Há muita coisa que escrevi,
que não é mais do que a transmissão da ansiedade de encontrar a paz de espírito. E eu tive essa
paz de espírito durante esse tempo. Uma paz
que ainda me acompanha. Porém, com a certeza de que dentro de pouco tempo começarei a
sentir outra vez a necessidade de estar “no ar”.
É difícil dizer esta palavra: hambanine!
(Adeus!). Mas tenho que dizer isso, a vida é assim mesmo. Quero deixar aqui um forte abraço
a todos, em particular àqueles que foram muito
especiais, que há quarenta anos encontrei na Redacção do Notícias, de entre todos os especiais
destaco alguns, em forma de homenagem, entre
vivos e mortos, a saber: Abel Faífe, Benjamim
Faduco, Bernardo Mavanga, Rogério Sitoe,
Atanásio Dimas, Elias Cossa, Pedro Tivane,
Célio Mouco, Mia Couto, Ernesto Zucule, António Souto, Leandro Paul, Albano Naroromele, Pedro Saraiva, Mário Ferro, Calane da Silva,
Daniel Cuambe, Miguéis Lopes Júnior, Mariamo Adamo, Cristina Braga e Maria Augusta.
E para terminar, vai um efusivo obrigado
a minha malta do “Senta-baixo”. Um dia voltarei !
A Luta Continua!
* “Hambanine” (Adeus)

Um olhar sobre
as bilheteiras do ENZ

FICHA TÉCNICA

AS autoridades governamentais tem levado
a cabo campanhas de sensibilização para o
pagamento de impostos, de modo que o mesmo cumpra com as suas obrigações de criar
condições essenciais para a existência humana. Por exemplo, neste momento os cidadãos
estão a ser sensibilizados para o pagamento
de manifesto e taxa de radiodifusão dentro
do prazo estabelecido sob pena de sofrer sanções.
Ciente da obrigatoriedade do Governo na
melhoria das condições de vida, inquieta os
cidadãos as obras inacabadas, sem a devida
manutenção assim como as que ficam abandonadas.
Pois, a partir da altura em que os cidadãos tomam conhecimento da utilidade da
sua contribuição para a prestação deste ou
aquele serviço, procuram não se furtar da sua
responsabilidade.
E uma das utilidades do imposto é a
construção de infra-estruturas públicas. As
autoridades procuram financiamento interno
ou externo que é pago com as contribuições
dos cidadãos em forma de imposto e taxa.
Deste modo, torna-se justo que os cidadãos questionem sobre as infra-estruturas. E
hoje me proponho a abordar a questão do Estádio Nacional do Zimpeto (ENZ), na cidade
de Maputo.
Quando tomei conhecimento da construção desta infra-estrutura fiquei feliz por saber
que seria útil, sobretudo para os amantes do
desporto e os demais serviços que seriam
atraídos para o local. Para os moradores é
uma questão de honra acolher uma infra-estrutura desta dimensão.
Mas, logo após a conclusão desta infra-estrutura questionou-se sobre a sua manutenção. Depois seguiram-se as fases subsequentes caracterizadas por reclamações
sobre a sua qualidade, o relvado, etc. Mas,
neste momento vou me concentrar nas bilhe-
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teiras.
Desde a entrada em funcionamento do
ENZ não me recordo ter visto estas bilheteiras com iluminação, a não ser uma delas que
chegou a servir de salão de cabeleireiro.
Regra geral, infra-estruturas abandonadas ou sem iluminação, como é o caso destas
bilheteiras atraem marginais.
Certo dia que me fiz à rua pela madrugada, pude ver alguns cidadãos a saírem destas
bilheteiras. A curiosidade ficou e depois de
alguns dias tive a oportunidade de abordar
esta situação junto de alguns companheiros de viagem de transporte público. Sem
rodeios, disseram que aquelas bilheteiras tinham se transformado em abrigo de pessoas
de conduta duvidosa que à calada da noite
fazem mal aos transeuntes.
É deste modo que esta informação pode
ser verdadeira tendo em conta que há relatos
de roubo a transeuntes naquele corredor que
vai do ENZ até o terminal de transporte. Trata-se de um trajecto pouco iluminado e com
lajes descobertas nas valas de drenagem, o
que de certa forma facilita a actuação dos
malfeitores.
Os moradores há muito que clamam pela
segurança mas a resposta está a tardar e o sofrimento continua.
Sendo assim, há necessidade de valorizar a contribuição dos cidadãos, aplicando
correctamente cada centavo que entra para
os cofres do estado. A construção do estádio
é fruto destas contribuições, daí que não se
pode admitir que as bilheteiras se transformem em local de acolhimento de pessoas de
conduta duvidosa.
Se se trata de pessoas sem abrigo, certamente que as autoridades, provavelmente o
Ministério do Género, Criança e Acção Social deviam se deslocar ao local para fazer o
trabalho que lhes competente, inserindo os
mesmos em suas famílias.
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De quem é a responsabilidade
de consciencialização ambiental?
CARVALHO PATRÍCIO SAMELA
A GERAÇÃO e deposição final dos resíduos
sólidos domiciliares constituem um dos maiores
problemas para os bairros, devido aos impactos
socioambientais. O volume de resíduos sólidos
gerados tem aumentado dia após dia, contribuindo
para o processo contínuo de deterioração ambiental. Uma das características do século XXI foi
a ocupação das áreas peri-urbanas pelas populações, o acentuado desemprego e a guerra civil em Moçambique. Estes foram os factores
que mais contribuíram para o crescimento dos
bairros peri-urbanos dos municípios de Maputo
e Matola, aumentando deste modo as áreas de
ocupação ilegal.
Essa ocupação foi feita sem condições adequadas de saneamento do meio, saúde e habita-

ção, entre outros, colocando um desafio a cada
município de enfrentar novas realidades, como
consequência da degradação do ambiente nos
bairros. Estes bairros transformam-se em locais
de maior proliferação de resíduos sólidos com
destaque para os sacos plásticos que chegam a
entupir os canais de drenagem das águas pluviais, consequentemente alagando ruas e residências, apesar dos esforços das autoridades
municipais.
O problema se agrava ainda mais, uma vez
que a população humana das duas cidades é
crescente e o estilo de vida é caracterizado pela
produção e consumo excessivo, contribuindo
para maior geração de resíduos sólidos. O estilo de vida da população impulsiona o caos no
qual se encontra a situação actual dos resíduos
sólidos urbanos. Face à situação, nos tempos

iniciativas de desenvolvimento encontrem alicerce.
A fraca política institucional na gestão dos resíduos sólidos tem contribuído de forma gradual na
agressão do ambiente, o que propicia na mudança
climática que continuamos a assistir. Não se pode
falar de uma sociedade consciencializada ambientalmente sem que as instituições de tutela tenham
uma política ambiental adequada.
A mudança comportamental do cidadão na
preservação do ambiente não pode ser vista apenas
como uma tarefa única do Estado moçambicano de
forma isolada mas sim, requer o envolvimento de
todos, isto é, a gestão de resíduos sólidos deve ser
de forma integrada, englobando etapas articuladas
entre si, com a participação activa e cooperativa do
Governo, iniciativa privada e sociedade civil organizada desde a não geração, até à destinação final
ambientalmente considerada adequada.

Mais salas de aula precisa-se
AMÉRICO DOS SANTOS
O PAÍS ainda enfrenta o problema da exiguidade de salas de aula, uma realidade que
coloca os alunos a estudarem ao relento. O
Governo tem reiterado o seu compromisso de
gradualmente resolver os problemas que interferem no processo de ensino e aprendizagem,
mas ainda há um longo caminho por percorrer.
O desafio torna-se cada vez maior por haver
necessidade de construir edifícios resilientes
às intempéries.
Estudar ao relento retira toda a atenção da
criança e também do professor. As condições
em que decorre o ensino não são das melhores. E estas condições de turmas ao ar relento
verificam-se, sobretudo no ensino primário
frequentado por menores de idade.

Estudando ao relento, os alunos nem sequer têm a possibilidade de sentar na carteira
por uma questão lógica: não se pode deixar as
carteiras expostos ao sol e chuva, com o risco
de se estragarem e, igualmente, os amigos do
alheio também levar para suas residências.
Igualmente, alguns estudiosos já alertam
para o facto de haver necessidade dos alunos
melhorarem a postura quando estiverem a escrever de modo que a coluna não sofra danos.
Será que é possível disseminar estes ensinamentos para menores que nem sequer têm a
postura correcta quando escrevem? Elas sentam no chão e cada uma adapta-se à posição
que lhe oferece algum conforto.
Esta situação é desumana. O nosso país
é rico em recursos florestais e não só. Quase
que diariamente chegam-nos notícias sobre a

apreensão de madeira cortada ilegalmente, etc.
Sendo assim, apesar de servirem de fonte de rendimento e uma matéria-prima muito
apreciada além fronteira, há necessidade de se
criar equilíbrio.
Ao nível local, existem paus e estacas que
os cidadãos usam para erguer as suas habitações. Estou ciente que a palavra de ordem, nos
últimos tempos é a resiliência até na construção de infra-estruturas. E existem situações
em que é possível construir uma infra-estrutura durável com material local. Para o caso de
salas de aula, os pais e encarregados de educação apoiariam no corte e carregamento do
material e o sector de educação podia apoiar,
por exemplo, na aquisição de chapas.
É verdade que esta não é uma solução resiliente mas, para quem estuda ao relento,

vale a pena ter uma infra-estrutura desta
natureza por cinco anos, por hipótese, de
modo que a interacção entre o professor e
aluno seja eficaz.
É preciso valorizar tanto o professor assim como o aluno. É triste e penoso ver um
professor a tomar uma árvore como seu local
de trabalho. E em dias de vento e chuva, as
aulas ficam paralisadas. Enquanto isso, os
que tem as mínimas condições estão a avançar com os conteúdos.
É nas primeiras classes onde se torce o
pepino, onde se prepara a criança para poder
enfrentar melhor as classes subsequentes. Sendo assim, vale a pena apostar na construção
de mais salas de aula, apetrechá-las para que
a qualidade de ensino que tanto reclamamos
seja exigida com alguma razão.

CARTAS
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.
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idos, as autoridades municipais chegaram a interditar a venda de sacos plásticos, considerado
não biodegradável e inimigo do ambiente. Esta
medida não teve “pernas para andar,” e até hoje
se questiona o porquê de não implementação da
medida.
É preciso repensar que o problema ambiental não é uma inquietação local, mas sim, global.
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responsável pela geração de maior quantidade
de resíduos sólidos, sendo aconselhável que a
humanidade comece a aprender a viver em equilíbrio com o meio físico, se pretender que as suas
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Reforçada resiliência
costeira no Grande Maputo

A

ÁREA do Grande Maputo, que abrange os
municípios de Maputo,
Matola, Boane e os distritos de Marracuene e
Matutuíne, terá nos próximos
cinco anos um projecto de resiliência às mudanças climáticas.
Para o efeito, foi lançado ontem o projecto “Construindo Resiliência na Zona Costeira, através de Abordagens de Adaptação
Baseadas em Ecossistemas (EbA)
na Área do Grande Maputo”.
O programa, financiado pelo
Fundo dos Países Menos Desenvolvidos (LDCF) em cerca de seis
milhões de dólares(383 milhões
de meticais), é implementado
pelo Ministério da Terra e Ambiente (MTA), Fundo Nacional
de Desenvolvimento Sustentável

(FNDS) e o Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA).
Segundo Wetela Jone, inspector da Terra e Ambiente, o
projecto EbA vai reforçar a capacidade técnica das instituições e
membros das comunidades vulneráveis nos municípios e distritos abrangidos, de modo a estarem em melhores condições para
planear e implementar intervenções de adaptação, baseadas em
ecossistemas nas zonas costeiras,
promovendo assim a resiliência
às alterações climáticas.
Acrescentou que, o lançamento do plano foi antecedido
por trabalho de campo nas comunidades do Grande Maputo,
iniciado em 2013 e aprovado em
2018.

“Os principais desafios e
efeitos das mudanças climáticas
estão a colocar em perigo a sustentabilidade dos ecossistemas
e o fluxo de bens e serviços que
eles fornecem com destaque
para os alimentos, produtos florestais, oportunidade de recriação e turismo, purificação do ar,
controlo da erosão, inundações,
entre outros”, sublinhou.
Jone acredita que o EbA tem
potencial necessário para servir
de base de aprendizagem para
o País, na nova abordagem de
adaptação climática e redução de
riscos associados, proporcionando acções de troca permanente
de experiência e disseminação
de lições aprendidas.
Francisco Roquete, representante-residente
adjunto

do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), referiu que melhorar a
resiliência climática é prioridade
dos últimos tempos, sobretudo
porque o impacto das catástrofes
na vida das pessoas já é sentido
e com tendência crescente em
termos de intensidade e número
de eventos.
“A tempestade tropical Ana
mostrou que a ocorrência destes fenómenos, em ciclos mais
curtos, desafia os esforços empreendidos para reduzir a vulnerabilidade. Devido à posição
geográfica do país podemos prever que haverá mais desastres,
sobretudo porque Moçambique
é o terceiro país da África mais
vulnerável às alterações climáticas”, explicou.

ELES NA CIÊNCIA
SEGUNDO PESQUISADORES DO INS

Vacina reduz infecção por
rotavírus em Moçambique

SESSENTA ANOS DE ENSINO SUPERIOR

Moçambique e Angola reforçam
cooperação no domínio científico
REFLECTIR sobre o impacto social do Ensino Superior, avaliar
seu estágio, internacionalização
e fazer dele um instrumento de
promoção da integração regional
rumo à qualidade e inclusão, é o
que se espera do movimento das
comemorações dos 60 anos deste subsector, em Moçambique e
Angola.
O Ministro da Ciência, tecnologia e Ensino Superior, Daniel
Nivagara, exortou às comunidades científicas dos dois países a se
envolverem massivamente nas
actividades alusivas aos 60 anos
do Ensino Superior, cujo ponto
mais alto será marcado pela realização de uma conferência internacional agendada para Ma-

puto de 29 de Junho a 1 de Julho.
“Lançamos um vigoroso
apelo às instituições de Ensino
Superior, públicas e privadas,
aos docentes, investigadores,
corpo técnico administrativo,
estudantes e todos quanto tenham interesse, a promoverem
activamente estas celebrações,
através de simpósios, jornadas
científicas, debates, congressos,
mesas-redondas,
exposições
didáctico-científicas, webinairs,
debates nos meios de comunicação social, entre outros”, disse.
Os 60 anos dos Ensino Superior em Moçambique e Angola
acontecem depois do estabelecimento, na década de 1960, dos
Estudos Gerais Universitários-

EGUM e EDUA, respectivamente- nos dois países num contexto em que ambos eram colónias
portuguesas.
Maria do Rosário Sambo
Bragança, Ministra da Ciência,
Tecnologia, Ensino Superior e
Inovação de Angola, disse que
este movimento constitui uma
soberana oportunidade para os
governos, através dos dois ministérios, colherem elementos
para melhorar as políticas públicas, por um lado, e para a comunidade académica debater sobre
temas inerentes aos pilares fundamentais da missão das instituições de Ensino Superior.
“Acreditamos que este trabalho conjunto de reflexão será

útil para reforçar a cooperação
entre Angola e Moçambique nos
domínios da ciência, tecnologia
e Ensino Superior, expressa em
melhores resultados dos indicadores que reflictam acções entre
instituições de Ensino Superior,
e de investigação e desenvolvimento angolanas e moçambicanas, tais como formação de
docentes em programas de mobilidade, projectos de investigação científica conjuntos, publicações científicas em co-autoria
de investigadores afiliados em
instituições de ambos os países,
entre outros programas.
A
conferência de Maputo vai acontecer sob o lema “Consolidar um
Ensino Superior de Qualidade”.

Vacinação foi determinante para a redução de casos de rotavírus em crianças menores de cinco anos

A FREQUÊNCIA de infecção por
rotavírus (RVA) em crianças desnutridas diminuiu após a introdução da vacina contra este mal,
em Moçambique, concluiu um
estudo conduzido por pesquisadores do Instituto Nacional de
Saúde(INS).
Entre outras valências, avança o estudo, para além da variação temporal, residir na província de Maputo, ter idade inferior
a um ano e fazer parte de agregados familiares numerosos também foram identificados como
factores associados à infecção
por RVA.
Outro factor concluisivo do
estudo, dá conta que uma alta
proporção de infecção por RVA
foi observada em crianças com
desnutrição aguda grave e tripla
carga da doença: desnutrição,
RVA e HIV, destacando a necessidade de realizar estudos de se-

guimento para compreender o
impacto, a longo prazo, dessas
condições no desenvolvimento
das crianças.
Norteou a realização desta
pesquisa o facto de Moçambique
possuir uma alta carga de infecção por rotavírus do grupo “A” e
desnutrição crónica.
O objectivo do estudo foi determinar a frequência e os factores de risco relacionados com
RVA em crianças desnutridas
menores de cinco anos, com sintomas de diarreia.
O estudo envolveu crianças
menores de cinco anos com pelo
menos um tipo de desnutrição,
de Março de 2015 à Dezembro de
2017. Medidas antropométricas
foram utilizadas para calcular os
índices de peso para idade, peso
para altura e altura para idade,
por meio de Z-Scores.
Os resultados do diagnóstico

de RVA foram extraídos da base
de dados da Vigilância Nacional
de Diarreias, em curso no país.
A análise de dados baseou-se na estatística descritiva, teste
do qui-quadrado para as variáveis qualitativas organizadas
em tabelas de contingência.
Adicionalmente, Intervalos de
Confiança (IC) à 95% foram
considerados para o cálculo
da proporção de infecção pelo
RVA e os modelos de regressão
logística múltipla para estimar os Odds Ratios Ajustados
(AOR).
RESULTADOS
Das 842 crianças desnutridas incluídas na análise, 27, 2%
(IC 95%: 24.3-30.3%) foram
positivas para RVA. A frequência de infecção por RVA foi de
42,7% (IC 95%: 38,0- 47.5%)
no período pré-vacinal (2015),
com grande redução para
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12.2% (IC 95%: 9,4-15.6%) no
período pós-vacinal (20162017).
A maioria das crianças desnutridas e infectadas pelo RVA
tinha desnutrição aguda severa
(33,3%) e desnutrição crónica
severa (32,0%). O risco de infecção foi significativamente
alto em crianças de 0 a 11 meses
(p-valor <0,001) quando comparado com a faixa etária de 24
a 59 meses.
Uma proporção maior de
infecção por RVA foi observada
em agregados familiares com
cinco ou mais membros (p-valor = 0,029). Proporções
semelhantes de RVA foram observadas em crianças alimentadas apenas com leite materno
(34,9%) e leite materno com
fórmula (35,6%). Adicionalmente, foi observada uma alta
proporção de crianças HIV-positivas desnutridas e coinfetadas pelo RVA (7,4%).
O estudo conduzido por
Assucênio Chissaque, contou
com a participaçao de Marta
Cassocera, Carolina Gasparinho, Jéronimo Souzinho Langa, Adilson Fernando Loforte
Bauhofer, Jorfélia José Chilaúle,
Eva Dora João, Benilde António
Munlela, Júlia Assiat Monteiro
Sambo, Simone Salvador Boene, Marlene Bernardo Djedje,
Elda Muianga Anapakala, Esperança Lourenço Guimarães,
Diocreciano Matias Bero, Lena
Vânia
Manhique-Coutinho,
Idalécia Cossa-Moiane, Timothy A. Kellogg, Luzia Augusta
Pires Gonçalves e Nilsa de Deus.

DIREITOS DE AUTOR

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
PREVISÃO DE TEMPO

Nova lei melhorará
a vida dos artistas

E

STÁ em revisão, na Assembleia da República,
a nova Lei dos Direitos
de Autor e Direitos Conexos, que visa garantir
maior protecção e melhorar a
vida dos artistas.
Com efeito, a Comissão de
Agricultura e Economia e Ambiente realizou ontem, na sede
do Parlamento, em Maputo,
uma audição com a Associação
Moçambicana de Autores (SOMAS), liderada por José Manuel
Luís (Jomalu), e a Ministra da
Cultura e Turismo, Eldevina
Materula, visando colher subsídios para os deputados analisarem melhor o novo instrumento legal.
Segundo o músico Jomalu, com a aprovação da Lei dos
Direitos de Autor Direitos Conexos, os artistas estarão mais
protegidos de situações de
plágios dentro e fora do país,
sendo que a nível internacional isto será possível através da
celebração de acordos de reciprocidade com outras sociedades de autor.
Neste sentido, o artista
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considerou urgente a transformação, à luz da legislação,
da SOMAS, de associação para
sociedade, de forma a conferir-lhe uma maior legitimidade.
“A associação é encarada
como uma coisa qualquer, temos problemas nas cobranças,
por exemplo, sempre nos perguntam onde está preconizado
na lei que nós devemos cobrar
os direitos dos artistas”, justificou.
Por outro lado, o secretário-geral da SOMAS explicou
que a nova lei deverá aumentar
o ângulo de actuação da associação, numa situação em que
“sempre se olhou para Maputo
como Moçambique”.
Na ocasião, a ministra da
Cultura e Turismo destacou,
entre outros elementos, o facto de a proposta de lei prever a
protecção dos títulos de direito
de autor das manifestações folcróricas moçambicanas como,
por exemplo, a marrabenta e
o nyau, declarado, em 2005,
património oral e imaterial da
humanidade pela Organização
das Nações Unidas para Educa-

Protecção do folcrore é uma das inovações da proposta de lei

ção, Ciência e Cultura (UNESCO).
Disse que estas obras pertencem à comunidade e, por

isso, a proposta de lei estabelece que estarão sob a tutela
dos órgãos administrativos
locais.

“O acesso à essas manifestações só é feita mediante a
autorização por via duma credencial passada pelas autori-

dades”, considerou.
Acrescentou que caso este
procedimento não se observe,
o consumidor estará a violar a
Lei dos Direitos de Autor e a
“consequentemente abrir espaços para que a comunidade
lesada possa adicionar todos
os mecanismos legais para fazer face à esta violação”.
Assim, o pedido da credencial, na sua opinião, vai
permitir uma cobrança de
taxa para a compensação da
comunidade local e salvaguardar os seus direitos patrimoniais. Entretanto, “esta
matéria será aprofundada em
sede da Regulamentação da
Lei”.
Fora do folcrore, a nova lei
traz, entre as inovações: trabalhao com obras televisivas,
gastronomia e publicidade,
reconhecimento do direito
de autor mesmo sem registo
da obra, transmissibilidade da
autoria, permissão de reprodução em formato acessível
para deficientes visuais e a
protecção das medidas tecnológicas.
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PREIA-MAR - Às 8.58 horas e às 21.31,
com 3.80 e 2.70 metros, respectivamente

BAIXA-MAR - Às 04.00 horas e às
17.52, com 1.40 e 1.40 metros, respectivamente

FASE DA LUA
LUA NOVA - Será na quarta-feira, às 19.35 horas
INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48
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“O amor é mais forte que a justiça”

Professora Irene Mendes
partilha “apontamentos”

Foi galardoado com o prémio de Melhor Canção, do Ngoma Moçambique 2021,
organizado pela Rádio Moçambique (RM), com “Cherry”, do CD “Blue Window”.

Guitarrista
Valter Mabas
descortina
“Janela Azul”
O GUITARRISTA moçambicano Valter Mabas lança hoje o
seu primeiro álbum “Windows
Blue”, na cidade de Maputo.
O CD “Janela Azul”, numa
tradução do inglês, será lançado às 18.30 horas, num concerto
de uma hora e trinta minutos no
Centro Cultural Franco-Moçambicano.
O trabalho foi pré-lançado
em Abril do ano passado através
das plataformas digitais virtuais
devido às restrições causadas
pela pandemia do novo coronavírus.
“Blue Window” abrange a
música popular moçambicana,
incorporando elementos de Jazz
e Blues, para trazer uma mensagem de esperança à Humanidade, pois face aos vários problemas do mundo há sempre uma
janela azul.
Composto por 12 faixas, o
disco pretende dar continuidade
à divulgação do estilo afro-jazz
marcadamente moçambicana e
resulta da experiência musical
adquirida ao longo dos seus 19
anos de carreira.
Mabas conta com participações em diversos festivais nacionais e internacionais como
o JazzaThon, em Cape Town,
África do Sul, com Tucan-Tu-

can (2002); Taipei International Jazz Festival (Taiwan), com
Dua Maciel e Orlando Venhereque (2016); Azgo, destacando
o acompanhamento da cantora
cabo-verdiana Lura (2016), Moments of Jazz e Sauti sa Busara
(Zanzibar, Tanzania) e Sakifo
(Ilha da Reunião), acompanhando Isabel Novela (2014 e 2015).
Colaborou com a Orquestra
de Jazz do Algarve, em Portugal, em 2007, e em álbuns de
diversos artistas de projecção
internacional como Ivan Mazuze (“Nzuti”), Stewart Sukuma
(“Boleia Africana”), Otis (“In
the House”), Tanselle (“African
Spell”), Alpha Thulana (“Send
Me”) e Frank Paco (“New Horizons”).
Participou e colaborou na
direcção artística de concertos
de músicos internacionais como
Elida Almeida, de Cabo Verde,
em 2015 e 2021, Sia Tolno, da
Guiné-Conacri, em 2016, Aline
Frazão, Angola, em 2016, e na
“Homenagem à Cesária Évora”,
com Lucibela e Nancy Vieira, de
Cabo Verde), Xixel Langa e Rhodália Silvestre, de Moçambique,
em 2016, Teófilo Chantre, Cabo
Verde, em 2018, e Sandra St.
Victor, dos Estados Unidos, em
2019.

A PROFESSORA moçambicana Irene Mendes publica hoje,
pelas 18.00 horas, na Universidade Politécnica, cidade
de Maputo, o livro “Os Meus
Apontamentos (1) – Estórias de
Nampula e do Sul de Moçambique”.
O livro, chancelado pela
Gala-Gala Edições, é constituído por registos feitos quotidianamente por Irene Mendes, durante um período que
se encontrou a trabalhar em
Nampula, sendo que em busca
de momentos de prazer e tranquilidade, ia ao distrito de Marracuene, província de Maputo,
para ver o seu pedaço de terra.
“Os Meus Apontamentos”
assinala a sua primeira incursão literária depois de escrever
os livros académicos “O Léxico
no Português de Moçambique:
Aspectos neológicos e terminológicos” e “Da Neologia ao
Dicionário: O caso do português de Moçambique”.
“É um convite à descoberta
de lugares, vivências, crenças,
sabores”, uma mescla de “várias encruzilhadas; gerações,
gentes, ensinamentos, aventuras”, como aponta no prefácio Zaida Maria Lopes Pereira,
reitora da Universidade Católica da Guiné-Bissau.
Os textos de “Os Meus
Apontamentos (1)” são “nar-

rativas de evasão para que foram convocadas à mãe, avó,
cidadã, linguista. Elas evocam
a importância de um legado
aos filhos e netos; expressam a
indignação perante a ausência
de solução para o que parece
evidente; renovam o comprometimento com a Educação e,

naturalmente, com questões
de linguagem e de língua”, lê-se.
Segundo a Gala-Gala, “Os
Meus Apontamentos (1)” é o
primeiro livro de um conjunto de três e integra a colecção
“Hinyambaan”.
Contém 120 páginas e está

dividido em três partes, nomeadamente “O Salto”, “Experiências da Província de
Nampula” e “Maravilhas do
Sul de Moçambique”.
Apresenta três momentos de relatos de aventuras e
descobertas, encontros e, por
vezes, desencontros, tendo
por condimento deliciosas
narrativas na fronteira entre a
crença e o mito.
O livro será apresentado
pelo docente universitário
Gilberto Matusse, em sessão
presencial e virtual.
Irene Mendes nasceu em
1960, na cidade de Maputo.
Esteve internada no Centro 8 de Março, em 1997, e
foi assistente na Faculdade
para Antigos Combatentes e
Trabalhadores de Vanguarda
(FACOTRAV). É doutora em
Linguística, na especialidade de Lexicologia, pela Universidade Nova de Lisboa e é
professora na Universidade A
Politécnica.
É autora dos livros “O Léxico no Português de Moçambique: Aspectos neológicos e
terminológicos” (2000) e “Da
Neologia ao Dicionário: O caso
do Português de Moçambique” (2010). É co-autora de
manuais de Português da 11.ª e
12.ª classes e escreve crónicas
de viagens há mais de 10 anos.

DEFENDE FILÓSOFO EM LIVRO

Bebida alcoólica ajudou
a civilizar a humanidade
AS bebidas alcoólicas, a autoridade do Estado e a religião desempenham um papel
fundamental na civilização humana, segundo uma tese defendida pelo filósofo
americano Edward Slingerland.
Este é o posicionamento central do seu
livro mais recente “Drunk - How We Sipped, Danced, and Stumbled Our Way to
Civilization”, em tradução livre “Bêbados
- Como bebemos, dançamos e tropeçamos
em nosso caminho rumo à civilização”.
Argumenta que o consumo de álcool
foi uma ferramenta civilizacional funda-

mental ao permitir a colaboração de “primatas egoístas e desconfiados” em grandes grupos por meio da formação de laços
sociais. As bebidas alcoólicas, comentou,
aumentaram a criatividade do Homem,
quebraram barreiras, despertaram sentimentos de filiação e facilitaram a resolução
de dilemas de cooperação.
Slingerland, que falava à BBC News
Brasil, é professor de filosofia da Universidade de British Columbia, no Canadá, e
doutor em estudos de religião pela Universidade Stanford, nos Estados Unidos.

Critica um “neopuritanismo” que, ao
seu ver, teria transformado em tabu o estudo de aspectos positivos do álcool, apesar de reconhecer que pode ser uma droga
poderosa que oferece riscos, especialmente as destiladas e para quem bebe sozinho.
Discorda dos médicos que dizem não
haver um limite seguro para seu consumo
e defende uma abordagem livre de preconceitos. Quer que as pessoas tenham
conhecimentos dos perigos e benefícios
para tomarem as suas decisões de forma
informada e consciente.

- Sting (1951)- músico britânico

PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
05.40
05.45
06.00
08.00

08.15
09.00
09.05
09.30
10.00
10.05
11.00
11.05
12.00
12.05
13.00
14.00
15.00
15.05
16.00
16.05
17.00

HINO NACIONAL
GINÁSTICA: TXUNA A SAÚDE
COM QUICHUA MAURICIO “TONE”
BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO
DESENHOS ANIMADOS: CÓDIGO DO PUZZLE - A FLAUTA
MÁGICA
DESENHOS
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA
DA BRUXA”
EPISÓDIO 14
DOCUMENTÁRIO: HÓSPEDE
DA CHINA
EPISÓDIO 02
NOTÍCIAS
ASAS: PODER DE DECISÃO NA
FAMÍLIA REPETIÇÃO
A HORA DO CTP - GAZA:
“GAZA EM DESENVOLVIMENTO” DIRECTO/XAI-XAI
NOTÍCIAS
TUDO ÀS 10
DIRECTO – 1.ª PARTE
NOTÍCIAS
TUDO ÀS 10
DIRECTO – 2.ª PARTE
NOTÍCIAS
QUINTA À NOITE: PRODUÇÃO
AGRÍCOLA NA PRIMEIRA ÉPOCA 2022 REPETIÇÃO
JORNAL DA TARDE
DIRECTO
TOP FRESH
NOTÍCIAS
JUNTOS À TARDE DIRECTO
NOTÍCIAS
ENCONTROS DA MALTA
DIRECTO
JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAMBICANAS
DIRECTO

17:45

GINÁSTICA: TXUNA A SAÚDE
COM ALICE BERNS - “YOGA”

18.00

PRIMEIRA PÁGINA DIRECTO

19.00

JORNAL DE DESPORTO
DIRECTO

19.50

PUB

20.00

TELEJORNAL DIRECTO

21.00

OPINANDO COM SALOMÃO
MOYANA GRAVADO

21.45

JOVENS EM ACÇÃO
DIRECTO

23:30

A HORA DO CTP - GAZA:
“GAZA EM DESENVOLVIMENTO” REPETIÇÃO

00.00

PRIMEIRA PÁGINA
REPETIÇÃO

01.00

JUNTOS À TARDE
REPETIÇÃO

02.00

ENCONTROS DA MALTA
REPETIÇÃO

03.00

TUDO ÀS 10 REPETIÇÃO

04.45

O MÁGICO REPETIÇÃO

05.00

TOP FRESH REPETIÇÃO

06.00

HINO NACIONAL

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
02.00- FLASH CULTURAL
02.00- À MULHER
04.57- HINO NACIONAL
05.10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO
05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06.00- JORNAL DA MANHÃ
08.10- ECONOMIA PARA TODOS
08.15- INSS
10.30- JULGAMENTO DAS DÍVIDAS
NÃO DECLARADAS
11.30- PARABÉNS A VOCÊ
12.00-SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS
DO JORNAL DA TARDE
12.02- MAGAZINE DESPORTIVO
12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO
12.30- JORNAL DA TARDE
13.00- BALANÇO DO SECRETÁRIO
DE ESTADO DA PROVÍNCIA
DE MANICA
14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
16.10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA
16.30- JULGAMENTO DAS DÍVIDAS
NÃO DECLARADAS
17.10- ECONOMIA PARA TODOS

18.10- UMA DATA NA HISTÓRIA
18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18.55- UMA HISTÓRIA PARA TI
19.00- TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE
19.02- MAGAZINE DESPORTIVO
19.20- BOLETIM METEOROLÓGICO
19.30- JORNAL DA NOITE
20.00- BALANÇO DO DO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA
PROVÍNCIA DE MAPUTO
21.10- ÚLTIMO TEMPO
23.20- INSS

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

TI M ÓTEO M ÁRI O

CELSO JOAQUI M

M ADI M E

M AGODE

XÉNI A JUNOT
M AHUM ANE
FALECEU
É com profunda dor e consternação que
as familias Junot, Lucas e Mahumane comunicam o falecimento da sua filha e nora XÉNIA JUNOT
MAHUMANE, ocorrido em Nacala. Mais informam que o
velório será na Capela do HCM pelas 9.00 horas, seguido
de funeral às 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene,
hoje, dia 25/2/2022.

(18/10/1977-22/2/2022)

FALECEU

(AGRADECIMENTO)

1717

É com profunda dor e consternação que a Direcção de Planificação e Políticas do
MADER/AVACYEP comunicam o falecimento do
Sr. TIMÓTEO MÁRIO MADIME, irmão da sua colega Graciete Madime, ocorrido no dia 23/2/2022,
em Maputo, vítima de doença. À família enlutada
endereçam as mais sentidas condolências. Paz
à sua alma.
1748

A família Magode comunica com tristeza o falecimento do seu
ente querido, CELSO JOAQUIM MAGODE, ocorrido no dia
18/2/2022, cujo funeral se realizou no dia 22/2/2022, na presença de familiares, representantes de instituições e amigos, no
Cemitério de Michafutene. Celebra-se missa, em sua memória,
hoje, dia 25/2/2022, pelas 18.00 horas, na Igreja Santo António
da Malhangalene. A família expressa o seu reconhecimento
a pessoas singulares e colectivas que, de forma directa ou
indirecta, a apoiou neste momento de provação. Paz à sua
nobre alma.
1759

TI M ÓTEO M ÁRI O

TI M ÓTEO M ÁRI O

M ADI M E

M ADI M E

FALECEU
Sua esposa Joana José Langa, filhas
Herya, Leudimila, Yasmine e Madina
Madime, mãe Helena Mulungo Madime, irmãos Teresinha,
Graciete, Eulália, Floriano, Anabela, Mário, António, Helena,
Maria Lina e Letícia, primos e demais familiares comunicam
com profunda dor e consternação o falecimento do seu ente
querido TIMÓTEO MÁRIO MADIME, ocorrido no dia 23/2/2022,
cujo funeral se realiza amanhã, sábado, dia 26/2/2022, às
11.00 horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido de
velório no mesmo local às 10.00 horas. Que a sua alma descanse em paz.

FALECEU
O Conselho de Administração e funcionários da TMT, SA comunicam com profunda mágoa e consternação o falecimento do
Sr. TIMÓTEO MÁRIO MADIME, assistente administrativo desta
instituição, ocorrido em Maputo, no dia 23/2/2022, no Hospital
Central de Maputo, cujo funeral se realiza no dia 26/2/2022,
pelas 10.00 horas, antecedido de missa de corpo presente no
mesmo local. À família enlutada endereçam as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma.
2128

1758

VI CENTE M EBUNI A VELOSO

JOSÉ JOÃO

(Missa de 2 anos de eterna saudade)

FALECEU
Os Serviços Provinciais de Economia e Finanças de Nampula
comunicam com profunda mágoa e consternação o falecimento
do Sr. JOSÉ JOÃO, funcionário desta instituição, ocorrido no
dia 22/2/2022, na cidade de Nampula, vítima de doença. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências.

A família Veloso vem por este meio recordar a passagem física
do seu ente querido VICENTE MEBUNIA VELOSO, ocorrida há
dois anos, no dia 25/2/2020. Parece que foi ontem que partiste,
sentimos muito a tua falta. Foste, mas teus ensinamentos carregaremos e honraremos por todas nossas vidas. Serás sempre recordado com
carinho, pois deixaste um legado na vida de todos que te rodearam. Paz à tua alma.
2104

66

HORÁCI O DOM I NGO GRI VES
JASSE

TECLA AGAPI TO
(6 meses de eterna saudade)
Mãe, passam seis meses que partiste e as saudades são enormes, o
que nos conforta é saber que estás junto do nosso Salvador. Seus
filhos, José, Natália, Lourdes, Helena, Bendita, Agatha e Moisés, genros
Lutero, Vítor e Vicente, netos e toda família comunicam que por ocasião da passagem do sexto mês do desaparecimento físico do seu
ente querido TECLA AGAPITO, em sua memória será rezada missa, hoje, dia 25/2/2022, às
18.00 horas, na Igreja Sto. António da Polana e deposição de flores na sua última morada,
no Cemitério de Michafutene, amanhã dia 26/2/2022, às 8.30 horas. Paz à sua alma Mama!
2091

FALECEU
O Conselho de Administração, Direcções Executivas e por
Função, Quadros Técnicos, Órgãos Sindicais e trabalhadores
em geral dos Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, E.
P - CFM comunicam com profunda mágoa o falecimento do Sr. HORÁCIO DOMINGO GRIVES JASSE, afecto à Direcção Executiva do CFM - Centro, ocorrido
no dia 18/2/2022. Neste momento de dor e consternação, solidarizam-se com a
família enlutada. Paz à sua alma.
1727

EDSON DOS SANTOS
ZULUANHANE

NELSON DO ROSÁRI O SI BI A
NHUM AI O

(17/2/1989 - 21/2/2017)
(5 anos de eterna saudade)

(1.º ano de eterna saudade)

Cinco anos passam e parte de nós se foi contigo. A dor se mistura com a revolta de não poder partilhar alegrias e tristezas.
A saudade é imensa, mas recordar-te sempre alegre a encarar a vida de forma
positiva e em festa, nos consola. Hoje és o nosso Anjo da Guarda. Eterna saudade da tua mãe, filha, avôs e tios. Que Deus te conceda eterno descanso Edy!

Faz um ano que nos foi arrancado o seu sorriso, mas a sua
alegria permanece viva em nossos corações. Que o Senhor
continue a nos confortar. A missa em sua memória, será rezada no dia 26/2/2022, pelas 8.00 horas, no Cemitério de Michafutene, seguida de
orações em casa, sita no Bairro da Liberdade. Descanse em paz esposo, pai,
irmão e tio NELSON NHUMAIO!
2103

2102

ARLI NDO M URI RI UA

AUGUSTO SENETE M UNDAU

FALECEU

FALECEU
O Conselho de Administração da Electricidade de Moçambique, EP, Comité da Empresa e trabalhadores em geral comunicam com profunda mágoa e consternação
o falecimento do Sr. AUGUSTO SENETE MUNDAU, trabalhador reformado desta
empresa, ocorrido no dia 22/2/2022, cujo funeral se realizou no dia 24/2/2022, no
cemitério familiar em Zavala, província de Inhambane. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
1757

O Bastonário, membros da Mesa da Assembleia Geral, Conselho Jurisdicional, Conselho Nacional, Conselhos Provinciais e membros das diversas Comissões de Trabalho, Advogados,
Advogados Estagiários e colaboradores em geral da Ordem dos Advogados de Moçambique
comunicam com profundo pesar e consternação o desaparecimento físico do Dr. ARLINDO
MURIRIUA, advogado com carteira profissional nº 728, ocorrido no dia 22/2/2022, vítima de
doença. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
1736
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N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

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

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

ANÚNCIO

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

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

Maputo, aos cinco de Julho de dois mil e vinte e um
A Ajudante de Escrivã

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

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

1676

1662

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Ao abrigo do n.º 02 do Art. 64º do Regulamento da Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016 de 8 de Março, comunica-se a Adjudicação do concursos abaixo:

147G000141/BQP/
N˚11/2021

Concorrente
Adjudicado

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

APARTAMENTO tipo 4, 3wc, cozinha
com arrumos, sala ampla, garagem
fechada, num 6º andar, com elevadores
novos, no Bairro da Polana Cimento, Av.
Eduardo Mondlane, em frente ao HCM,
vende-se por 9 500 000,00MT. Contacto:
84-6434270, Baronesa.
1760

FÁBRICA de produção de água mineral, em funcionamento, com maquinaria completa, localizada no distrito
de Namaacha, província de Maputo,
vende-se por 650 000USD. Contacto:
84-0427438/87-0227439.
1084
QUINTA no bairro Chinonanquila,
Matola-Rio, Km-16, a 300m da Av. da
Namaacha, espaço vedado com muro,
vende-se por 10 000 000,00MT. Contacto:
84-0427438/87-0227439.
1084
CASA tipo 3, bem conservada, num
quintal de 12x24m, com WC dentro e
fora, jardim, bem situada, na Matola “C”,
vende-se por preço a combinar com o
interessado. Contacto: 84-5632412.
1862
VIVENDA tipo 3, na Av. E. Mondlane,
vende-se por 45 000 000,00MT; geminada
tipo 4, num R/C e 1º andar, na Av. Mao
Tsé-Tung por 27 000 000,00MT; geminada
tipo 3, num R/C e 1º andar, com 2wc, na
Polana por 19 000 000,00MT; geminada
tipo 3, num 1º andar, no Bairro Central
por 16 000 000,00MT; vivenda tipo 4, na
Av. Agostinho Neto por 48 000 000,00MT;
pensão num R/C, com restaurante e 9
quartos, no Alto Maé por 16 500 000,00MT;
vivenda tipo 4, num R/C e 1º andar, com
4 suites, no Triunfo por 19 000 000,00MT;
geminada tipo 2, na Malhangalene por 10
000 000,00MT. Contacto: 84-4532199 ou
82-4825750.
2001

TEM terrenos para habitação na Sommerschield-2, Costa do Sol, Dona Alice,
Mapulene e KaTembe; terrenos na
praia em KaTembe e Ponta Malongane;
quintas de 1 hectare em KaTembe.
Ligue e agende uma visita. Contacto:
84-3999454, GLS Imobiliária.
894

REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

Objecto do Concurso

VENDE-SE

FLAT tipo 3, num R/C, no Bairro do
Jardim, com 2wc e estacionamento; propriedade em Tsalala, inacabada, tipo 3,
num 32x32, com 2wc e muro de vedação
parcial, vendem-se, sem intermediários.
Contacto: 84-8814470 ou 82-8814470.
1356

República de Moçambique
PROVINCIA DE NAMPULA
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

N° do Concurso

VENDE-SE

Preço (MT) Incluindo o IVA

Serviços de Consultoria para a Realização de Actividade
6.676.137,00 MT (Seis Milhões,
de Participação e Educação Comunitária (PEC), UMC Consultores,
Seiscentos setenta e seis Mil, cento e
Promoção, Higiene e Saneamento (PHS), no Distrito de
LDA
trinta e sete Meticais) incluindo o IVA
Murrupula

Prazo de
Execução

DUAS PROPRIEDADES na praia de Macaneta, de 70x40, a 500m da praia, com
água e luz, vende-se por 350 000,00MT,
outra de 20x30m, em Marracuene, na
Circular, perto da Vila Pitanga por 400
000,00MT. Contacto: 84-2803961 ou
86-1291548.
2098

ARRENDA-SE
LOJA e sobre-loja, na Av. da Malhangalene, nº 753, arrenda-se. contacto:
84-4833650, local.
1864
TIPO 2, mobilada, climatizada e mobilada, arrenda-se por 3 000,00MT, dia e
55 000,00MT, mensal; geminada tipo 2,
climatizada, com empregada doméstica,
guarda 24.00 horas e parque para 2 viaturas por 2 000,00MT dia e 45 000,00MT
mensal; tipo 1, mobilada por 1 600,00MT
dia e 35 000,00MT, mensal. Contacto e
detalhes: 84-2181444 ou 87-2181444.
2050

LOJA e sobreloja, para escritório, salão,
boutique, bijuteria, etc., sita na Av. da
Malhangalene, nº 753, cidade de Maputo, arrenda-se. Para mais informações
contacte no local.
2096
APARTAMENTOS, geminadas, vivendas com e sem móveis, sendo tipo 1,
2, 3, 4 e 5, nas zonas da Polana, Coop,
Sommerschield, Triunfo, Costa do Sol,
B. Central, Malhangalene, Alto Maé e
arredores da cidade, arrendam-se. Nas
mesmas zonas vendem-se apartamentos
e vivendas, tipo 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tem espaços e quintas com várias dimensões,
na C. do Sol, Chiango, Marracuene e
outros bairros. Contacto: 83-1070912.
2064

DIVERSOS
TÁXI Marcelo. Serviço de táxi 24 horas,
GPS X2, a/c e rádio, táxi 40km, VHF,
7 a 15 minutos de espera dentro da
cidade. Whatsapp e facebook baixe
o aplicativo através da App Store e
Google Play. Desfrute de melhores
preços ou pague 70,00MT por Km em
pedido por aplicativo ou contacte pelos
números: 84-5050050, 82-5050050 ou
86-5050050.
1901

VIATURA
VIATURA da marca Toyota Hiace
Quantum, AIH-910-MP, estado novo,
com 71 000km, do ano 2011, a diesel,
3 lugares, vende-se a preço de oferta,
por 770 000,00MT, negociáveis; Nissan
Caravan de 3 lugares a diesel, com 45
000km por 460 000,00MT, negociáveis.
Contacto: 84-4558130 ou 87-4558130.
2121

BAR localizado no Bairro da Malhangalene, na cidade de Maputo, vende-se.
Contacto: 87-4352222.
2087

CONVOCATÓRIA
24 Meses

A Cooperativa de Consumo III Congresso do Alto Maé, convoca
os cooperativistas para uma assembleia-geral a ter lugar na
Escola Secundária Francisco Manyanga, no dia 12/3/2022,
pelas 9.00 horas, na sala de teatro, com a seguinte agenda:

Nampula, 16 de Fevereiro de 2022

1. Balanço das actividades da Cooperativa;
2. Eleição dos órgãos sociais.

O Director Provincial
(Ilegível)

O Presidente
(Ilegível)
64

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

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

ANÚNCIO
Faz-se público que Roque António Zucula, natural e residente em
Maputo, no Bairro da Malhangalene, nº 1192, 1º andar, flat 1, requereu
autorização para mudança do nome da sua filha menor Claida Roque
Zucula, para passar a usar o nome completo de Kensan Roque
António Zucula.

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1.

2.
3.

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

Objecto

Modalidade do
concurso

Data e Hora-final de
Entrega

Data e Hora da
abertura

Data e Hora de anúncio
do posicionamento

01/SDEJTN/IFPN/UGEA/2022

Fornecimento de géneros
alimentícios - Lote 1

Concurso
de Pequena
Dimensão

8/3/2022
10.00 horas

8/3/2022
10.20 horas

11/3/2022
10.00 horas

02/SDEJTN/IFPN/UGEA/2022

Fornecimento de géneros
alimentícios - Lote 2

Concurso Limitado

8/3/2022
10.05 horas

8/3/2022
10.25 horas

11/3/2022
10.05 horas

03/SDEJTN/IFPN/UGEA/2022

Fornecimento de géneros
alimentícios - Lote 3

Concurso Limitado

8/3/2022
10.10 horas

8/3/2022
10.30 horas

11/3/2022
10.10 horas

04/SDEJTN/IFPN/UGEA/2022

Fornecimento de material de
escritório

Concurso Limitado

8/3/2022
10.15 horas

8/3/2022
10.35 horas

11/3/2022
10.15 horas

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.
Maputo, aos 17 de Fevereiro de 2022
A Directora Nacional Adjunta
Fátima J. Achá Baronet
(Conservadora e Notária Superior)

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do Concurso ou levantá-los na Rua da Igreja, Caixa Postal n°10, Vila
Municipal de Namaacha, Secretaria do Instituto de Formação de Professores de Namaacha ao preço de 1.000,00MT (mil meticais) não reembolsáveis por cada
caderno de encargo:
As propostas deverão ser entregues no endereço do nº 2, nas horas e em datas acima indicadas, serão abertas em sessão pública, na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer na Sala de Reuniões (3B) do mesmo endereço.
Namaacha, aos 22 de Fevereiro de 2022
Autoridade Competente
António Raúl Cândido
(Inst. e Téc. Ped. de N1)
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LIGA DOS CAMPEÕES AFRICANOS

LIGA DOS CAMPEÕES EUROPEUS

Raja busca o pleno
na primeira volta

Benfica continua sem vencer Ajax

Os marroquinos do Raja podem dar esta noite mais um passo importante rumo aos quartos-de-final

O

RAJA
Casablanca
do Marrocos recebe hoje, a partir das
21.00 horas, o Horoya
da Guiné-Conacri em
jogo da terceira jornada do
Grupo “B” da Liga dos Campeões Africanos de futebol.
Em caso de vitória, Raja
Casablanca, “tri”-campeão
africano, fechará a primeira
volta só com triunfos. Na primeira e segunda rondas, o Raja
bateu o Amazulu da África do

Sul (1-0) e o ES Sétif da Argélia
(0-1), respectivamente.
Para o mesmo grupo,
o Amazulu recebe às 18.00
horas o ES Sétif da Argélia.
Frente-a-frente estarão duas
equipas igualadas na classificação com três pontos, pelo
que a “batalha” será pelo segundo lugar.
Na classificação actual,
o Raja Casablanca soma seis
pontos, o Amazulu tem três,
em igualdade com o Sétif e,

por último, está o Horoya, que
ainda não pontuou.
Para o Grupo “A” está reservado para as 18.00 horas de
hoje um embate sudanês com
o Al-Merreikh a defrontar o
Al-Hilal. Ambas as formações
ainda não venceram, contabilizando um ponto cada uma,
decorridas que estão duas jornadas.
O jogo grande deste grupo
está reservado para amanhã
quando o Al Alhy do Egipto de

Luís Miquissone receber o Mamelodi Sundowns da África do
Sul.
Classificação actual desde
grupo: Mamelodi Sundowns
(4 pts), Al Ahly (1), Al-Merreikh (1) e Al-Hilal (1).
De resto, a maior parte das
partidas terá lugar amanhã.
Além do Al Ahly-Sundowns
realizam-se mais quatro desafios referente aos grupos “C” e
“D”.
No Grupo “C”, o destaque
vai para o “clássico” tunisino
entre o Espérance e Etoile du
Sahel com início previsto para
as 15.00 horas. O Espérance,
quatro vezes campeões, é candidato a somar os três pontos.
Três horas mais tarde, Jwaneng Galaxy FC do Botswana
ombreia com o Belouizdad da
Argélia.
Na classificação, o Espérance de Tunis lidera com
quatro pontos, a frente do
Belouizdad (2), ES Sahel (2) e
Jwaneng (1 ponto).
Por último, no Grupo “D”,
haverá um duelo entre equipas
angolanas. O campeão, Sagrada de Esperança, recebe, às
18.00 horas, o Petro de Luanda. Mais para a região Norte
do continente, o Zamalek,
cinco vezes campeões africanos, joga na casa do Wydad
Casablanca do Marrocos.
Classificação actual: Petro
de Luanda (4 pts), Wydad (3
pts), Zamalek (2 pts) e Sagrada
Esperança (1 pts).
Refira-se que o primeiro
e segundo classificados apuram-se para os quartos-de-final.

LIGA INGLESA DE FUTEBOL

Liverpool ameaça liderança do City
O LIVERPOOL goleou, quarta-feira, o Leeds, por 6-0, em jogo
em atraso da 19.ª jornada da I
Liga inglesa de futebol, e já está a
apenas três pontos do líder Manchester City.
Salah abriu o marcador aos 15
minutos, Matip fez 2-0 à passagem da meia hora, e cinco minutos depois o internacional egípcio
“bisou” e traçou definitivamente
o destino da partida, o que não
impediu os comandados de Jurgen Klopp de “repetirem a dose”
na segunda parte, com golos de
Sadio Mané (80 e 90) e do central
Virgil Van Dijk (90+3).
Noutro jogo em atraso, o
Burnley-Tottenham, correspondente à 13.ª jornada, é de destacar a surpresa pela derrota (1-0)
dos “spurs”, os quais, na última
jornada, tinham ido vencer ao
terreno do líder Manchester City,
por 3-2.
Um golo do central Ben Mee,
aos 71 minutos, com uma cabeçada junto ao poste direito da
baliza do guarda-redes francês
Hugo Lloris, na sequência de um
livre, consumou a surpresa e o
triunfo do Burnley, que luta afincadamente pela permanência.

O Ajax continua a ser um “osso” duro de roer para o Benfica

tos entre Benfica e Ajax, os
“encarnados” contabilizam, agora, três empates

e uma derrota. A turma
lisboeta tem o encontro
da segunda “mão” , em

Amsterdão, a 15 de Março,
para procurar quebrar este
enguiço.

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Reinildo com nota positiva
no embate contra Man.United
O DEFESA esquerdo moçambicano Reinildo alinhou a titular pelo Atlético de Madrid no
encontro com o Manchester
United, que terminou empatado a uma bola, resultado que
deixou tudo em aberto quando as duas equipas voltarem
a encontrar-se na segunda
“mão” dos oitavos-de-final
da Liga dos Campeões Europeus.
O internacional moçambicano exibiu-se sempre concentrado e tranquilo.
Esteve bem no bloqueio das
investidas do extremo inglês
Rashford e mostrou-se sempre solidário a ajudar os “centrais” a não darem espaço de
manobra à linha avançada do
United, que teve como principal referência o avançado
português Cristiano Ronaldo,
que esteve em noite “apagada”.
Todavia, Reinildo poderia

nan Lodi.
A partida da segunda
“mão” realiza-se a 15 de
Março.

Reinildo, em missão defensiva, não dá espaço de manobra a Rashford

ter feito melhor no lance que
origina o golo do Man. United,
visto que falhou na interceptação, permitindo que Elanga
se isolasse e fizesse o empate
aos 80 minutos. Sublinhe-se

que o Atlético adiantou-se
no marcador aos sete minutos com um golo de cabeça de
João Felix, após cruzamento
com conta, peso e medida do
lateral esquerdo brasileiro Re-

CLÉSIO TESTADO
A DEFESA DIREITO
Face à ausência de Winck (por castigo), Vasco Seabra
continua à procura da melhor
solução para travar o ataque do
Sporting, próximo adversário
na Liga portuguesa de futebol.
No treino de quarta-feira,
o técnico “verde-rubro” apostou no moçambicano Clésio
como lateral direito. O “central” moçambicano Zainadine
e o extremo André Vidigal são
mais duas alternativas no plantel para essa posição. O sueco
Soderstrom seria o substituto
natural, mas parece não entrar
nas contas do técnico.
O Marítimo recebe o Sporting amanhã às 20.00 horas em
jogo da 25.ª jornada da I Liga.

Federação ucraniana
suspende campeonato
Salah “bisou” e ajudou o Liverpool a ficar a três pontos do City

Finalmente, em jogo em
atraso da 18.ª jornada, o Crystal
Palace foi ao terreno do Watford
vencer por concludente 4-1, três
pontos que lhe permitiram subir
ao 11.º lugar, com 29 pontos.
O Watford ainda conseguiu
responder ao primeiro golo da
formação londrina, marcado
pelo avançado francês Jean-Philippe Mateta, aos 15 minutos,
empatando pelo também francês
Moussa Sissoko, à passagem do

minuto 18, mas o Crystal Palace
repôs a vantagem antes do intervalo, aos 42, pelo médio Conor
Gallagher.
Na fase final da partida, o
Cristal Palace conseguiu “matar”
o jogo, com um “bis” do avançado costa-marfinense Wilfried
Zaha, aos 85 e 90 minutos.
Face aos resultados destes
três jogos em atraso, o Liverpool
aproximou-se do Manchester
City, que saiu derrotado na úl-

tima jornada, em casa, frente ao
Tottenham, e que lidera agora
com 63 pontos (26 jogos), seguido pelos “reds”, com 60 (26), do
Chelsea, com 50 (25), e do Manchester United, com 46 (26).
O Cristal Palace segue em
11.º lugar, com 29 pontos (26),
o Leeds é 15.º, com 23 (25), o
Burnley é 18.º, ainda na zona
de despromoção, com 20 (23),
e o Watford, 19.º, e penúltimo,
com 18 (25).

SUPERTAÇA SUL-AMERICANA

Paranaense e Palmeiras
igualam-se no primeiro duelo
ATHLETICO Paranaense e Palmeiras empataram, quarta-feira,
a dois golos na primeira mão da
Supertaça sul-americana de futebol.
O campeão da Taça Libertadores da América, o Palmeiras,
só conseguiu chegar ao empate
aos 90+7 minutos através de um
penalte apontado por Raphael
Veiga.
A formação de São Paulo já

NÃO foi desta que o Benfica venceu o Ajax. A jogar
em casa (quarta-feira) não
foi além de um empate a
duas bolas, num jogo que
teve sempre que correr
atrás do prejuízo para não
sair derrotado na primeira
“mão” dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões
Europeus de futebol.
No Estádio da Luz,
o Ajax adiantou-se no
marcador aos 18 minutos,
com um golo do sérvio
Dusan Tadic, mas o Benfica chegou ao empate aos
26, com Sebastien Haller
a marcar na própria baliza. O avançado costa-marfinense redimiu-se
e devolveu a vantagem
aos holandeses, aos 29,
mas o ucraniano Roman
Yaremchuk restabeleceu
a igualdade, aos 72.
Na história de confron-

tinha recuperado de uma primeira desvantagem, quando,
aos 28 minutos, Jaison aproveitou um ressalto na área, depois de um primeiro remate de
Dudu, e bateu pela primeira vez
o guarda-redes do conjunto de
Curitiba.
A turma da cidade de Coritiba, marcou primeiro, aos 19
minutos, pelo uruguaio David
Terans, a encostar um desvio de

cabeça de Pedro Henrique, após
canto de Abner.
Já na segunda parte, aos 76
minutos, nove após entrar em
campo, o internacional ucraniano Marlos, em estreia, depois
de se transferir do Shakhtar Donetsk (2014/15 a 2021/22), deu
uma segunda vantagem aos anfitriões, ao receber na área sobre
a direita, flectir para o centro e
“fuzilar” Weverton.

O Palmeiras e o Athletico
Paranaense nunca venceram a
prova, sendo que, na época passada, o “verdão” perdeu diante
dos argentinos do Defensa y Justicia (2-1 fora e 1-2 em casa, após
prolongamento, seguido de 3-4
nos penaltes). A segunda “mão”
da Supertaça sul-americana realiza-se na próxima quarta-feira
(2 de Março), no estádio Allianz
Park, em São Paulo.

A FEDERAÇÃO ucraniana de
futebol confirmou ontem a
suspensão do campeonato, no
dia em que o presidente russo,
Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação militar no
leste da Ucrânia, alegando que
se destina a proteger civis de
etnia russa nas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk,
que reconheceu como independentes na segunda-feira.
“Devido à imposição da
lei marcial na Ucrânia, a liga
ucraniana foi suspensa”, pode
ler-se em comunicado.
A competição, liderada
pelo Shakhtar Donetsk, com
mais dois pontos que o Dínamo de Kiev, tinha o reinício
agendado para hoje, com o
jogo entre Mynai e Zorya, depois da pausa iniciada em Dezembro.
SHEVECHENKO
APELA UNIÃO
Uma das principais figuras do futebol ucraniano

O início do campeonato estava agendado para hoje

deixou uma mensagem de
apelo à união. A possibilidade de uma guerra naquela região da Europa é cada
vez maior e Shevchenko
pediu ao povo da Ucrânia
para se unir. “A Ucrânia

é a minha pátria! Sempre
tive orgulho do meu povo e
do meu país! Passámos por
muitos momentos difíceis e
nos últimos 30 anos formámos uma nação! Uma nação
de cidadãos sinceros, tra-

balhadores e amantes da liberdade! Este é o nosso bem
mais importante! Hoje é um
momento difícil para todos
nós, mas devemos estar
unidos!”, disse numa publicação nas redes sociais.

TÉNIS - ATP DE DUBAI

Djokovic regressa em grande
O SÉRVIO Novak Djokovic garantiu, quarta-feira, presença nos
quartos-de-final do torneio ATP
do Dubai, após vencer Karen Khachanov (26.º) por dois sets sem resposta.

Num encontro que durou pouco
mais de uma hora e meia, o tenista
de 34 anos venceu o russo com parciais de 6-3 e 7-6.
Este torneio nos Emirados Árabes Unidos marca o regresso de

Djokovic à competição, após divergências em relação às medidas adoptadas por alguns países
no âmbito da pandemia (a vacina
contra a Covid-19 não é obrigatória
para entrar nos EAU).
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Ferroviário da Beira
vai à BAL sem jogos

O

FERROVIÁRIO
da
Beira vai à fase final
da Basketball Africa League (BAL) sem
jogos oficiais, tendo
recorrido à modesta equipa
do Clube Municipal para testar
alguns processos implementados pelo técnico espanhol Luiz
Hernandez.
Juntamente com a Liga
Moçambicana de Basquetebol
(LMB), a equipa “locomotiva” tinha previsto um torneio
quadrangular que serviria de
preparação para a liga milionária co-organizada pela Federação Intrenacional de Basquetebol (FIBA-África) e Liga
Profissional de Basquetebol
Norte-Americano (NBA). O
evento de preparação deveria
juntar as três melhores equipas
da cidade de Maputo entre os
dias 26 e 28 do corrente mês.
Entretanto, à última hora foi
cancelado.
Sem hipótese de se testar, o
Ferroviário de Beira vai à principal Liga de Clubes Africanos
sem rodagem e sem nenhuma
prova nacional, adiado que
foi o Campeonato Nacional
de basquetebol, justamente
por causa da participação da
equipa moçambicana na prova
continental.
Para já, o Ferroviário da

Beira garantiu cinco reforços,
sendo quatro estrangeiros e
um nacional. Trata-se do moçambicano Inélcio Chire, do
base americano William Perry,
do extremo canadiano Kernel
Kennedy e ainda de dois nigerianos: Randy Onwuasor e
Prince Orizu.
“LOCOMOTIVAS”
VIAJAM TERÇA-FEIRA
O Ferroviário da Beira via-

ja terça-feira com escala Johanesburgo-Adis Abeba-Dakar,
chegando à capital senegalesa
no dia seguinte. O regresso
está marcado para dia 16.
A BAL arranca no dia 5
de Março, com disputada da
Conferência Sahara, onde está
agrupado o representante nacional.
Os “locomotivas” de Chiveve têm a estreia marcada
para o dia 6 Março, na Arena

Dakar, na capital senegalesa,
que acolherá aquela conferência entre os dias 5 e 15 de
Março.
A equipa moçambicana
enfrentará a vice-campeã US
Monastir da Tunísia. O segundo confronto dos “locomotivas” está agendado para
8 de Março, contra os anfitriões Dakar Université Club
(DUC). No dia seguinte, o desafio será contra AS Salé do

Marrocos. Após o confronto
com os marroquinos, o Ferroviário da Beira observará um
repouso de dois dias, antes
de defrontar SLAC da Guiné-Conacri, no dia 12, fechando
esta fase no dia 15, contra Reg
do Ruanda.
A Conferência Sahara será
disputada no sistema de todos-contra-todos, numa única volta, entre os dias 5 e 15 de
Março, em Dakar. Por sua vez,
a Conferência Nilo engloba o
campeão Zamalek do Egipto,
Cobra Sport do Sudão do Sul,
Cape Town Tigres da África
do Sul, Petro de Luanda de
Angola, Espoir da República
Democrática do Congo e FAP
dos Camarões. A disputar-se
no mesmo modelo, esta conferência terá lugar no Cairo
(Egipto), entre os dias 9 e 19
de Abril.
As quatro melhores equipas de cada conferência apuram-se para os “play-offs”
numa eliminatória única e as
finais no Kigali Arena (Ruanda), de 21 a 28 de Maio.
Na abertura da temporada,
o DUC do Senegal enfrentará o SLAC da Guiné-Conacri
no primeiro dos 38 jogos que
ocorrerão em três cidades
(Dakar, Cairo, Kigali) ao longo
de três meses.

Matchedje de Mocuba elege hoje nova direcção

Mocuba entrará para o Moçambola-2022 com uma nova direcção

O
CLUBE
Desportivo
Matchedje de Mocuba reúnese hoje em assembleia-geral
ordinária tendo como principal ponto de agenda a eleição
da nova direcção em virtude
da demissão do actual presidente da colectividade, Mussa Maliuata, que cumpria o
segundo ano do seu terceiro
mandato.
A sessão de abertura da
reunião magna será presidida pelo Ministro da Defesa
Nacional, Cristóvão Artur
Chume.
A assembleia ordinária
tem também como pontos
de agenda a apresentação
do relatório de actividades e
contas do triénio 2019/2021 e
orçamento de 2022.
Três nomes eram até ontem cogitados para a substituição de Mussa Maliuata,

ARBITRAGEM

HOJE NA CAPITAL

nomeadamente José Tuto
Augusto, Joaquim Francisco
e Guilherme Alberto Matlombe.
Porém, os primeiros dois
terão desistido da corrida, segundo fonte ligada ao
clube, facto que levanta a
hipótese de Guilherme Matlombe ser confirmado como
substituto de Maliuata, que
deixa a presidência da colectividade por razões pessoais.
Segundo os estatutos
do clube, os candidatos à
presidência da colectividade devem sair dos diversos
ramos das Forças Armadas de
Defesa de Moçambique, designadamente Exército, Força
Aérea e Marinha. As candidaturas foram abertas há 15 dias
durante os quais os concorrentes apresentaram os seus
manifestos eleitorais.

Nelson Santos já pegou no “batente”

SOB BATUTA DE NELSON SANTOS

Fer. Nampula já corre
sob comando de Santos
NELSON Santos dirigiu, terça-feira, o primeiro treino do Ferroviário de Nampula, equipa
que esta época reforçou-se em grande medida para bater-se de igual para igual com os
crónicos candidatos ao títulos (Moçambola e
Taça de Moçambique).
O técnico português esteve no relvado do
Estádio 25 de Junho, tendo dado seguimento ao trabalho que já tinha sido iniciado por
Payó, seu adjunto. Destaque para o reencontro de Nelson Santos com um dos reforços,
Isac, que foi seu pupilo no Costa do Sol.
Além do avançado, Isac, melhor marcador da temporada 2017, Nelson Santos teve
o primeiro contacto com mais onze reforços.
Dentre eles importa salientar o experiente
ponta-de-lança, Maninho, que nas últimas 11

épocas representou o homónimo da Beira.
Eis os restantes reforços da turma nampulense: Abu (guarda-redes, ex-Desportivo
de Nacala), Caldino (defesa, ex-Liga), Betão
(defesa, ex-AD Vilankulo), Zainal (defesa, ex-Ferroviário de Nacala), Tony (defesa, ex-UD
Songo), Hilário (médio, ex-AD Vilankulo),
Zequito (extremo, ex-UD Songo), Sawito (extremo, ex-Ferroviário de Nacala), Mário Sinamunda (avançado, ex-Ferroviário da Beira) e
Belito (avançado, ex-UD Songo).
Na época passada, os “axinenes”, que foram campeões nacionais em 2004 e vencedores da Taça de Moçambique-2005, terminaram no décimo lugar com 31 pontos, tendo
estado em várias ocasiões na zona de despromoção.

REVISÃO DA LEI DO DESPORTO

Deputados auscultam
desportistas
AS COMISSÕES dos Assuntos Sociais, do Género, Tecnologia e Comunicação Social, e dos
Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos
e de Legalidade da Assembleia da República,
auscultaram na manhã de ontem, em Maputo, o movimento associativo desportivo,
académicos e outros agentes do sector sobre a
revisão da Lei do Desporto submetida àquele
órgão de soberania pelo Conselho de Ministros em finais do ano passado.
A auscultação pública visava identificar
e corrigir os aspectos críticos constantes da
proposta de lei com vista a elaboração de um
parecer e um relatório, na especialidade, a ser
submetido à aprovação do plenário da Assembleia da República.
A actual Lei do Desporto (Lei n.º 11/2002
de 12 de Março) mostra-se, em vários aspec-

tos, desenquadrada da actual realidade do
país, segundo fundamentou a Secretaria de
Estado do Desporto (SED).
A SED justificou que há necessidade de
reajustar o quadro legislativo de base de desenvolvimento do desporto face às novas exigências da actualidade, com vista a assegurar
o gozo do direito constitucional de acesso e
prática da educação física e do desporto ao
cidadão.
A lei de desporto estabelece o regime da
constituição, estruturação, organização e
funcionamento do Sistema Desportivo Nacional, que compreende toda forma de actividade desportiva, jogos, expressão corporal
desportiva, actividades de manutenção, melhoria da condição física e competição a todos
níveis.

Alvação lidera quarteto
Iquebal-Beula marca regresso de futsal
moçambicano na Taça CAF

QUATRO árbitros moçambicanos foram indicados para dirigir o jogo entre as formações do
Royal Leopards FC (Eswatini)
e Al Ittihad (Libía), agendado para o dia 6 de Março, no
Mbombela Stadium, Nelspruit
(África do Sul), referente à Taça

da Confederação Africana (Taça
CAF) - 2021/2022. Trata-se de
Celso Alvação designado para
árbitro principal, sendo que
Arsénio Maringule, Zacarias
Baloi e Artur Alfinar assumirão
as tarefas de assistentes e quarto árbitro, respectivamente.

No último domingo, Alvação e Maringule estiveram no
Benin, no confronto que envolveu as equipas do Asec Mimosas (Costa do Marfim) e o RS
Berkane (Marrocos), depois de,
uma semana antes, terem actuado no jogo entre o Mamelodi Sundows (África do Sul) e
o Al-Hilal (Sudão), da Liga dos
Campeões Africanos.
Formado em Educação Física e Desportos pela Universidade Pedagógica da Maxixe,
Alvação foi “baptizado” em
provas internacionais, no Torneio da COSAFA de sub-17 realizado nas Maurícias, em 2017 ,e
de lá a esta parte as suas aparições tem sido constantes internacionais.
No Campeonato Africano
das Nações (CAN) de sub-20,
que teve lugar na Mauritânia,
em 2020, Celso Alvação foi,
por sinal, o único árbitro a representar a classe nos países
falantes da língua portuguesa,
prova em que os “Mambinhas”
estiveram presentes.

O DUELO entre o Grupo Desportivo Iquebal e o Beula FC
marca esta noite (18.30h), no
pavilhão da primeira equipa, o
regresso de futsal na cidade de
Maputo, cerca de três anos depois do longo interregno forçado pela pandemia da Covid-19.
Este é o jogo inaugural do
Torneio de Abertura de futsal
em seniores masculinos a nível
da cidade de Maputo no qual
o Iquebal, um dos tradicionais
candidatos ao título, é claramente favorito aos três pontos.
O Beula é um estreante
absoluto em provas oficiais de
futsal na capital, sendo, para
já, um ilustre desconhecido,
situação que até pode proporcionar alguma surpresa à turma “maometana”, que neste
momento detém a hegemonia
na modalidade na cidade de
Maputo. A primeira jornada
prossegue amanhã, sábado,
com mais três jogos no mesmo
recinto. O Atlético Moçambique bate-se com o Gespetro.
O embate tem início às 19.15h,
opondo duas equipas já com
algum histórico de confrontos

directos.
Uma hora antes, o colosso
Petromoc mede forças com o
ADDECC, duas formações com
larga experiência competitiva.
Os “petroleiros” podem chamar a si o favoritismo às vitória
nesta partida.
Os estreantes ISCIM e Jovens da Comunidade jogam
entre si, em desafio que se inicia as 18.00 horas também no
pavilhão do Grupo Desportivo Iquebal. Devido ao número
ímpar de equipas (nove) a Liga
Desportiva, um dos gigantes
desta sub-modalidade, fica de
fora nesta jornada inaugural.
Este certame, cuja organização está a cargo da Associação de Futebol da Cidade de
Maputo (AFCM) decorre no sistema clássico de todos-contra-todos numa única volta, devendo prolongar-se até meados
de Maio.

Para fortalecer a imunidade, evite alimentos industrializados, como refrescos, sumos em
pó, bolachas, chips, enlatados, pois são alimentos com muito açúcar, sal e gorduras que
prejudicam o organismo
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

CRISE NA UCRÂNIA

A

S Forças Armadas
ucranianas são amplamente superadas – em
número e em potência
de fogo – pelos seus
oponentes russos, apesar da
crescente ajuda militar às tropas de Kiev por parte dos países
ocidentais.
Moscovo, que concentrou
150.000 soldados na fronteira com a Ucrânia nos últimos
meses, ordenou ontem uma
ofensiva militar contra o país
vizinho.
Para o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos
(IISS), com sede em Londres,
as Forças Armadas russas têm
900.000 soldados, quase dois
milhões de reservistas e mais
de meio milhão de pessoas em
outras unidades das forças de
segurança.
As tropas da Ucrânia mal
superam o número de solda-

(serviço de Imprensa do Serviço de Emergências da Ucrânia)

Um equilíbrio de forças
favorável a Moscovo

Aeronave militar ucraniana derrubada nas proximidades de Kiev no primeiro dia de ofensiva russa

dos que a Rússia enviou para
as fronteiras: 196.000 oficiais
das Forças Armadas, 900.000
reservistas e 100.000 de outras

unidades, segundo o IISS.
Os analistas destacam ainda que a diferença no poder de
fogo é ainda maior em termos

de equipamento militar, pois
os quase 16.000 blindados da
Rússia superam os 3300 ucranianos.

Especialista avisa para o efeito
bumerangue das sanções
A OFENSIVA da Rússia contra a Ucrânia,
que começou na madrugada de ontem,
implicará em sanções ocidentais contra o
país. Mas não só a Rússia sofrerá com os
efeitos das represálias económicas, alerta Fernanda Magnotta, pesquisadora do
Centro Brasileiro de Relações Internacionais.
“Quanto mais abrangente forem as
sanções, mais efectivas elas serão, tal-

vez, contra a Rússia. Só que quanto mais
abrangentes e efectivas elas forem, evidentemente mais a conta terá de ser repartida por todos, inclusive por aqueles
que às impõem”, disse Magnotta.
A investigadora avalia o alcance desses
bloqueios financeiros e comerciais, apontando o paradoxo: quanto mais amplos,
maior a chance de atingirem o seu objectivo coercitivo; por outro lado, maior a

DE ACORDO COM ÁFRICA CDC

probabilidade de um efeito bumerangue,
com perdas não apenas para a Rússia.
Esse “movimento em cadeia” tende
a atingir, de imediato, os preços da energia e dos alimentos em escala global, com
“mais pressão inflaccionária”.
Os Estados Unidos, a União Europeia e
outros países ocidentais discutem o agravamento das sanções a Moscovo face à
crise russo-ucraniana.

Os números de artilharia
mostram uma diferença similar, enquanto a Força Aérea ucraniana tem 10% da sua
equivalente russa.
“A balança de poder militar
é completamente esmagadora
a favor de Moscovo”, resume
François Heisbourg, conselheiro especial da Fundação de
Pesquisa Estratégica (FRS) de
Paris.
APOIO OCIDENTAL À
UCRÂNIA
Kiev foi beneficiada por
uma importante ajuda militar ocidental desde o início do
conflito no leste da Ucrânia em
2014, incluindo 2,5 mil milhões
de dólares (159,6 mil milhões
de meticais) dos Estados Unidos da América.
Até o início da actual crise,
alguns soldados norte-americanos treinaram as forças ucranianas para usar equipamentos
dos EUA: armas leves, barcos
de patrulha e mísseis anti-tanque.
O Reino Unido também
participou no treino das tropas durante vários anos e, em
Janeiro, anunciou o envio de
armamento ofensivo anti-tanque.
Mas as Forças Armadas
russas também passaram por
grandes reformas nos últimos
anos, depois que as autoridades perceberam uma actuação
abaixo do que esperavam dos
seus soldados no conflito de
2008 com a Geórgia.
“A reforma transformou a
Rússia em uma potência militar muito mais capaz hoje do
que em qualquer outro mo-

mento desde a dissolução da
União Soviética”, afirmam os
analistas do IISS.
Os comandantes também
adquiriram uma valiosa experiência em cenários de guerra,
especialmente durante o envio de tropas russas à Síria para
apoiar o regime de Bashar al-Assad.
Os analistas do Royal United Services Institute (RUSI)
afirmaram num relatório divulgado no início de Fevereiro
que as defesas aéreas da Ucrânia eram “falhas” tanto em
qualidade como quantidade.
Além disso, o país enfrenta o problema de compartilhar uma fronteira terrestre de
quase 2000 quilómetros com a
Rússia, a maior parte exposta
a ataques, e uma fronteira de
1000 quilómetros com a Bielorrúsia.
A “balança militar convencional está firmemente”
do lado da Rússia, segundo os
analistas do Royal United Services Institute.
Ao mesmo tempo, os analistas do RUSI apontam que “a
ameaça de resistência não convencional” deveria preocupar
Moscovo, que deseja evitar um
conflito prolongado e sangrento, especialmente nos centros
urbanos.
O Governo ucraniano investiu muito para promover a
unidade nacional e Kiev desejaria “prolongar os combates
até o ponto em que Moscovo
se veria envolvida numa luta
embaraçosa, desordenada e de
desgaste”, opinam.(SWISSINFO)

COMBATE AO TERRORISMO

João Lourenço defende reforço
É preciso
da cooperação regional
“coordenação”
para doação
faseada de vacinas
O DIRECTOR do Centro Africano de Prevenção e Controlo
de Doenças (África CDC), John
Nkengasong, sublinhou ontem
a necessidade de uma coordenação que permita uma chegada
faseada de vacinas ao continente
africano ao longo dos próximos
trimestres.
“A taxa de absorção das vacinas disponíveis pelo continente continua a ser uma grande preocupação, e, por isso,
sublinho, devemos garantir que
o continente tem o tempo suficiente para consumir as vacinas
que chegaram e garantir que o
segundo trimestre é usado para
expandir o programa de vacinação”, afirmou o director do África CDC, durante a habitual conferência de imprensa semanal
a partir de Addis Abeba, a sede
do organismo da União Africana
(UA). O responsável defendeu
que é preciso “olhar para as taxas
de absorção das vacinas disponíveis, cerca de 300 milhões no
primeiro trimestre” e que “faz
sentido uma pausa nesta fase”.
“Mais uma vez, não estamos
a falar de parar, mas de coordenar connosco os fluxos de doação”, reiterou, referindo que “o
segundo trimestre deve ser o da

expansão das campanhas de vacinação e de garantir que as vacinas disponíveis são ministradas”. Neste sentido, Nkengasong
anunciou que o organismo que
dirige está a preparar uma campanha de vacinação a ser levada
a cabo por jovens. A iniciativa
assenta na realidade demográfica do continente, cuja população
abaixo dos 30 anos é superior a
70% do total de 1,3 mil milhões
habitantes.
“Para alcançarmos com sucesso o objectivo de vacinarmos
pelo menos 70% da população
do continente até ao final deste
ano, este grupo etário tem de ser
envolvido de forma decidida”,
afirmou Nkengasong. Um conjunto de 14 países regista taxas
de vacinação acima de 40% das
respectivas populações elegíveis, designadamente África do
Sul (41%); Tunísia (56%); Egipto
(41%); Ruanda (85%); Botswana
(59%); Marrocos (quase 100%,
incluindo vacinas de reforço);
Seychelles (cerca de 100%, incluindo vacinas de reforço);
Cabo Verde (73%); Comores
(59%); Lesotho (50%); Maurícias (89%); Moçambique (48%)
e São Tomé e Príncipe (45%).
(LUSA)

O PRESIDENTE angolano defendeu ontem, em Kinshasa, a
necessidade de reforçar a cooperação regional para combater
o terrorismo e golpes de Estado,
convidando outros chefes de Estado a reflectirem sobre o tema
na Cimeira de Malabo, na Guiné-Equatorial.
João Lourenço lançou o convite na capital da República Democrática do Congo (RD Congo)
onde decorre a 10.ª Cimeira dos
Chefes de Estado e de Governo
dos Países Signatários do Acordo-Quadro para a Paz, Seguran-

ça e Cooperação na RD Congo e
na Região.
O Presidente de Angola sublinhou, no seu discurso, que o
objectivo da reunião é analisar os
progressos alcançados no âmbito
da implementação deste mecanismo multilateral que visa criar
condições para que a RD Congo e
a região consigam alcançar a paz
e a estabilidade definitivas.
Lourenço
manifestou-se
preocupado com as dificuldades
que ainda persistem na realização de acções de desarmamento,
desmobilização, reintegração e

reassentamento (DDR/RR) de
ex-rebeldes na região.
“A acentuada porosidade das
fronteiras dos países que integram a região dos Grandes Lagos
e o lento progresso na demarcação das fronteiras internacionais
entre os países da região, que se
deve em parte à falta de recursos
disponíveis para o efeito, dificulta os esforços para mitigar esta
situação”, justificou.
Outra preocupação são os
ataques conduzidos por grupos
terroristas no leste da RD Congo
e noutros países, demonstrando

a necessidade de fortalecer “a
cooperação e coordenação regional no campo da segurança”,
vincou.
Neste âmbito, Angola tomou a iniciativa de promover
uma Cimeira sobre o Terrorismo
e as Mudanças Inconstitucionais
em África, que vai decorrer na
Guiné-Equatorial, entre 28 e 29
de Maio, para reflectir à volta dos
golpes de Estado e do terrorismo
no continente, bem como o de
procurar as melhores soluções
para desencorajar tais práticas.
(LUSA)

SEGUNDO RELATÓRIO DA FREEDOM HOUSE

Autocracias ganham terreno
às democracias a nível global
EM 2021, apenas duas em cada 10 pessoas
no mundo viviam em países livres ou parcialmente livres, e as autocracias ganharam
terreno às democracias, conclui o relatório
Liberdade no Mundo 2022, ontem divulgado.
O relatório anual da organização Freedom
House mostra que a liberdade global está sob
grave ameaça, havendo mais países a abandonar o lote de regimes democráticos e a revelar sinais de autocracias.
“Os direitos políticos e as liberdades civis
têm diminuído em todo o mundo, nos últimos 16 anos, aumentando as perspectivas de
que as autocracias poderão ultrapassar as democracias como modelo de governação que
guia os padrões internacionais de comportamento”, pode ler-se no documento.

De acordo com o relatório, foram 60 os
países que em 2021 sofreram um declínio
acentuado nos direitos políticos e nas liberdades civis, enquanto apenas 25 países melhoraram nesses índices. Na contabilidade de
evolução política global, a percentagem de
população mundial que vive em países classificados como não livres atingiu o ponto mais
alto desde 1997, com apenas duas em cada 10
pessoas a viver em países totalmente livres.
“A democracia está em perigo real em
todo o mundo”, comentou Michael J. Abramowitz, presidente da Freedom House,
acrescentando que “os líderes autoritários
estão a tornar-se mais ousados, enquanto os
líderes democráticos parecem cada vez mais
tímidos”. Este sintoma não afecta apenas

países em desenvolvimento, mas revela-se também em democracias consolidadas,
como a dos Estados Unidos, um dos países
que integra a lista de nações que sofreram reveses na sua evolução política, em 2021, tendo perdido 10 pontos em 100, no último ano.
O declínio do peso das democracias a
nível global faz-se sentir em todas regiões
geográficas, manifestando-se sobretudo pela
repressão da liberdade de expressão e da liberdade religiosa.
Contudo, têm sido a Eurásia e o Médio
Oriente as zonas do globo que experimentaram os mais significativos retrocessos nos
níveis de liberdade e de democracia, sendo a
Europa o continente onde se encontra o lote
de países com regimes mais livres. (LUSA)

Funcionários do TS
anunciam greve
FUNCIONÁRIOS judiciais do Tribunal Supremo (TS) de Angola
anunciaram ontem uma greve, com a paralisação total dos serviços, marcada para entre 21 de Março e 1 de Abril, para reivindicar
melhoria salarial. Numa declaração de greve, a comissão de instalação do Sindicato dos Funcionários Judiciais do TS refere que a
greve tinha sido suspensa devido à promessa de que, em Janeiro
deste ano, seria efectivada “a tão almejada equiparação salarial”,
com os demais trabalhadores de tribunais superiores. A greve vai
decorrer sob o lema “Sem os funcionários judiciais os juízes não
trabalham” e “Não se faz Justiça na injustiça”.

São Tomé quer renegociar
base dos EUA
O GOVERNO são-tomense pretende recusar a renovação automática do acordo que permite aos Estados Unidos da América (EUA)
terem em São Tomé um centro de comunicações, sem que as partes
debatam os termos. Segundo fonte oficial, o Governo liderado por
Jorge Bom Jesus pretende transmitir às autoridades norte-americanas a sua intenção de não renovar automaticamente o acordo, com
30 anos, cujo prazo vence em 22 de Maio. O executivo de São Tomé
e Príncipe pretende renegociar com a parte norte-americana os
termos do acordo, por considerar que as contrapartidas que o arquipélago recebe actualmente “já não se adaptam às necessidades
do povo são-tomense e ao contexto atual”, afirmou a mesma fonte.

Proposta transição de 30
meses no Burkina Faso
A COMISSÃO criada no início do mês pela junta militar que tomou
o poder no Burkina Faso propõe uma transição de 30 meses até ao
regresso à ordem constitucional, noticiou ontem a agência francesa de notícias. De acordo com a France-Presse (AFP), que cita o
relatório obtido junto de fontes militares e políticas, a ideia é que
o líder da junta militar e recentemente empossado Presidente, o
tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, lidere um Governo e um órgão legislativo composto por 20 e 50 pessoas, respectivamente. O relatório, que não foi ainda divulgado oficialmente,
terá de ser aprovado pela liderança militar actualmente no poder
no país, e será também objecto de análise por parte dos partidos,
sindicatos e organizações da sociedade civil.

Itália quer gestão
partilhada da migração
O PRIMEIRO-MINISTRO italiano, Mario Draghi, afirmou na quinta-feira, em Florença, que a gestão europeia do fenómeno da migração no Mediterrâneo deve ser partilhada, equilibrada e humana.
Draghi participou na abertura de um foro de bispos e autarcas do
Mediterrâneo, que decorre até domingo, com a presença do Papa
Francisco agendada para a sessão de encerramento, depois de se
reunir com autarcas e falar com refugiados e familiares destes. Na
abertura, Draghi disse que “sem uma assunção colectiva da responsabilidade, a acção europeia nunca poderá ser justa e eficaz”,
mas também tem de ser equilibrada, “porque não basta lutar contra os fluxos ilegais, uma vez que também é preciso dar atenção à
recepção”, e humana, que considere “o sofrimento dos migrantes”. Defendeu também protecção das minorias religiosas, o esforço conjunto para que o Mediterrâneo se converta em “um laboratório de paz, tolerância e prosperidade”.

Mais pessoas precisam
de ajuda humanitária
na Síria
PELO menos 14,6 milhões de pessoas na Síria precisam de ajuda
humanitária, avançou a Organização das Nações Unidas (ONU),
sublinhando tratar-se de um número recorde após 11 anos de
conflito. Em 2020, tinham sido identificadas cerca de 13,4 milhões de pessoas que precisavam de assistência no território sírio,
de acordo com o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA), que publicou um novo
relatório na quarta-feira à noite. “O sofrimento na Síria está no
nível mais alto desde o início da crise”, afirmou o vice-coordenador regional do OCHA para a Síria, Mark Cutts.“A ONU e os seus
parceiros ajudam sete milhões de pessoas todos os meses, mas é
necessário mais apoio”, acrescentou o representante, numa declaração publicada na rede social Twitter.

Procuradores que
investigavam Trump
resignam
OS dois procuradores do distrito de Manhattan encarregados
da investigação criminal ao antigo presidente Donald Trump e
aos seus negócios resignaram repentinamente na quarta-feira,
o que questiona o futuro do caso. Uma porta-voz do gabinete do
procurador Alvin Bragg que dirige o distrito confirmou as resignações de Carey Dunne e Mark Pomerantz, que esteve envolvido em investigações à máfia. Ambos começaram a investigação
do antecessor de Bragg, Cyrus Vance Jr., e foram convidados a
continuá-la quando o novo titular do cargo tomou posse em Janeiro. O “New York Times” citou fontes para avançar que Dunne
e Pomerantz resignaram depois de Bragg ter levantado dúvidas
sobre a criação de um caso contra Trump.
Testou positivo para COVID-19? Não se desespere. Fique “isolado” num quarto, numa sala, varanda ou numa área da casa de
pouca passagem para as outras pessoas e saia apenas para tomar
banho e usar a casa de banho
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