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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. 0
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A RECENTE decisão de Moçambique de se abster na votação da re-
solução que a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 
(ONU) aprovou, a condenar a agressão russa à Ucrânia, parece não 
ter sido devidamente compreendida por alguns estados que corpo-
rizam a comunidade internacional. 

A nosso ver, tal percepção tem a justificativa no desconheci-
mento dos princípios fundamentais consagrados na Constituição 
da República, conforme os artigos 17 a 22 da mesma, que defendem 
uma política externa orientada para o estabelecimento de relações 
de amizade e cooperação com outros estados na base dos princípios 
de respeito mútuo pela soberania e integridade territorial, igualda-
de, não interferência nos assuntos internos e reciprocidade de be-
nefícios. Este mesmo instrumento que orienta a vida dos moçam-
bicanos impõe à liderança do país a aposta na defesa e primazia da 
solução negociada dos conflitos entre nações.

Ademais, a história fala por si. Desde a guerra fria, Moçambi-
que sempre fez parte dos não-alinhados e, a nosso ver, não poderia, 
agora, tomar uma posição diferente porque permanece na neutra-
lidade. Não temos dúvidas que a guerra na Ucrânia venha a ter um 
impacto negativo em Moçambique e noutros países, sobretudo com 
a subida do preço das commodities como o petróleo, gás e trigo, só 
para citar alguns exemplos, mas o nosso país não deve perder o seu 
foco de materializar os objectivos plasmados no Programa Quin-
quenal do Governo para a vertente externa, cuja linha de orientação 
é a luta contra a pobreza e a promoção do desenvolvimento eco-
nómico. É, pois, neste âmbito que Moçambique redefiniu, no novo 
contexto internacional emergente no período após o fim da guerra 
fria, a sua política externa para uma orientação de criar mais amigos 
e mais parcerias. Ao escrevermos estas linhas não estamos nem tão 
pouco a legitimar a acção russa em território ucraniano. Ademais, 
Moçambique tem excelentes relações com a Ucrânia e com a União 
Europeia, num contexto em que recentemente este bloco anunciou 
o apoio ao combate ao terrorismo no nosso país e que os projectos
de gás natural na bacia do Rovuma têm nos países europeus poten-
ciais compradores. Entendemos, deste modo, que, ao não votar
contra a Rússia, Moçambique mostrou estar alinhado com o desejo 
da generalidade dos estados que defendem a obtenção, o mais rá-
pido possível, da paz na Ucrânia, através de uma solução negociada 
entre as partes em conflito. É neste contexto que não temos dúvidas 
de que, guiados pelos princípios constitucionais da República de
Moçambique, que defendem a primazia da solução negociada dos
conflitos, as autoridades moçambicanas apostaram, na Assembleia 
Geral da ONU, no apelo ao exercício da moderação, à protecção da
vida humana, à cessação das hostilidades e ao relançamento de um 
diálogo construtivo entre os estados envolvidos, com vista a uma
solução política duradoura do conflito.

Acreditamos que Moçambique pretende assumir as suas res-
ponsabilidades no contexto internacional, participando activa-
mente na identificação de respostas para problemas que inquietam 
os estados na actualidade, incluindo os ataques terroristas e outras 
decisões políticas de outras nações. É nesse prisma que Moçambi-
que está a se candidatar a membro não-permanente do Conselho 
de Segurança. Acreditamos, nesse âmbito, ser importante que pre-
valeça o bom-senso dos estados que sempre deram o voto de con-
fiança ao país, afastando-se de eventuais chantagens diplomáticas 
e da vontade de alguns decisores políticos de arrastar os outros à sua 
posição, ainda que ela em pouco ou em nada contribua para a paz 
global.  Por fim, acreditamos que, ao assumir uma posição neutral 
na resolução que a Assembleia Geral da Organização das Nações 
Unidas (ONU) aprovou sobre a guerra na Ucrânia, Moçambique 
entendeu ser esse o melhor posicionamento porque qualquer um 
deles poderia prejudicar o trajecto do país ao longo da sua história, 
apostando num posicionamento que, a seu ver, melhor representa 
os interesses da paz global.

Concordamos com a ideia de que a ordem internacional basea-
da em regras protege os mais fracos do poder dos mais fortes, como 
escreveu um diplomata europeu, mas também achamos uma paz 
global sustentável não pode ser alcançada com recurso ao arrasta-
mento dos mais fracos pelos mais fortes. 

PR trabalha 
na província do Niassa

Mulheres buscam equilíbrio 
entre trabalho e família Japão apoia na 

assistência humanitária

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, realiza hoje 
e amanhã uma visita de trabalho à província do Nias-
sa, onde deverá escalar um empreendimento indus-
trial de processamento e fabrico de madeira prensada 
e postes de transporte de energia eléctrica. Já amanhã, 
Nyusi desloca-se à cidade de Cuamba, onde irá lançar 
o Projecto da Zona Especial de Processamento Agro-
-industrial do Corredor de Desenvolvimento Integrado
Pemba-Lichinga (ZEPA), no âmbito da implementação 
do Programa Nacional Industrializar Moçambique.

O GOVERNO do Japão anunciou ontem o seu com-
promisso de financiamento de 5,2 milhões de dóla-
res para apoiar o país na resposta humanitária à crise 
no norte do país. O apoio será implementado através 
de organizações internacionais como o Comité In-
ternacional da Cruz Vermelha (CICV) e a Federação 
Internacional da Cruz Vermelha (IFRC), de acordo 
com uma nota de imprensa recebida na Redacção 
do “Notícias”.

CERCA de 90 milhões de meticais provenientes das recei-
tas de contratação de mão-de-obra estrangeira não fo-
ram canalizados à conta única do Tesouro pela Direcção 
Nacional do Trabalho Migratório (DTM) entre 2013 e 2014, 
alegadamente porque foram usados para o pagamento dos 
salários dos mineiros.

A informação foi revelada ontem pelo réu José Monja-
ne, antigo chefe da Repartição de Finanças na DTM, entre 
os anos de 2012 e 2015, na sessão de produção de prova no 
prosseguimento do julgamento do caso de desvio de 113 
milhões de meticais desta instituição estatal.

José Monjane referiu que a decisão da DTM se deveu ao 
facto de o fundo destinado ao  pagamento dos salários dos 
mineiros não ter sido transferido de forma atempada.

O réu disse à juíza do caso, Evandra Uamusse, desco-
nhecer as razões que terão estado na origem da não canali-
zação dos 90 milhões de meticais à conta única do Tesou-
ro. Disse também desconhecer os motivos que levaram a 
DTM a não informar o Tesouro sobre o não encaminha-
mento do valor.   

Questionado ainda pela juíza, o réu José Monjane res-
pondeu ter entregue 200 mil meticais ao co-réu Sidónio 
dos Anjos Manuel, antigo chefe do gabinete da ministra 
Helena Taipo.  Sobre o destino deste valor, Monjane res-
pondeu que não sabia, mas que Sidónio dos Anjos Manual 
evocou, na circunstância, o nome da então ministra do 
Trabalho, Helena Taipo.

Carga manuseada cresce 
no sistema ferro-portuário

Continua aposta 
no combate à TB

JULGAMENTO DO CASO DA DTM

Mais de 90 
milhões não
canalizados 
ao Tesouro

A 
PREVENÇÃO e o 
combate ao terroris-
mo no norte do país 
será uma das áreas 
prioritárias nas re-

lações de cooperação bila-
teral a serem estabelecidas 
entre Moçambique e o Reino 
Hashemita da Jordânia.

O anúncio foi feito ontem 
pelo Presidente da República 
no fim da sua visita de tra-
balho a este país do Médio 
Oriente. Filipe Nyusi afirmou 
que num intervalo de dez 
dias iniciará uma movimen-
tação de quadros de alto nível 
para avaliar os aspectos con-
cretos, visando estabelecer a 
cooperação.

O Chefe do Estado deslo-
cou-se à Jordânia para parti-
cipar num encontro que tem 
sido organizado para avaliar 
a situação de segurança no 
mundo, os desafios e lacunas 
nos países ou regiões, para 
além de identificar as ne-
cessidades para a solução de 
problemas.

“Uma das questões que 
Moçambique apresentou foi 
o projecto nacional de com-
bate ao terrorismo que as-
sola o país, desde Outubro,
concretamente no norte da
província de Cabo Delga-
do”, disse o Presidente Nyu-
si, afirmando que se trata de
uma iniciativa dividida em
três vectores principais.

COOPERAÇÃO MOÇAMBIQUE-JORDÂNIA

Combate ao terrorismo 
na lista das prioridades

O primeiro, explicou, diz 
respeito ao restabelecimento 
da segurança nas zonas afec-
tadas e reforço da autorida-
de do Estado em Moçambi-
que, uma acção em curso, e 
que conta com a parceria do 
Ruanda e da Comunidade de 
Desenvolvimento da África 
Austral (SADC).

O segundo pilar, disse 

Nyusi, é o reforço da capa-
cidade das Forças de Defesa 
e Segurança (FDS) para que 
o país se torne auto-sufi-
ciente e sustentável no to-
cante à manutenção da paz
e segurança e tenha forças
suficientes para conter todo
o tipo de ameaça à soberania
nacional.

O Chefe do Estado disse 

que o terceiro aspecto tem a 
ver com o desenvolvimento 
social e económico, recons-
trução e empoderamento do 
sector privado e mesmo pú-
blico, para além da restaura-
ção do tecido social e assis-
tência humanitária.

“Houve uma reacção posi-
tiva à nossa apresentação e foi 
assegurado apoio financeiro, 

material e social de vários paí-
ses que se identificaram com a 
situação que o país atravessa”, 
disse o Chefe do Estado.

O Presidente da Repúbli-
ca afirmou que a visita serviu 
igualmente para identificar 
outras áreas de cooperação, 
como agricultura e formação 
técnico-profissional.

“Quando conversei com o 
Rei Abdullah II ficou claro que 
podemos desenvolver uma 
cooperação na área da agricul-
tura porque nós temos recur-
sos como terra para produzir. 
Quando perguntaram sobre 
como transportar a produção, 
falei da existência de portos 
da Beira, de Nacala (de águas 
profundas), e o de Maputo. In-
clusivamente deixei claro que 
este é alternativa ao porto de 
Durban (África do Sul)”, disse 
Filipe Nyusi, acrescentando 
que a visita serviu como uma 
oportunidade para apresentar 
o país, pouco conhecido no
Médio Oriente.

cos na vizinha África do Sul, 
o titular da pasta da Saúde
respondeu que a Comis-
são Técnico-científica está
a realizar reuniões e deverá
aconselhar o Governo sobre
quando alterar o actual mo-
delo de controlo da pande-

mia da Covid-19 no país.
“Mas devo acautelar 

que, independentemen-
te do que acontece com os 
outros, Moçambique deverá 
usar a sua própria evidência 
para tomar as medidas que 
sejam as mais adequadas”, 

SEGUNDO O MINISTRO DA SAÚDE

Covid-19 está controlada

A lavagem das mãos continua a ser uma das melhores medidas contra a Covid-19
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frisou.
Entretanto, três homens 

testaram positivo para a Co-
vid-19, segundo informação 
partilhada ontem pelo Mi-
nistério da Saúde, que in-
dica ainda o registo de um 
novo internamento devido a 
complicações respiratórias.

As infecções foram de-
tectadas de 662 amostras de 
indivíduos suspeitos e con-
tactos de casos positivos, 
representando uma posi-
tividade de 0,45 por cento 
e uma taxa acumulada de 
17,44 por cento.

Segundo a Direcção Na-
cional de Saúde Pública, 
mais um paciente recebeu 
alta hospitalar, enquanto 
cinco indivíduos permane-
cem sob cuidados médicos 
nos centros de tratamento, 
dois dos quais se encontram 
em oxigeno-terapia.

O Presidente Nyusi interagiu longamente com o Rei Abdullah II, da Jordânia  

A SITUAÇÃO da pandemia da 
Covid-19 no país está contro-
lada, facto evidenciado pelo 
registo contínuo de baixos 
números de novas infecções, 
internados e taxa de positivi-
dade abaixo de um por cento.

A posição foi defendida 
quarta-feira, na cidade da 
Beira, pelo ministro da Saú-
de, Armindo Tiago, à margem 
da cerimónia do lançamen-
to da primeira pedra para a 
requalificação do armazém 
central de medicamentos.

De acordo com o minis-
tro, o controlo da situação 
deveu-se ao esforço conjunto 
de todos os actores da socie-
dade, incluindo os meios de 
comunicação social na di-
vulgação de mensagens de 
prevenção da doença.

Instado a comentar so-
bre a eliminação do uso de 
máscaras em locais públi-
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DICAS SOBRE SAÚDE

Mulher grávida, continue com as consultas pré-natais 
na Unidade Sanitária e pratique as medidas de preven-

ção da COVID-19 para proteger a si e a seu bebé

REFERÊNCIA de suporte:  a sociedade co-
memorou a 19 de Março o Dia do Pai. Tra-
ta-se de uma celebração que se efectiva em 
vários países, variando a data em diferentes 
locais com justificativas próprias. Dados da 
história esclarecem que a iniciadora da co-
memoração foi a norte-americana Sonora 
Louise Smart Dood, em 1909, em homena-
gem ao seu pai William Jackson Smart, um 
ex-combatente da guerra civil norte-ame-
ricana, pela dedicação prestada aos filhos 
após a morte da sua esposa no nascimento 
do seu sexto filho. Ele teria criado os filhos 
sozinho.

Desta alavanca histórica e impactan-
te até aos dias de hoje, orientamos a nossa 
reflexão sobre três momentos que acom-
panham a construção da personalidade de 
uma pessoa humana: o nascimento, o regis-
to e a parentalidade. Em causa está a avalia-
ção, sucinta, das três etapas referidas, carre-
gando no argumento a relevância do papel 
do pai neste contexto.

DISCUTINDO 

Discutir a função do pai nos dias de hoje 
suscita algumas linhas de análise que per-
mitem aprofundar a relevância da dignida-
de da pessoa humana. O nascimento de um 
filho é, assumidamente, uma alegria fami-
liar. A criança nasce na inocência, mas por 
detrás aloja-se a atitude de pessoas, os pais. 
A geração de filhos pode ser ou não acom-
panhada de um projecto de comunhão fa-
miliar. Deste ponto, urge perceber que o 
nascimento, em si, tem um valor autónomo 
da atitude dos progenitores. Mesmo que os 
progenitores não tenham concebido um 
projecto familiar, do nascimento eclode a 
personalidade jurídica digna de uma incon-
dicional protecção pela lei. Do nascimento 
desencadeiam-se múltiplos mecanismos 
com vista a salvaguardar o interesse superior 

da criança, impondo-se este sobre qualquer 
outra dimensão da vida social (número 3 do 
artigo 47 da Constituição da República). 

Mas, se o nascimento vale um direito 
fundamental de personalidade, a efectiva 
protecção da criança tem uma condicio-
nante processual incontornável: o registo. 
Sem o registo de nascimento, a criança exis-
te e tem direitos, mas ficará descamisada de 
acessórios operacionais para o completo 
aproveitamento dos seus direitos. Não terá 
nome oficial. Não terá prova de vínculo com 
os progenitores. Não circulará no meio das 
operações documentais ou jurídicas. Ficará 
na escuridão legal, invisível e vulnerável a 
violações da sua integridade e direitos.

Por sua vez, o registo tem autonomia 
quanto ao estabelecimento do vínculo com 
os pais (filiação). O Estado regula as formas 
de vinculação jurídica parental através da 
Lei da Família. No plano universal, discu-
tem-se as linhas de determinar a paternida-
de (conduzimos este debate à paternidade, 
atendendo a indiscutível ideia de a mãe ser 
inquestionável, bastando dar à luz). Inde-
pendentemente das formas legais defini-
doras do pai, cabe a este, em máximo em-
penho, assumir a responsabilidade. Ser pai 
é mais do que procriar. É uma função de 
construir a personalidade do filho: o afecto 
define o futuro da parentalidade. A condi-
ção biológica de pai não resolve a equação 
do interesse superior da criança se ausente 
a função parental.  

Debate contínuo: sem concluir, mas 
lançando um debate contínuo, insta olhar 
para a parentalidade, hoje, como símbolo 
de responsabilidade pelo crescimento são 
e harmonioso da criança. Se pretendemos 
uma personalidade íntegra nos mais varia-
dos aspectos da vida social, assumamos o 
papel parental (no conjunto materno/pa-
terno): não só gerar, mas também registar e 
garantir a responsabilidade educativa, pelo 
afecto e suporte material.

Dignidade e direitos (57)

(Nascimento, registo, parentalidade e a dignidade)

DISCUTINDO LEIS
Jurista – didiermalunga@gmail.com

DIDIER MALUNGA

A MANDIOCA é uma raiz cultivada desde 
a antiguidade no país. É um dos principais 
alimentos energéticos que ajudam no com-
bate à fome. Possui grande valor nutricional 
e diversas formas de consumo.

Quando consumida após a cozedura, 
contém elevado teor de cálcio, magnésio, 
fósforo, potássio e vitamina C. É uma rica 
fonte de calorias e carboidratos, além de 
potente acção antioxidante, protegendo de 
doenças e prevenindo o envelhecimento.

Para melhor aproveitar os benefícios do 
alimento, é necessário inclui-lo na alimen-
tação regularmente, preferencialmente co-
zido, mas sem exageros. 

É uma fonte de amido resistente, que 
alimenta as bactérias benéficas da flora in-
testinal, o que gera uma série de benefícios 
para o intestino, incluindo a redução de 
inflamações e fortalecimento do sistema 
imune. 

Por ser rica em potássio e ter fibras, a 
mandioca faz bem ao coração, ao mesmo 
tempo que a presença do potássio regula os 
fluídos e ajuda a aliviar a tensão nos vasos 
sanguíneos e artérias.

O seu consumo eleva os níveis de sero-
tonina, um neurotransmissor responsável 
pelo prazer e bem-estar. Comer este tubér-

culo de forma moderada durante a gravidez 
auxilia na formação do tubo neural do feto.

RECEITA DE DOCE DE MANDIOCA
INGREDIENTES

• 500 gramas de mandioca descasca-
da, lavada e cortada aos bocados

• Um coco ralado
• Uma chávena de açúcar
• Dois pauzinhos de canela
• Meio litro de água

MODO DE PREPARAÇÃO
Coloca-se a mandioca na panela e leva-

-se ao lume com meio litro de água e os pau-
zinhos de canela. Deixa-se ferver até acabar 
a água e depois acrescenta-se o leite de coco 
que já deve estar preparado. Deixa-se ferver
por uns dez minutos, mexendo sempre até
cozer o coco e, por último, acrescenta-se o
açúcar. Coloque num tabuleiro e ponha na
geleira. Corte aos bocados e sirva. A man-
dioca pode ser substituída por batata-doce
ou por banana “macaco”. Neste caso, não
precisa de cozer estes dois ingredientes an-
tes de juntar com o leite de coco.

Doce de mandioca

Porque incluir 
a mandioca na dieta

A procura de equilíbrio 
entre trabalho e família

ANA RITA TENE

A 
PARTICIPAÇÃO da 
mulher no merca-
do de trabalho está a 
crescer de forma sig-
nificativa nos últimos 

anos, graças aos investimen-
tos na formação profissional, 
empoderamento económico 
e luta pela subsistência.

Umas acordam ainda de 
madrugada, por volta das 
03:00 horas, para ir ao mer-
cado grossista adquirir pro-
dutos para revenderem nos 
mercados da cidade de Ma-
puto. Outras acordam um 
pouco mais tarde para ir dar 
aulas, cuidar de doentes ou 
prestar outros serviços.

Apesar desta diferença 
nas suas jornadas, no final do 
dia elas convergem no cum-
primento do seu papel de 
cuidar dos filhos, do lar e seus 
parceiros. 

O “Notícias” ouviu mu-
lheres de estratos diferentes 

Jacinta Sitoe, vendedora de 
hortícolas; e Mirna Chit-
sungo, activista e jornalista.

São mulheres que abra-
çaram áreas profissionais 
exigentes, mas que sempre 
procuraram dar o melhor 
de si pela estabilidade das 
suas famílias e participam 
de forma activa na educa-
ção e formação dos seus fi-
lhos.

Nossas interlocutoras 
convergem no entendi-
mento de que é possível 
encontrar ponto de equi-
líbrio entre ser profissional 
de excelência no local de 
trabalho e ser mãe, esposa e 
cuidadora do lar.

Consideram ainda que 
o apoio do parceiro é fun-
damental para a estabilida-
de familiar, uma vez que a
construção de um lar resul-
ta da conjugação de esfor-
ços de todos os membros da 
família: o homem, a mulher 
e os filhos.

que se destacam pela entrega 
e dedicação às suas carreiras 
e trabalho, ao mesmo tempo 
que procuram o equilíbrio en-

tre as responsabilidades pro-
fissionais e serem mulheres.

Nesta segunda edição de-
dicada ao mês da mulher, 

partilhamos o dia-a-dia de 
três senhoras, mães, esposas 
e trabalhadoras. Trata-se de 
Filomena Soca, professora; 

Ajustar-se 
à progressão 
do parceiro
FILOMENA Soca, 50 anos, é 
professora e directora da Es-
cola Primária 16 de Junho, na 
cidade de Maputo. Frequentou 
o ensino primário e secundário 
na cidade da Beira, província
de Sofala, de onde viria a sair
pelo casamento.

Quando se casou, aos 19 
anos, teve de interromper os 
estudos para se mudar com 
o esposo, que trabalhava na
cidade de Chimoio. Lá teve a
oportunidade de concluir o
curso de Contabilidade.

Faria depois o bacharelato 
em Ciências de Educação e li-
cenciatura em Psicologia e Pe-
dagogia, na província de Nam-
pula, para onde o seu marido 
fora transferido.

Sempre acompanhando 
o parceiro, em Tete ingressou
nos Serviços Provinciais da
Educação, leccionando ainda
numa das instituições de ensi-
no superior.

Conta que a sua carreira 
profissional teve sempre de se 
ajustar às transferências do seu 
companheiro.

“Eu e as crianças tivemos 
sempre de nos ajustar a estas 
mudanças que foram aconte-
cendo na carreira do meu ma-
rido. Quando ele fosse transfe-
rido para uma cidade,  eu e as 
crianças mudávamo-nos com 
ele”, explica.

É assim que, quando, mais 

uma vez, o esposo muda-se 
para a cidade de Maputo, Fi-
lomena chegou aos Serviços 
de Educação de KaMpfumu, 
de onde veio a ser nomeada 
directora da Escola Primária 16 
de Junho, em 2017.

Com a vida já estabilizada 
e os filhos formados, a profes-
sora ainda não acredita como 
foi capaz de prosseguir com a 
formação académica num am-
biente de constantes mudan-
ças. A doutoranda em Ciências 
de Educação defende a neces-
sidade de as mulheres não de-
sistirem dos seus sonhos.

“Por várias vezes, tive de 
interromper a formação para 
acompanhar o meu parceiro 
desde que nos casámos. Mas 
eu sabia que tinha de ser des-
ta forma e que onde estivesse 
poderia continuar os estudos e 
assegurar a estabilidade fami-
liar”, revela.

Filomena considera-se 
uma mulher versátil e capaz 
de se adaptar às situações que 
ocorram na sua vida. Con-
ta que aprendeu a trabalhar a 
terra e sabia que em qualquer 
lugar onde estivesse poderia 
ser útil.

É ainda neste ambiente que 
os seus filhos têm conseguido 
formar-se, havendo já um en-
genheiro civil, jurista, arqui-
tecto e candidatos a médico e 
técnico agro-pecuário.

A luta para garantir 
educação dos filhos

A
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Mulheres procuram integrar-se cada vez mais no mercado de emprego

A LUTA pela sobrevivência e 
a necessidade garantir o sus-
tento dos filhos são o motor 
que guia milhares de mulhe-
res que operam no sector in-
formal. Tal é o caso de Jacinta 
Sitoe, 53 anos, vendedora de 
hortícolas e vegetais no Mer-
cado do Povo, na cidade de 
Maputo.

Mãe de três filhos e sepa-
rada há mais de 25 anos, Ja-
cinta refugiu-se no comércio 
para assegurar o sustento dos 
seus filhos, numa altura em 
que eles precisavam do seu 
apoio para prosseguir com os 
estudos.

Saiu de Manjacaze, na pro-
víncia de Gaza, em 1996, e foi 
acolhida por um familiar num 
dos bairros da cidade de Ma-
puto, até se reerguer e abraçar 
o auto-emprego, inicialmente
dedicando-se à venda de to-
mate, cebola e batata.

Com a venda de vegetais, 
comprou terreno e construiu a 
sua casa no bairro Luís Cabral, 
que servirá de herança para os 

seus filhos. Teve apoio de uma 
agência de microcrédito para 
a concretização do seu negó-
cio e projectos.

“Depois que saí da casa do 
meu marido, onde sofri diver-
sas situações, preferi encon-
trar refúgio no trabalho. Con-
tinuo a apoiar os meus filhos 
quando precisam e consigo 
garantir o mínimo para o sus-

tento”, afirma.
Conta que, enquanto es-

teve casada, não tinha fonte 
própria de renda, o que pode 
ter concorrido para os epi-
sódios de maus-tratos e vio-
lência sofridos. Aconselha 
as jovens a apostarem na sua 
formação como passo para 
alcançar a independência fi-
nanceira.
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Filomena Soca

Jacinta Sitoe

Vencer a violência 
para se tornar activista
MIRNA Chitsungo é uma jovem jornalista 
e activista dos direitos humanos. Nasceu 
no distrito de Magude, província de Ma-
puto, onde estudou da 1.ª à 4.ª classe. Fi-
lha de uma professora primária que teve 
de cuidar de si e seus quatro irmãos, Mirna 
saiu do convívio com a mãe para prosse-
guir os estudos no município da Matola.

Cresceu num ambiente em que faltava 
quase tudo, desde energia, água e infra-
-estruturas sociais básicas, o que desper-
tou nela o espírito crítico.

Foi vítima de violência física, o que a 
motivou a fazer Jornalismo para denun-
ciar os episódios de agressão na sociedade.

Após concluir o ensino secundário, 
procurou ingressar no curso de Jornalis-
mo na Universidade Eduardo Mondlane 
(UEM), o que conseguiria na terceira ten-
tativa, depois de ultimato da família.

Os primeiros passos da carreira pro-
fissional começam em organizações da 
sociedade civil que trabalham em prol 
dos direitos humanos, facto que desper-
tou nela o gosto pela advocacia em prol 
dos mais carenciados.

“Nos trabalhos que fui fazendo nos 
distritos, percebi que as rádios comuni-
tárias trabalhavam em condições difíceis 
e em comunidades com carência de qua-
se tudo. Estas estórias motivaram-me a 
querer lutar pelos seus direitos”, acres-
centou.

É por isso que tem dedicado sua car-
reira ao activismo em prol dos direitos 
humanos da mulher, criança e liberdade 
de imprensa e expressão na comunicação 
social como uma das ferramentas para o 
alcance da justiça social.

Mirna divide a vida profissional com 
a maternidade, sendo que tem de prestar 
atenção aos seus dois filhos, apesar de um 
deles estar a viver com a sua mãe. Durante 
a semana não consegue dar a atenção de-
vida aos meninos, mas sempre faz esforço 
para estar presente na sua vida.

“Mesmo não conseguindo estar com 
eles, procuro saber como foi o seu dia, 
inteiro-me das suas actividades escolares 
e peço à minha mãe para dar atenção ao 
mais velho quando apresenta dificulda-
des na escola”, acrescenta.

MÊS DA MULHER (4 DE MARÇO - 7 DE ABRIL)

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

PUBLICIDADE

F
ORAM desmanteladas, 
esta semana, mais de 50 
ligações de água potável 
clandestinas no bairro 
Luís Cabral, na capital 

do país, no âmbito da campa-
nha de sensibilização contra o 
consumo ilegal do recurso.

Esta acção decorreu no 
quadro do lançamento, pela 
empresa Águas da Região de 
Maputo (AdM), da campanha 
denominada “Consumo Ilegal 
Zero”, que visa a redução de 
água não facturada até 33 por 
cento nos próximos três anos, 
no sistema de Maputo.

A mesma campanha está 
inserida no âmbito da im-
plementação do Programa 
Acelerado e Integrado de 
Redução de Perdas (PAIRP) 
2020-2024, e tem por objec-
tivo desencorajar o consumo 

ilícito de água potável, que 
contribui negativamente para 
a sustentabilidade da empre-
sa. 

A acção teve como ponto 
de partida o bairro Luís Ca-
bral, onde foram desmantela-
das pouco mais de 50 ligações 
clandestinas, no primeiro dia 
de sensibilização, segundo 
indicou fonte da AdM.

O administrador de negó-
cio da empresa, Inácio Inácio, 
referiu que um dos objectivos 
da iniciativa é a reversão de 
todos os clientes suspensos 
em activos através da campa-
nha “Consumo Ilegal Zero”, 
em todos os bairros das três 
áreas operacionais Chaman-
culo, Maxaquene e Laulane, e 
duas delegações de KaTembe 
e Guava da região da cidade 
de Maputo. 

“Estaremos a actuar em 
bloco para encontrar situa-
ções de clientes ilegais. A 
primeira abordagem não é 
desmantelar e incorrer a um 
processo, mas sensibilizar e 
fazer com que se regularize a 
situação. Temos zonas de fácil 
localização que com uma in-
tervenção é possível desman-
telar. Os nossos analistas de 
consumo sabem onde estão 
localizados os ilegais. Em uma 
semana, os técnicos devem 
trazer ligações clandestinas, 
de modo a que o cliente sus-
penso se converta em activo”, 
explicou Inácio.

Por sua vez, o director do 
PAIRP, Joaquim Bié, disse que 
a iniciativa “Consumo Ilegal 
Zero” se enquadra nos esfor-
ços da empresa em reduzir as 
perdas de água e o bairro Luís 

Cabral foi escolhido por apre-
sentar maior índice de água 
não facturada.

Este consumo ilegal acon-
tece em quase todas áreas 
operacionais de Maputo, mas 
a de Nhlamankulu, exacta-
mente onde fica situado o 
bairro Luís Cabral, apresenta 
maior incidência de consumo 
de água ilegal. 

“Só em um dia foram de-
tectadas mais de 50 ligações 
ilegais. O compromisso é 
manter o cliente com água. 
O que fazemos é desactivar o 
bypass e facturar os encargos, 
porque há um consumo perdi-
do”, frisou Bié.

Importa referir que, parte 
das iniciativas do PAIRP prevê 
a instalação de cerca de 10.200 
contadores pré-pagos ainda 
este ano.

“LUÍS CABRAL”

Desmanteladas 50 ligações
de água clandestinas

Desmantelamento de ligações de água clandestinas

Aumenta consumo 
de drogas na capital

Mataram idoso para 
roubarem-no rebuçados 

O ÍNDICE de consumo de 
droga na cidade de Maputo 
aumentou desde a eclosão 
da pandemia da Covid-19, 
segundo dados apresentados 
pelo Gabinete de Combate à 
Droga no município.

De acordo com o director 
do gabinete, Filipe Naftal, 
o confinamento e a falta de
emprego poderão ter con-
tribuído para o aumento dos 
casos. 

Dados do relatório do ano 
passado indicam que, foram 
atendidas nas unidades sani-
tárias 2050 pessoas, das quais 
781 usam vários tipos de dro-
ga ilícitas. Registaram-se 
ainda 1151 internamentos por 
consumo de droga, dos quais 
535 misturavam as substân-
cias.

Acrescentou que 131 pro-
cessos estiveram ligados à 
droga na Polícia, que deteve 
177 indivíduos e que a soruma 

foi a razão de muitas dessas 
detenções e apreensões. 

“Estamos a envidar es-
forços para colmatar este 
mal. Há uma equipa multis-
sectorial que se tem reunido 
por forma a desenhar novas 
estratégias para reverter a 
situação, porque os números 
são preocupantes”, explicou.

O bairro da Mafalala é 
o que mais casos regista de
consumo de droga na cidade 
de Maputo. Também figuram 
na lista Malhangalene, Alba-
zine e parte da Costa do Sol.

KAMPFUMU 

COM NÚCLEO 

PARA COMBATE 

AO CONSUMO 

O distrito municipal KaM-
pfumu conta a partir de hoje 
com um núcleo de combate ao 
consumo de drogas. O órgão 
vai passar a coordenar todas as 
actividades desenvolvidas por 

diferentes grupos e associações 
que lidam directamente com a 
luta contra o mal.

Segundo o director do Ga-
binete de Combate à Droga na 
capital do país, Filipe Naftal, 
a abertura do núcleo enqua-
dra-se no projceto de criação 
destes órgãos em todos os dis-
tritos municipais da cidade de 
Maputo.

“O principal objectivo é 
alargar e intensificar as activi-
dades de combate ao consumo 
de droga, principalmente na 
promoção de palestras, acon-
selhamentos, debates, entre 
outros para não consumidores, 
mas também garantir assistên-
cia em vários níveis para indi-
víduos envolvidos no consu-
mo”, explicou.

Para além de KaMPfu-
mu, existem no município 
os núcleos de KaTembe, Ka-
Mubukwana, KaMavota e 
KaNyaka.

TRÊS indivíduos com idades compreendi-
das entre 18 e 28 anos estão sob custódia da 
Polícia desde terça-feira na 17.ª Esquadra, 
na cidade de Maputo, indiciados de assas-
sinato e roubo a homem de 62 anos com re-
curso a uma faca no bairro Luís Cabral.

F.S. Machava, um dos indiciados, con-
fessou o crime e disse ter desferido dois gol-
pes à vitima, uma vez que queria se apoderar 
dos seus pertences, incluindo um recipiente 
de biscoitos e um saco de rebuçados.

“Estou arrependido porque a intenção 
não era matar, mas roubar os bens”, con-
fessou.

Os cúmplices, também a contas com a 
Polícia, negam envolvimento no crime, ale-

gando não terem executado o acto.
Segundo o porta-voz da PRM na cidade 

de Maputo, Leonel Muchina, o cidadão foi 
morto quando regressava da África do Sul e 
os suspeitos foram detidos graças a denún-
cias de familiares da vítima.

Muchina acrescentou que um dos sus-
peitos já esteve detido por envolvimento 
na morte do chefe de disciplina num es-
tabelecimento penitenciário na província 
de Maputo, tendo cumprido cinco anos de 
prisão. 

A Polícia diz também ter apreendido 
uma faca que tinha sido ocultada por um 
dos indiciados como forma de confundir as 
investigações.

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

porque mesmo sem sintomas pode 
transmitir a doença a outras pessoas

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  059/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 24 Março
   de 2022

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

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

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

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,30 4,38      4,34
  Botswana Pula 5,50 5,61      5,56
  eSwatini Lilangueni 4,30 4,38      4,34
  Mauricias Rupia 1,43 1,46      1,44
  Zâmbia Kwacha 3,56 3,63      3,59

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 519,35 529,71    524,53
  Malawi Kwacha 78,65 80,22     79,44
  Tanzânia Shilling 27,31 27,86     27,59
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 13,10 13,36     13,23
  Canada Dolar 50,28 51,28     50,78
  China/Offshore Renminbi 9,90 10,10     10,00
  China Renminbi 9,93 10,13     10,03
  Dinamarca Coroa 9,33 9,51      9,42
  Inglaterra Libra 83,34 85,00     84,17
  Noruega Coroa 7,31 7,46      7,39
  Suécia Coroa 6,71 6,85      6,78
  Suíça Franco 67,87 69,22     68,55
  União Europeia Euro 69,40 70,78     70,09

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  1,3897100  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.948,17000
Venda..............  1.948,68000

Maputo,  25.03.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

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

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

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

0.00

-

Valor Taxa(a)

Valor

…

0.00

-

0.00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10.25%

Prazo

FPC

16.25%15,092.11

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00
-

0.00

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

- - -

-

-

--

-

0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00
- -

- - - -
- - - -

0.00
0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média

92 - 182 dias

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

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

13.38%

16-mar-22 16-mar-22 16-mar-22 16-mar-22
13.36% 13.38% 13.39% 13.37%Taxa Média Ponderada

Data última colocação

Valor colocado Tipo A 924.00 900.00 320.00 2,144.00

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa

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

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

Vendas por prazo 1 - 91 dias

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0.00

-

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

Total / Média

-

0.00 0.00 0.00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 144,510.10

-

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5,486.90

13.25%

Taxa

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

Valor Títulos Comprados

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

18.60%
5.30%
13.30%

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

2,953.34

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

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

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

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

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

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

31 - 63 dias

11,090.44

21-mar-22

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192.99
+ de 63 dias

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

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

Descrição

14,236.78
Total / Média

9,428.67

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

Total / Média

21-mar-22 21-mar-22

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

149,997.0089,322.0026,408.00
13.37%

34,267.00

Valor Títulos Vendidos 85,337.052,591.51

63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.37%

+ de 7 dias

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

11-out-16

13.97%
11-out-16

17.00%
11-out-16

14.89%
11-out-16

13.30%

73,316.88

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

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

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

                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :24/03/2022

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  24.03.2022

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 63,20 64,46 63,83 

PUBLICIDADE

MOÇAMBIQUE já perdeu em receitas, 
nos primeiros dois meses do ano em 
curso, cerca de 9,7 milhões de meticais 
decorrentes de ilegalidades no sector in-
formal.

A informação foi partilhada recen-
temente em Maputo, pela presidente da 
Autoridade Tributária de Moçambique, 
Amélia Muendane, no lançamento do 
Portal do Contribuinte.

“As perdas de receitas com regis-
to decorrentes de ilegalidades no sector 
informal, em 2021, estiveram na ordem 
de 11,6 milhões de meticais e, no pre-
sente ano, o país já sofreu prejuízos, em 
dois meses, 9,7 milhões de meticais, 
com o comércio informal ilegal”, disse. 

Com vista a minimizar as perdas, segun-
do Muendane, a AT vai lançar breve-
mente o modelo cooperativo de organi-
zação económica, um instrumento que 
visa transformar e formalizar as associa-
ções produtivas para uma melhor orga-
nização económica e reduzir a prolifera-
ção de mercados ilegais cujas actividades 
têm vindo a resultar em perdas de recei-
tas numa média anual de cerca de 30 por 
cento do Produto Interno Bruto (PIB). 
Acrescentou que a proliferação da eco-
nomia informal ilegal tem vindo a afectar 
substancialmente a qualidade dos pro-
dutos alimentares, parte dos quais são 
vendidos fora dos prazos de validade.

“Falamos de bebidas alcoólicas im-

portadas ilegalmente, combustível 
contrabandeado e adulterado, produ-
tos plásticos, parte dos quais contra-
feitos e com adulterações químicas, 
cujas consequências sobre a saúde pú-
blica são de dimensão incalculável, 
sem descurar o vestuário, peças so-
bressalentes, equipamentos diversos, 
electrodomésticos, mercado de viatu-
ras roubadas e cosméticos”, anotou. 
Por isso, exortou a todos os actores de 
desenvolvimento a juntarem as sinergias 
no combate à corrupção, contrabando, 
evasão, à elisão e ao planeamento fiscal, 
entre outros crimes tributários e adua-
neiros que lesam o Estado e ao povo mo-
çambicano.

Estes crimes alimentam o branquea-
mento e a saída ilegal de capitais que, mui-
tas vezes, alicerçam o financiamento de 
agendas desestabilizadoras da economia 
e do sistema tributário moçambicano. 
Sublinhou que a evasão fiscal, sobretudo, 
é um dos elementos que enfraquece as 
políticas do Governo, criando a instabili-
dade macroeconómica e insustentabili-
dade do investimento público e privado.

“Por isso, confiamos a sinergia posi-
tiva de uma visão conjunta. Vamos com-
bater todos os derrames de recursos que 
resultam de comportamentos desvian-
tes e juntos construir um Moçambique 
próspero e livre de distorções causadas 
pela ilegalidade”, vincou. -(AIM)

O GOVERNO moçambicano em 
parceria com o Banco Africa-
no de Desenvolvimento (BAD) 
procede sábado, no distrito de 
Cuamba, província do Niassa, 
o lançamento oficial da Zona
Especial de Processamento
Agro-Industrial do Corredor
de Desenvolvimento Integrado
Pemba-Lichinga, no âmbito
da implementação do Projecto
Nacional Industrial Moçambi-
que (PRONAI). 

A iniciativa visa melhorar 
a produtividade agrícola e o 
desenvolvimento do agro-ne-
gócio nas províncias de Niassa, 
Cabo Delgado e Zambézia, bem 
como contribuir para o alcance 
dos objectivos do processo de 
industrialização em curso no 
país.

Segundo dados do Minis-
tério da Indústria e Comércio, 
nesta primeira fase, as activida-
des serão centradas na provín-
cia do Niassa, onde as principais 
cadeias de valor  incluem a  soja, 
gergelim, macadâmia, batata, 
trigo, feijão, milho, algodão e 
aves.

O projecto consiste em três 
componentes, nomeadamente: 
fortalecer a capacidade institu-

cional, política, ambiente regu-
latório, apoiar a produtividade 
agrícola, habilidades e desen-
volvimento empresarial para 
melhorar as cadeias de valor 
agrícola e projecto de coorde-
nação e gestão. 

Dados a que o “Notícias” 
teve acesso mostram que a 
iniciativa será implementada 
ao longo de cinco anos (2022-
2026) a um custo total de 
47,086 milhões de dólares nor-
te-americanos, incluindo uma 
contribuição de 2,872 milhões 
de dólares do Executivo mo-
çambicano. 

A Unidade de Implementa-
ção do Projecto (PIU) será aloja-
da na Agência para a Promoção 
de Investimentos e Exportações 
(APIEX) do Ministério da In-
dústria e Comércio (MIC), en-
quanto a implementação a nível 
provincial será acolhida pelo 
Departamento de Actividades 
Económicas. 

“O projecto irá permitir a 
introdução de nova coordena-
ção de políticas e de desenvolvi-
mento entre os níveis provincial 
e central, especialmente com o 
MIC e o Ministério da Agricul-
tura e Desenvolvimento Rural 

NO CORREDOR INTEGRADO PEMBA-LICHINGA

NOS PRIMEIROS DOIS MESES DO ANO

Governo lança  amanhã zona 
especial de agro-indústria

Comércio informal lesa
Estado em dez milhões

Algodão está no centro do projecto de processamento agro-industrial do Corredor de Desenvolvimento Integrado Pemba-Lichinga

O
S volumes de carga 
manuseados pelos 
sistemas ferroviário 
e portuário nacio-
nal continuaram 

a registar um crescimento 
significativo no ano pas-
sado, não obstante as 
restrições impostas pela 
Covid-19 que afectou, so-
bremaneira, o movimento 
de pessoas e bens, objec-
to de actuação da empresa 
Portos e Caminhos de Ferro 
de Moçambique (CFM).

Com efeito, no ano pas-
sado, o país registou um 
crescimento da carga ferro-
viária manuseada na ordem 
de 13 por cento e no sistema 
portuário o incremento foi 
em 18 por cento.

Falando em Inhambane, 
onde decorre desde ontem 
o XXV Conselho de Direc-
tores, o ministro dos Trans-
portes e Comunicações,
Janfar Abdulai, assinalou
que a subida dos indicado-
res no manuseio de cargas
é um sinal claro de que os
gestores dos CFM encara-
ram, com responsabilidade,
o desafio de implementar
medidas de forma a tornar a 

SISTEMA FERRO-PORTUÁRIO

Carga manuseada 
cresce significativamente

empresa robusta e competi-
tiva, cumprindo cabalmen-
te com a sua nobre missão 
de prover logística para a 
economia nacional e da re-
gião.

O Conselho de Directo-
res é um fórum que permite 
e privilegia um debate am-
plo sobre todas as questões 
relativas à actividade fer-
ro-portuária, tendo como 

objectivo a definição, aper-
feiçoamento e adopção de 
novas práticas e estratégias 
de gestão da empresa, com 
vista a melhorar a sua pro-
dução e produtividade.

Miguel Matabel, pre-
sidente do Conselho de 
Administração dos CFM, 
alertou para o facto de o 
Conselho de Directores 
estar a decorrer num mo-

mento em que se deve es-
tar atento às consequências 
económico-sociais da guer-
ra entre a Rússia e Ucrânia, 
dois grandes produtores de 
algumas das principais ma-
térias-primas, incluindo 
combustíveis. 

“Quer dizer, poderemos 
estar diante de uma situa-
ção em que, mais uma vez, 
com a resiliência que nos 

caracteriza, termos de nos 
adaptar e superar um pro-
vável ambiente de negócios 
desfavorável”, sustentou. 

Matabel observou que 
uma das saídas passa por a 
empresa continuar a garan-
tir a angariação do tráfego 
nas suas linhas, designada-
mente Ressano Garcia, Lim-
popo e Goba (no Sul) e Sena 
e Machipanda (no Centro), 
bem como o manuseamento 
de cargas a nível dos portos.

Acrescentou que é gra-
ças a essa forma de se po-
sicionar e, com o empenho 
do seu capital humano, que, 
no exercício económico de 
2021, o desempenho opera-
cional da empresa se man-
teve positivo. 

Clarificou que no siste-
ma ferroviário global foram 
transportados cerca de 18,9 
milhões de toneladas líqui-
das contra cerca de 16,8 mi-
lhões de toneladas em 2020.

No sistema portuário 
global, foram manuseados, 
em 2021, cerca de 48,2 mi-
lhões de toneladas métri-
cas, contra 41 milhões de 
toneladas métricas manu-
seadas em 2020.

(MADER)”, refere o Ministério 
da Indústria e Comércio. 

A agência executora do pro-
jecto  reportará ao comité de 
coordenação inter-ministerial, 
que será presidido pelo MIC, 
tendo o Ministério da Agricul-
tura e Desenvolvimento Rural, 
como vice-presidente.

A iniciativa beneficiará a 
famílias e comunidades agríco-
las, jovens, mulheres, Micros, 

Pequenas e Médias Empresas 
(MPME) do agro-negócio e 
funcionários de instituições pú-
blicas relacionadas e, indirecta-
mente, às populações rurais nas 
áreas de cobertura. 

“Ao final da primeira fase do 
projecto  o emprego esperado 
no nível das actividades agríco-
las é de cerca de 100 mil postos 
de trabalho directos e 30 mil 
indirectos, sendo 50 por cento 

para mulheres”, frisa. 
Os benefícios previstos para 

os agricultores incluem o me-
lhoramento da produção e pro-
dutividade, redução nos custos 
de produção e perdas, forneci-
mento de insumos melhorados, 
incluindo sementes melhora-
das, crédito, agro-químicos e 
“kits” de irrigação, estabilização 
de preços devido ao aumento do 
valor agregado, entre outros.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A 
PRIMEIRA pedra para 
a requalificação do ar-
mazém central de me-
dicamentos e artigos 
médicos da cidade da 

Beira foi lançada esta quarta-
-feira, numa empreitada que
surge na sequência da des-
truição parcial da infra-estru-
tura aquando da passagem do
ciclone Idai a 14 de Março de
2019.

O acto foi dirigido pelo 
Ministro da Saúde, Armin-
do Tiago, que recordou que, 
desde então, a situação tem 
comprometido o processo de 
armazenagem, conservação, 
gestão de medicamentos e ou-
tros produtos de saúde neste 
ponto do país.

De acordo com o dirigente, 
com vista a fortalecer a cadeia 
de abastecimento e garantir 
que os fármacos estejam em 
melhores condições de arma-
zenagem e conservação foi 
aprovado um financiamento 
no valor de cerca de cinco mi-
lhões de dólares a serem dispo-
nibilizados pelo Fundo Global.

Deu a conhecer ainda que 
as obras serão implementadas 
pelo Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento 
(PNUD) e deverão terminar em 
Novembro de 2022. Armindo 
Tiago explicou que se trata de 
uma infra-estrutura que terá 
um grande impacto na gestão 
logística de medicamentos e 
outros produtos de saúde, pois 
vai permitir a redução de tem-
po de abastecimento às unida-
des sanitárias da rede pública 
da região centro do país.

Segundo o ministro, com a 

OS mercados dos bairros da Munhava e Mas-
samba, na cidade da Beira, vão beneficiar de 
acções que os  tornarão mais limpos, seguros 
e atractivos através da actividade levada a 
cabo pela associação de defesa do consumi-
dor Pro Consumers.

A informação foi revelada há dias ao nosso 
Jornal, pelo gestor de relação de consumo, na 
Pro Consumers, Crispim Amaral, acrescenta-
do que o objectivo desta iniciativa é conferir 
uma nova imagem a estes locais contribuin-
do, por conseguinte, para proteger a saúde 
pública. “Trabalhamos nos mercados da Mu-
nhava e Massamba porque são propensos à 
imundície e ao deficiente funcionamento dos 
respectivos sistemas de esgoto e vulnerabili-
dade. Estamos a trabalhar para transformá-
-los em locais mais seguros no dia-a-dia”,
explicou.

Revelou que numa primeira fase foram 
formados dez activistas que vão aos mercados 

onde realizam campanhas e explicam sobre a 
saúde pública.

É assim que todas as quintas-feiras a asso-
ciação realiza jornadas de limpeza nestes dois 
mercados e ao nível da província trabalha 
com os chefes dos mercados sensibilizando-
-os a transmitirem mensagens sobre o perigo
que os utentes podem correr se não observa-
rem as regras básicas de higiene.

Num outro desenvolvimento, lembrou 
que a sua instituição desenvolve outra acti-
vidade adicional relativamente à segurança 
alimentar e nutricional.

“Como Pro Consumers interessa-nos a 
protecção, saúde e segurança física do pró-
prio consumidor. Quando entramos nos 
mercados sensibilizamos fornecedores de 
bens e serviços por forma a terem em conta 
a higienização, limpeza, manipulação dos ali-
mentos, o armazenamento e distanciamento 
social”, explicou.

Armazém de medicamentos 
vai à requalificação

Mercados da Munhava 
e Massamba mais
limpos e seguros

requalificação deste armazém, 
a sua capacidade irá aumentar 
das actuais 2200 paletes (ma-
terial de madeira ou plástico 
usado no transporte de produ-
tos) para 5900, o equivalente 
a um volume de 8260 metros 
cúbicos.

Revelou ainda que o arma-
zém central de medicamen-
tos e artigos médicos da Beira 

estará equipado com todas as 
condições internacionalmente 
aceites para o fluxo de entra-
da e saídas de produtos, desde 
um sistema de vídeo vigilância 
passando por câmaras de frio 
até um sistema automatizado 
de combate a incêndios.

Tiago elucidou que o início 
da requalificação do armazém 
se enquadra, igualmente, no 

Plano Estratégico de Logística 
Farmacêutica (PELF) recente-
mente aprovado pelo Minis-
tério da Saúde que visa, entre 
outros aspectos, melhorar a 
disponibilidade de medica-
mentos e produtos de saúde 
com enfoque para as unidades 
sanitárias através da introdu-
ção de reformas na cadeia de 
abastecimento de medica-

mentos, baseadas na adopção 
de um comando único.

“Por isso queremos exortar 
ao Departamento de Infra-Es-
truturas do Ministério da Saúde 
e à Central de Medicamentos e 
Artigos Médicos para que junto 
do governo provincial façam o 
devido acompanhamento do 
trabalho a ser desenvolvido nas 
diferentes fases da edificação 
deste empreendimento”, re-
comendou.

Aproveitou o ensejo para 
apelar ao implementador e ao 
empreiteiro da obra e a todos 
os outros intervenientes na 
construção desta infra-estru-
tura que observem com rigor 
os prazos estabelecidos e que 
a mesma tenha a qualidade 
desejada e seja sobretudo resi-
liente aos fenómenos naturais 
que, ciclicamente, afectam o 
país.

 REFORÇO DA GESTÃO
DE MEDICAMENTOS

Por sua vez, a secretária de 
Estado em Sofala, Stella Zeca, 
que testemunhou a cerimó-
nia, agradeceu o engajamento 
do Ministério da Saúde na pro-
visão de mais serviços.

Enquanto isso, a repre-
sentante da PNUD, Ângela 
Marques, revelou que o in-
vestimento total na obra de 
reabilitação, ampliação e 
equipamento do armazém se 
integra no âmbito da parceria 
MISAU-PNUD formalizada em 
Fevereiro de 2019 e renovada 
em 2021 pelo Programa “For-
talecimento do Sistema de 
Saúde”.

Fez questão de recordar 

Lançamento da primeira pedra para a reconstrução do armazém de medicamentos 

que o projecto pretende re-
forçar a gestão do sistema de 
abastecimento de medica-
mentos e produtos médicos 
através da melhoria das con-
dições de segurança e arma-
zenamento de medicamentos, 
vacinas e outros produtos de 
saúde a nível sub-nacional.

Adiantou ser intenção da 
sua instituição assegurar que 
os “stocks” dos produtos es-

tejam disponíveis em quan-
tidades e com a qualidade 
necessária para serem distri-
buídos aos cidadãos a qualquer 
momento.

Contudo, garantiu que a 
PNUD continuará a apoiar o 
Governo de moçambicano, 
através do Ministério da Saúde, 
na melhoria da cadeia de abas-
tecimento e expansão da cober-
tura de assistência ao sector da 

saúde e outras áreas de serviços 
essenciais aos moçambicanos.

“Gostaria de parabenizar a 
iniciativa do Ministério da Saú-
de e dizer que estamos orgulho-
sos em ter contribuído no lan-
çamento de mais esta solução 
logística para o sistema de saú-
de em Moçambique em tempos 
tão desafiadores como estes de-
vido à pandemia da Covid-19”, 
sublinhou. 

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

GABINETE  DE ASSISTÊNCIA AOS ANTIGOS PRESIDENTES DA REPÚBLICA 
E ATENDIMENTO DOS DIRIGENTES SUPERIORES DO ESTADO - GADE

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d)  do número 3 do artigo 33, conjugado com o número 
2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 
pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que foi adjudicado 
através do Concurso nº 01/GADE/UGEA/2022, para as benfeitorias e obras 
de adequação protocolar na residência da Antiga Presidente da Assembleia 
da República, a Empresa:
Eco Village, Lda – montante das obras de 16.715.790,00MT, incluindo 
o IVA.

Maputo, Março de 2022
O Director 

Alberto Joaquim Vicente
2680 149

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE TETE 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com 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 que o Objecto 

do Concurso foi adjudicado ao Concorrente abaixo.

Nº de Concurso e 
 Objecto

Modalidade de 
Contratação

Nome concorrente
Total de 
Adjudicação

09/
DPANE,IPT/122006/2021

Concurso por 
Cotação

INFOTECH-PAPERS AND 
SERVICES

315.100,00MT

Tete, aos 23 Março de 2022

 Entidade Contratante

(Ilegível)

SEIS mil, trezentas e vinte e 
uma pessoas foram diagnosti-
cadas com tuberculose no ano 
passado na província de Gaza, 
104 das quais acusaram tuber-
culose resistente. 

Segundo dados apresenta-
dos ontem pela governadora 
de Gaza, deste número 531 ca-
sos foram de crianças. 

Para Margarida Mapand-
zene, estes números mostram 
claramente que “a tuberculo-
se continua a ser um problema 
de saúde pública, exigindo de 
cada um de nós aqui presen-
te e da população em geral a 
intensificação das acções de 
controlo desta doença, com 
procura, identificação e en-
caminhamento de todos casos 

suspeitos para o diagnóstico e 
tratamento”. 

Falando nas celebrações 
do Dia Mundial de Luta contra 
a Tuberculose, 24 de Março, a 
governadora revelou ainda al-
gumas acções realizadas pelo 
Executivo, como “a adopção 
das novas tecnologias para o 
diagnóstico precoce da tu-
berculose, tendo a província 
recebido de 2018 a 2021 de-
zanove aparelhos para o diag-
nóstico”. 

Referiu ainda que houve 
reforço da capacidade técni-
ca, com alocação de mais re-
cursos humanos.

Em Gaza, as cerimónias 
provinciais da efeméride, ce-
lebrada sob o lema “Investir 

na Eliminação da Tuberculose 
é Salvar Vida”, tiveram lugar 
no Hospital Rural de Chicum-
bane, no distrito do Limpopo.

A administradora do dis-
trito, Maria Fernanda Tonela, 
revelou que no ano passado 
foram diagnosticados no dis-
trito 549 casos de tuberculose, 
o que representou uma redu-
ção de 20% em comparação
ao ano anterior (686 casos). 

Entretanto, disse ainda a 
administradora, metade dos 
que acusaram tuberculose 
testaram igualmente positivo 
para o HIV/SIDA. 

Revelou também que des-
de o início ano foram diagnos-
ticados 123 casos, incluindo 
quatro crianças. 

UMA unidade de serviços integrados 
de cuidados de saúde dos homens 
foi inaugurada nesta quarta-feira no 
Hospital Rural do Dondo, província 
de Sofala, num acto dirigido pelo 
ministro da Saúde.

Armindo Tiago revelou que está 
é a primeira unidade do país que se 
destina a prestar serviços especiali-
zados aos homens.

“Mas entenda-se que as mulhe-
res também são bem-vindas a este 
centro, pois existem Serviços Ami-
gos de Adolescentes e Jovens (SAAJ), 

portanto não há qualquer discrimi-
nação a esta classe”, sublinhou.

De acordo com o ministro, a im-
plantação deste centro é o primei-
ro passo para garantir que o sector 
proporcione aos cidadãos do sexo 
masculino serviços especializados, 
com o objectivo global de diminuir o 
padrão de doença e mortalidade nos 
homens e colocá-los na mesma sen-
da de sobrevivência das mulheres.

Da constatação feita pelo sector 
sobre a aversão dos homens de irem 
de forma livre e espontânea às uni-

dades sanitária para cuidados espe-
cíficos, o ministro revelou ser desejo 
do Ministério da Saúde (MISAU) este 
cenário alterado, conscientes de 
que, com isso, estão a proteger a sua 
saúde, da sua família e da comuni-
dade.

“É tempo de mudar e alterar este 
paradigma, em que os homens pou-
co participam na vida até dos seus 
filhos, quando se trata de ir ao hos-
pital”, aconselhou.

Por sua vez, o governador da pro-
víncia de Sofala, Lourenço Bulha, 

presente no evento, saudou a deci-
são da Saúde de prover serviços es-
pecializados para atendimento inte-
grado do homem, pois as evidências 
mostram o absentismo masculino 
nos cuidados preventivos, procu-
rando ajuda médica tarde.

Esta unidade de atendimento aos 
homens foi construida com o apoio 
da organização não-governamental 
britânica JHPIEGO, cuja presidente, 
Leslie Mancuso, comprometeu-se 
a continuar a apoiar o Ministério da 
Saúde.

QUINZE pessoas morreram por tuberculose e 
outras quatro abandonaram o tratamento no 
ano passado, na província de Tete, numa altura 
em que o número de contaminados pela doença 
tende a aumentar nesta região do país.

Só nos primeiros dois meses deste ano, fo-
ram diagnosticados na província mais de 1600 
casos de tuberculose. Em 2021, Tete notificou 
10 mil casos, contra perto de nove mil do ano 
anterior.

Os distritos de Angónia, Mutarara, cidade 
de Tete e Chifunde foram os mais afectados.

Falando ontem na vila de Luenha, sede dis-
trital de Changara, no âmbito do Dia Mundial 
da Luta contra a Tuberculose, o governador de 
Tete, Domingos Viola, prometeu expandir os 
serviços e fortalecer as intervenções preventi-

vas e curativas na província contra a doença.
“Os problemas estão identificados e den-

tre eles consta o reconhecimento atrasado dos 
sinais da tuberculose, procura tardia de trata-
mento nas unidades sanitárias, abandono de 
crianças em profilaxia para a doença e discrimi-
nação. Precisamos de estar mais fortes e unidos 
na aplicação de acções concretas”, observou.

Apontou como acções prioritárias a revisão 
das estratégias de prevenção e controlo desta 
patologia e resgate de todas as medidas simples 
e eficazes capazes de interromper a cadeia de 
transmissão.

Disse ainda ser necessário que a Saúde in-
tensifique a colaboração intersectorial, a in-
vestigação científica e envolvimento do sector 
privado.

CUIDADOS DE SAÚDE DOS HOMENS

Inaugurada unidade de serviços integrados

Casos aumentam 
em Tete

Gaza registou mais
de seis mil em 2021 

Jornalistas capacitados
em matérias de inclusão
VINTE jornalistas estão a ser 
capacitados, desde ontem, 
na cidade de Maputo, em 
matérias de inclusão da pes-
soa com Síndrome de Down, 
uma condição que retarda o 
desenvolvimento mental.

A capacitação, que de-
corre sob o lema “Dá-me a 
tua mão”, está a ser desen-
volvida pela Associação Mo-
çambicana de Apoio à Pes-
soa com Síndrome de Down 
(APSDM), em coordenação 
com o Ministério da Saúde, 
a Escola Especial Número 2, 

entre outras instituições.
A presidente do APSDM, 

Ermelinda Momed, indicou 
que o objectivo do programa 
é que a comunicação social 
possa produzir conteúdos 
sobre este grupo social, a fim 
de consciencializar a socie-
dade a valorizar pessoas com 
deficiência, sobretudo as 
com Síndrome de Down. 

“As pessoas com defi-
ciência continuam a ser ex-
postas à violência devido ao 
preconceito. A sociedade 
vê-as como anormais ou li-

mitadas, o que dificulta a sua 
inserção social”, lamentou, 
exortando, igualmente, a 
todos a combaterem as de-
sigualdades para eliminar a 
discriminação, uma vez que 
é uma ameaça à saúde pú-
blica.

Contou que, apesar dos 
desafios, devido à falta de fi-
nanciamento, a APSDM está 
fazer o acompanhamento 
psicológico e pediátrico de 
146 crianças e adolescentes 
com Síndrome de Down e 
suas famílias em todo o país. 

MOÇAMBIQUE vai criar cen-
tros de retenção administra-
tiva para acomodar cidadãos 
estrangeiros em situação irre-
gular que implique a recusa de 
entrada, repatriamento ou ex-
pulsão do território nacional.

Estas unidades serão esta-
belecidas ao abrigo da revisão 
da lei que cria o Serviço Na-
cional da Migração (SENAMI), 
aprovada ontem, na generali-
dade e por consenso, pelas três 
bancadas parlamentares da 
Assembleia da República (AR).

O postulado, que altera a 
Lei n.º 4/2014, de 5 de Feverei-
ro, vai acabar com o recurso às 
celas da Polícia para acomodar 
tais cidadãos, que acabam por 
ser restituídos à liberdade pelo 
Ministério Público por não se-
rem estes locais apropriados 
para albergar estrangeiros em 
situação irregular.

Na apresentação desta 
proposta de lei, a ministra da 
Justiça, Assuntos Constitucio-
nais e Religiosos, Helena Kida, 
afirmou que esta situação cria, 
posteriormente, dificuldades 
para a localização destes cida-
dãos para o repatriamento ou 
expulsão do país.

Afirmou ainda que a revi-
são desta lei pretende igual-
mente acrescer competências 
ao director-geral do SENAMI 
de propor ao órgão competen-
te a nomeação e cessação de 
funções de director, chefe de 
departamento, do centro de 
retenção administrativa e da 
respectiva repartição.

PESSOA COM SÍNDROME DE DOWN

PARA ESTRANGEIROS EM SITUAÇÃO IRREGULAR

Moçambique cria centros 
de retenção administrativa

Doravante, segundo a mi-
nistra, caberá ao director do 
SENAMI propor a abertura e 
encerramento de postos de 
travessia e delegações distritais 
de Migração; indicar quadros 
da instituição para as missões 
diplomáticas e consulares do 
país no estrangeiro.

“O director-geral também 
passará a prover, promover, 
fazer progredir, despromover, 
demitir e expulsar membros 

do SENAMI com os postos 
de sargento e guarda”, disse 
Helena Kida, acrescentando 
que na lei revista estas compe-
tências eram do ministro que 
superintende os Serviços de 
Migração.

Pretende-se igualmente 
introduzir, no Serviço Nacio-
nal de Migração, a patente de 
Adjunto Comissário de Migra-
ção, na classe dos comissários, 
com vista a garantir a sistema-

tização das patentes no sector.
Na apreciação da propos-

ta, a Comissão dos Assuntos 
Constitucionais, Direitos Hu-
manos e Legalidade, através 
do respectivo presidente, An-
tónio Boene, afirmou tratar-se 
de uma revisão oportuna, pois 
visa, entre outros objectivos, 
adequar a lei à actual dinâmica 
do desenvolvimento organiza-
cional e funcional do SENAMI. 

Ainda ontem, o Parlamen-

to aprovou, na especialidade, 
a proposta de lei que esta-
belece o regime jurídico de 
Identificação Civil e do Bilhe-
te de Identidade do Cidadão 
Nacional.

O 
PRIMEIRO-MINIS-
TRO, Adriano Maleia-
ne, reafirmou ontem 
o compromisso do
Governo de continuar

a priorizar acções de combate à 
tuberculose, num contexto em 
que a doença representa ainda 
um peso para o país, apesar dos 
avanços registados nos últimos 
anos.  Falando por ocasião do 
Dia Mundial de Luta contra a 
Tuberculose, Maleiane explicou 
que os progressos assinalados 
centram-se numa abordagem 
holística, assente na prevenção 
e cuidados integrados centrados 
no paciente; políticas multis-
sectoriais,  pesquisa e inovação.

Referiu que, com base nesta 
abordagem, conseguiu-se, em 
2020, reduzir em cerca de 55 por 
cento as mortes por tuberculo-
se, o que supera a meta global de 
35 por cento de decréscimo de-
finida pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). 

“Ainda em 2020, estimava-

GARANTE PRIMEIRO-MINISTRO

Governo continua 
a priorizar acções 
de combate à TB

-se que, no país, cerca de 115 mil
pessoas poderiam desenvolver
a tuberculose. Deste universo,
84 por cento foram diagnosti-
cados e tratados, o que colocou
Moçambique na lista dos países
com melhor cobertura de tra-
tamento desta doença a nível

mundial”, sublinhou. 
A celebração do Dia Mundial 

de Luta contra a Tuberculose foi 
marcada pela inauguração do 
primeiro centro de excelência 
do país. Segundo o Primeiro-
-Ministro, este feito é corolário
dos esforços que o Governo tem

feito para garantir a contínua 
melhoria da prevenção e trata-
mento da doença.

Localizado no recinto do 
Hospital Geral da Machava, 
província de Maputo, o centro 
de excelência, que contou com 
o apoio do Banco Mundial, vai

PM percorrendo as instalações do Centro de Excelência para Tratamento  de TB Multiresistente, após a sua inauguração

oferecer serviços de qualidade 
para pacientes com tubercu-
lose multiresistente a medica-
mentos.

Constituído por 12 quartos, 
o centro contribuirá, igual-
mente, para a formação, im-
plementação de boas práticas
clínicas e pesquisa. Servirá
também como espaço para
a troca de experiências para
profissionais e investigadores
nacionais e da região austral
em matéria de prevenção e
tratamento da doença. 

Apesar destes ganhos, o 
Primeiro-Ministro reconhe-
ceu que o país ainda tem de-
safios por ultrapassar, relacio-
nados com o surgimento de 
estirpes resistentes aos medi-
camentos da TB, o diagnóstico 
da doença em crianças, a fraca 
cobertura e acesso a serviços 
de tuberculose aos grupos de 
alto risco, factos que se aliam 
ao impacto negativo do HIV e 
SIDA e da Covid-19. 

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

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Sexta-feira, 25 de Março de 2022

A VOZ DO MUNÍCIPE

A PARALISAÇÃO dos transportes se-
micolectivos de passageiros, vulgo 
“chapa”, expôs o problema que se vive 
há algum tempo e com preocupação na 
cidade de Nampula – a falta de auto-
carros públicos.

Munícipes ouvidos pela nossa Re-
portagem sobre o assunto exigiram à 
entidade responsável pela gestão da 
cidade a disponibilização de autocarros 
para o transporte público, principal-
mente nos momentos de crise, como 
aconteceu com a manifestação dos 
“chapeiros”. 

Inácio Alberto, residente no bairro 
de Murrapaniua, afirmou que a lição 

que os munícipes devem tirar da para-
lisação do “chapa” é que tem de haver 
transporte público na cidade, mesmo 
que sejam autocarros de pequena di-
mensão.

Santos Ambrósio, morador do bair-
ro de Muatala, apelou ao governo e às 
autoridades municipais a apostarem 
nos transportes públicos, de modo que 
os munícipes não fiquem dependen-
tes dos privados, à semelhança do que 
acontece noutras cidades do país. A 
fonte lamentou que a frota de auto-
carros do Conselho Municipal este-
ja avariada quase na totalidade, há já 
bastante tempo.

Danilo Jamal, do bairro de Namu-
tequeliua, lamentou que nos dois dias 
da greve dos transportadores semico-
lectivos de passageiros, muita gente 
tenha enfrentado dificuldades para 
se deslocarem aos seus destinos. Se-
gundo o interlocutor, o recurso a mo-
to-táxis não foi para todos, devido ao 
empolamento dos preços por parte 
destes.

Abdul Satar, também de Namute-
queliua, disse que a cidade de Nampula 
não está preparada para a circulação de 
autocarros de grande dimensão, pois 
as estradas “não foram feitas para esses 
tipo de transporte”.

Moradores pedem
autocarros públicos 

Sanitários públicos 
insuficientes e em 
péssimas condições

MOUZINHO 

DE ALBUQUERQUE

A 
CIDADE de Nampu-
la, o terceiro maior 
centro urbano do 
país, com perto de 
um milhão de ha-

bitantes, conta apenas com 
três sanitários públicos que 
funcionam em más condi-
ções. É uma situação antiga 
e do conhecimento das au-
toridades municipais, que 
reconhecem a gravidade do 
problema, mas falam de um 
projecto de construção nos 
próximos tempos. 

As casas de banho públi-
cas que actualmente exis-
tem, mesmo sem condições 
para as funções que são des-
tinadas, se localizam na zona 
do cimento, concretamente 
nas imediações do Hospital 
Central de Nampula, estação 
central da empresa Cami-
nhos de Ferro de Moçambi-

que e Jardim Parque. 
Segundo constatou a 

nossa Reportagem, as con-
dições de manutenção e lim-
peza desses sanitários são 
más. Um outro problema que 
se verifica no seu funciona-
mento é a falta de água, sa-
bão e papel higiénico. 

As pessoas que controlam 
o seu uso, pago entre cinco a
10 meticais, reconhecem que
as condições de higiene em
que se encontram as casas de
banho não são das melhores,
mas alegam que tal se deve,
particularmente, à exigui-
dade de valores para asse-
gurar esse trabalho. Para o
caso específico de água, a
justificação é de que é um
problema generalizado na
cidade de Nampula. Mesmo 
assim, tem sido feito gran-
de esforço, no sentido de
inverter o cenário e que as
casas de banho estejam em
condições razoáveis de uso.

Entretanto, alguns 
munícipes disseram que a 
insuficiência de casas de 
banho públicas na cidade 
de Nampula é um problema 
que devia ter sido resolvido 
há bastante tempo, tendo 
em consideração que põe 
em risco a saúde dos resi-
dentes, além de dar um as-
pecto negativo à urbe. 

A estudante Juliana 
Lancheque afirmou que 
mesmo antes da cidade de 
Nampula ter sido afecta-
da pela crise de água, que 
até agora prevalece, as três 
casas de banho públicas 
existentes na urbe já eram 
imundas.

Maurício Chapala, resi-
dente no bairro de Napipi-
ne, afirmou que o agravante 
é que mesmo algumas par-
tes da zona do cimento da 
cidade, considerada privi-
legiada, estão infestadas de 
cheiro nauseabundo, por-

que em momento de aflição 
as pessoas recorrem às acá-
cias e muros de vedação de 
residências e instituições, 
constituindo um atentado 
ao pudor. 

“Acho que algum traba-
lho deve ser feito por parte 
da edilidade, para corrigir 
o actual cenário desolador,
que passa, necessariamen-
te, pela construção e ape-
trechamento de mais sani-
tários públicos ”, observou.

O interlocutor disse 
que, em momentos de afli-
ção, tem recorrido aos pou-
cos sanitários públicos que 
funcionam, apesar de as 
condições de higiene serem 
precárias e constituírem 
um atentado à saúde. Aliás, 
as casas de banho públicas 
fazem falta a quem vive o 
seu dia-a-dia nas ruas e 
avenidas da cidade, como 
por exemplo, os vendedo-
res ambulantes e não só.  

Cenário horrível
no “Waresta”
A INSUFICIÊNCIA de sa-
nitários públicos, associa-
da às péssimas condições 
de conservação, verifica-
-se um pouco por todos os
mercados da urbe, mas é
preocupante no “Waresta”,
o maior mercado grossista
da zona norte do país. 

Os vendedores que de-
senvolvem a sua actividade 
naquele local falam de um 
cenário que representa um 
autêntico atentado à saúde 
pública, tendo em conta 
que as duas casas de banho 
públicas que funcionavam, 
já em péssimas condições, 
se encontram encerradas, 
por estarem entupidas. 

Actualmente, algumas 
barracas inacabadas é que 
servem de casas de banho 
e já estão sujas. A situação 
sugere a tomada de medi-
das urgentes, com vista a 
inverter o cenário, para a 
salvaguarda da saúde dos 
utentes do mercado.

“Corremos graves riscos 
de saúde devido às péssi-
mas condições nas barra-
cas inacabadas que exis-
tem aqui. Este mercado é o 
maior da zona norte, e, por 
concentrar muita gente, 
devia ter sanitários públi-
cos e em melhores condi-
ções de funcionamento”, 
lamentou o comerciante 

António Eurico.
Um outro comerciante 

de nome Moisés Murosse 
disse que a horrível situa-
ção que se vive no “Wares-
ta” vem acontecendo há 
bastante tempo, sem que 
quem de direito faça algo 
para resolvê-la, mesmo 
com a reclamação dos ven-
dedores. 

“Mesmo que as latrinas 
se encontrem entupidas, 
vou continuar a exercer 
a minha actividade aqui, 
porque não tenho outra 
saída. Até porque todos 
os mercados da cidade de 
Nampula passam pelo mes-
mo problema”, referiu.

Município projecta novos sanitários
O DIRECTOR do gabinete de 
Comunicação e Imagem no 
Conselho Municipal de Nam-
pula, Nelson Carvalho, reco-
nheceu que a insuficiência de 
casas de banho públicas é um 
problema sério para os resi-
dentes, mas afirmou que a 
edilidade tem um projecto de 
construção de novos sanitá-
rios públicos, que deverá ser 
implementado em breve. 

Carvalho disse que os ges-
tores municipais estão sensi-
bilizados com o que se assiste 
todos os dias nas esquinas e 
avenidas da cidade de Nam-
pula, devido à insuficiência 
dos sanitários públicos. Refe-
riu que a edilidade reconhece 
também que os poucos sítios 
existentes são fonte de con-
taminação de doenças. 

Indicou que preocupado 
com a situação, o Conselho 
Municipal já construiu um 
sanitário público num local 
estratégico, concretamente 
na área do Hospital Central 

Inácio Alberto

Danilo Jamal Abdul Satar

Santos Ambrósio

Cidadãos recorrem a outros meios para satisfazerem as necessidades

Além de insuficientes, os sanitários públicos estão em péssimas condições

de Nampula. Outros dados 
referem que o município vai 
executar um projecto de re-
qualificação de alguns dos 
principais mercados da ci-
dade que se encontram em 

estado de degradação, de-
vendo contemplar a compo-
nente de sanitários públicos, 
sobretudo naqueles em que a 
situação é considerada preo-
cupante. 

É um projecto que vai 
contar com o envolvimento 
de alguns empresários inte-
ressados em mudar o cenário 
que se vive na chamada capi-
tal do norte. 

As acácias que ainda sobram na cidade são transformadas em urinóis

FO
TO

S 
DE

 A
RE

N
O 

FU
GÃ

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



8 Sexta-feira, 25 de Março de 2022POLÍTICA

   PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE 
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do 
artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, aprovado 
pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos 
de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no Jornal 
“Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se 
que seja atribuído o Certificado Mineiro número 10900CM 
para Areia de Construção, no distrito de Moamba, na 
província de Maputo, a favor do requerente Adolfo Paulino 
Caixelo Manjate, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -25  22    10,00 32  14    10,00

2 -25  22    20,00 32  14    10,00

3 -25  22    20,00 32  14     0,00

4 -25  22    10,00 32  14     0,00

Maputo, aos 15/3/2022

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

3042 2700

Administração de Infra-Estruturas de Água e Saneamento, IP
Projecto de Saneamento Urbano

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do nº 2, do artigo 64, conjugado com o artigo 94 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, conjugado com a 
Resolução  nº 67/2020, de 29 de Dezembro do Conselho de Ministros comunica-se a adjudicação do objecto do concurso abaixo 
indicado:

Nome da Empresa Objecto do Concurso Valor de Adjudicação (Metical)

KEEP IT Investimentos, Lda
Prestação de serviços para o 
fornecimento de produtos de 

higienização
479.000,11

Maputo, Março de 2022
A Entidade Competente

(Ilegível)

A
S Forças Armadas de 
Defesa de Moçambi-
que (FADM) são de-
safiadas a envolver-se 
cada vez mais na defe-

sa e protecção dos direitos das 
crianças, sobretudo neste mo-
mento em que o país enfrenta 
o terrorismo na região norte do
país.

Segundo o director nacio-
nal de Informações de Defesa 
no Ministério da Defesa Nacio-
nal, Aníbal Manuel, os milita-
res devem ainda liderar a di-
fusão dos melhores princípios 
para a protecção das crianças.

Aníbal Manuel falava na 
quarta-feira, em Maputo, no 
seminário destinado aos qua-
dros seniores do Ministério 
da Defesa Nacional (MDN) e 
do Estado-Maior General em 
matérias de protecção e pre-
venção do uso de crianças em 
ambiente de conflito armado.

Para o oficial, a realização 
deste evento reveste-se de ex-
trema importância, na medida 
em que contribui para apri-
morar a estratégia sectorial de 
promoção da relação civil-mi-
litar que, entre outras dimen-
sões, inclui a salvaguarda dos 
direitos das crianças quando 

AS Forças de Defesa e Segu-
rança (FDS) “despacharam” 
para a ilha Matemo, em Cabo 
Delgado, uma Unidade da 
Polícia Canina para ajudar a 
clarificar a existência ou não 
de engenhos que tenham sido 
escondidos pelos terroristas, 
depois de estes assaltarem a 
zona na semana passada para 
saquear bens da população.

A operação visa, igual-
mente, neutralizar eventuais 
criminosos que tenham fica-
do escondidos na ilha, segun-
do informação revelada pelo 
comandante-geral da Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM), Bernardino Rafael.

Rafael esteve na ilha Ma-
temo com o chefe do Esta-
do-Maior General das Forças 
Armadas de Defesa de Mo-
çambique (FADM), Almirante 
Joaquim Mangrasse, para sau-
dar a força que assassinou 18 
terroristas e capturou outros 
tantos que pretendiam tomar 

a área. 
“Pode estar lá uma arma ou 

outros objectos, daí que temos 
de clarificar com esta unidade. 
Também está a vir mais uma 
unidade da Polícia para poder 
reforçar as existentes, com 
vista a fazer varredura da ilha 
e declará-la livre do terroris-
mo”, disse.

Em relação à operação, o 
comandante-geral da PRM 
disse ter sido um sucesso, em 
que se destaca o bom trabalho 
que resultou na morte de 18 
terroristas e captura de tantos 
outros. 

“Neste momento estamos 
a fazer limpeza da zona, onde 
descobrimos material bélico e 
recuperámos alguns equipa-
mento. Temos outra zona que 
suspeitamos que tenha parte 
dos insurgentes e lá iremos”, 
anunciou.

Dirigindo-se à força es-
tacionada em Matemo, o co-
mandante-geral observou que 

A PREPARAÇÃO do II 
Congresso da Organiza-
ção da Juventude Mo-
çambicana (OJM), a de-
correr este ano, inclui 
acções de solidariedade 
para com cidadãos que 
precisam de apoio, entre 
os quais os deslocados do 
terrorismo em Cabo Del-
gado e as vítimas dos fe-
nómenos naturais, como 
o recente ciclone Gom-
be.

Anchia Talapa pediu 
e encorajou os jovens a 
estarem na dianteira no 
espírito de solidarieda-
de para com as famílias, 
oferecendo, de forma 
voluntária, produtos não 
perecíveis e tudo o que 
podem contribuir para 
minorar o sofrimento do 
outro.

“Também podemos 
contribuir para apoiar 
a recuperação de infra-
-estruturas, removen-
do troncos e tapando
os buracos nas vias de
acesso”, disse a líder ju-
venil. Especificamente
sobre a preparação do II

Congresso da organiza-
ção, Anchia Talapa afir-
mou que há necessidade 
de os jovens valorizarem 
os ensinamentos da Fre-
limo, segundo as quais 
dentro do partido, na 
eleição interna, ninguém 
ganha, porém ganha a 
organização. 

Na quinta-feira, re-
feriu, a OJM organizou 
uma reunião que tinha 
como objectivo fazer ba-
lanço das eleições havi-
das na base, coordenar e 
concertar as actividades 
de preparação do II Con-
gresso da organização.

Disse ter sido ocasião 
para saudar Filipe Jacin-
to Nyusi, Presidente da 
Frelimo e da Repúbli-
ca de Moçambique, pela 
forma como tem tomado 
decisões acertadas para o 
bem dos moçambicanos 
e para o desenvolvimen-
to de Moçambique.

Manifestou igual sa-
tisfação em relação à di-
reção máxima do parti-
do, aos secretariados dos 
comités provinciais, que 

têm dado todo o apoio 
para que actividades da 
OJM sejam coroadas de 
êxito em todos os senti-
dos, bem como aos se-
cretários provinciais e 
os gabinetes de prepa-
ração do II Congresso da 
OJM, que assumiram o 
chamamento do partido 
para que, com zelo e res-
ponsabilidade, se façam 
valer os instrumentos 
orientadores da organi-
zação.

Num outro desenvol-
vimento, Anchia Talapa 
disse em linhas gerais 
que, no âmbito da pre-
paração do II Congresso 
da OJM, foram realizadas 
eleições internas nas cé-
lulas e zonas, que culmi-
naram com a eleição dos 
secretários distritais. 

“O nosso partido en-
sinou-nos que a vitória 
se prepara, a vitória or-
ganiza-se. Esta vitoria a 
que se refere não é só nas 
eleições gerais, mas tam-
bém para o brio dos pro-
cessos internos”, disse a 
secretária-geral da OJM.

EM TEMPO DE CONFLITOS

Militares devem prevenir
envolvimento da criança

crescentes do conflito para as 
crianças, temos o dever de agir. 
Se as crianças estiverem bem, 
Moçambique estará bem e te-
remos uma sociedade próspera 
e pacífica”, considerou Katari-
na Johansson, que encoraja as 
medidas das autoridades mo-
çambicanas em levar os vio-
ladores das crianças à justiça, 
atendendo aos padrões nacio-
nais e internacionais de direi-
tos humanos.

Arsene Sidumo, do Insti-
tuto Dallaire para Criança, Paz 
e Segurança, defendeu que a 
interacção com crianças na 
situação de violência armada 
é a chave na prevenção do re-
crutamento desde grupo. Disse 
que a construção da confiança 
com as comunidades não pode 
ser efectivada sem a prioriza-
ção na protecção das crianças 
contra as violações graves.

“A nação que não estiver 
preparada para interagir com 
as crianças deixa a porta aberta 
para os adultos sem escrúpu-
los. Só pondo fim ao horro-
roso abuso de crianças é que 
poderemos acabar com o ciclo 
de violência e ter esperança de 
trazer uma solução duradou-
ra”, anotou.

envolvidas em ambiente de 
conflitos armados.

Na mesma ocasião, Ma-
nuel explicou que o seminário 
decorre de um memorando de 
entendimento tripartido que 
contempla o MDN, Fundo das 
Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF) e o Instituto Dallaire 
para Criança, Paz e Segurança, 

materializando assim o pilar da 
formação, tida como priorida-
de para o sector da defesa neste 
quinquénio.

A representante do UNI-
CEF em Moçambique, Katari-
na Johansson, afirmou que as 
crianças precisam do apoio dos 
militares, pois, muitas vezes, 
estes constituem o seu pri-

meiro grupo de contacto em 
situação de conflito, podendo 
transmiti-las confiança e se-
gurança. 

“Somos todos parte inte-
ressada na defesa dos direitos 
das crianças e cada um de-
sempenha um papel diferente 
ao fazê-lo. Quando confron-
tados com as consequências 

Militares chamados a ser mais sensíveis à protecção das crianças em ambiente de conflito armado

Preparação do II 
Congresso da OJM inclui 
acções de solidariedade

OJM considera a solidariedade um factor de militância

Polícia Canina clarifica situação em Matemo

os militares morrem defen-
dendo a pátria, “por isso é com 
muito orgulho que dirijo es-
tas palavras a vocês, para que 
continuem com essa dedica-
ção, defendendo cada milíme-
tro do nosso país”.

“Vamos honrar os nossos 
companheiros que aqui tom-
baram, e a melhor forma de o 

fazer é pegar em armas, olhar 
para frente e dar a nossa con-
tribuição. O inimigo vinha 
com um plano mais alargado 
e nós fomos capazes de expul-
sá-lo desta ilha”, disse Rafael, 
destacando que as FDS não vão 
perder o foco.

Conforme disse, o objecti-
vo é criar segurança no país e, 

em especial, no Teatro Ope-
racional Norte, defendendo 
os cidadãos com respeito dos 
direitos humanos, contando 
com a colaboração da popula-
ção na indicação dos terroris-
tas e combatê-los.

Entretanto, as autoridades 
administrativas da ilha Ma-
temo consideram que os re-
sidentes estão a regressar aos 
seus bairros, nomeadamente 
Muanacombo, Rueculo, Pa-
lussansa e Nhamba, tendo 
apelado à população para sair 
do mato e se concentrar nos 
respectivos assentamentos 
para melhor atenção e assis-
tência.

Empresários de Cabo Del-
gado, o Instituto Nacional de 
Gestão e Redução do Risco 
de Desastres (INGD) e outras 
organizações estão a prestar 
ajuda alimentar, visto que os 
terroristas destruíram barra-
cas, casas e espoliaram bens da 
população.

Unidade Canina da Polícia está no terreno para clarificar
 e fazer limpeza da zona

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Foram apresentados nesta Direcção pelas 
entidades nacionais:

1. Tecnomill, Lda.
2. Heng Li Moz, Lda.
3. Companhia Industrial da Matola
4. Enviroworks Soluções Ambientais

Sociedade Unipessoal, Lda..
5. Lin Limpezas Sociedade Unipessoal Lda.
6. Cogef Trading, Lda.
7. Accsys Moçambique, Lda.
8. DVM Moçambique
9. Refrigerantes Spar, Lda.
10. Select Car & Wash, Lda.
11. Polo Sul, Lda.
12. Sanny Comércio e Indústria, Lda.
13. Associação Empoderando Moçambique
14. Procesamento de Alimentos de

Moçambique Sociedade Unipessoal, Lda.
15. Rec-Real Estate Consulting, Lda.

16. Wasi-MetalicWorks,Lda.
17. Grow Engineering
18. Webcad, Lda.
19. Indústria Moageira Fátima, Sociedade

Unipessoal, Lda.

Pedidos de concessão do direito de uso do 
Selo “ORGULHO MOÇAMBICANO.MADE IN 
MOZAMBIQUE” em tramitação, solicitando-
se pela presente que, no prazo de 7 dias úteis, 
contados a partir da data da publicação ou 
afixação do presente Edital, os interessados 
apresentem junto a Direcção Nacional da 
Indústria, eventuais motivos que constituam 
impedimento para a concessão do direito de 
uso do Selo as  entidades supracitadas, a luz 
do Decreto nº 10/2012, de 11 de  Maio.

Maputo,  23 de fevereiro de 2022

O Director Nacional
Sidónio dos Santos

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

_______
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DIRECÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA
DEPARTAMENTO PARA PROMOÇÃO DE PRODUTOS NACIONAIS

EDITAL

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO PÚBLICO

Gabinete Central de Combate à Corrupção

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o nº2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março, 

comunica-se a adjudicação de concursos, nos seguintes termos:

Nº do Concurso Objecto Nome do Concorrente
Preço

 (incluindo o IVA)

Concurso Por Cotações nº 
CR13A000241CC00012022

Prestação de serviços de reparação e 
manutenção de residência oficial de 

habitação de magistrados  
Canol Construções 72.662,27MT

Concurso Por Cotações nº 
CR13A000241CC00022022

Prestação de serviços de reparação e tt 
manutenção de residência de habitação 

oficial  de magistrados 
SB Projectos & Construções 233.266,33MT

Concurso Por Cotações nº 
CR13A000241CC00032022

Prestação de serviços de reparação e 
manutenção de residência oficial de 
habitação de magistrados oficial de 

habitação de magistrados

Canol Construções 262.215,49MT

Concurso Por Cotações nº 
CR13A000241CC00042022

Prestação de serviços de reparação e 
manutenção de residência 

Canol Construções 145.584,97MT

Concurso Por Cotações nº 
CR13A000241CC00052022

Prestação de serviços de segurança de 
instalações 

S.S.P – Serviços de 
Segurança e protecção

185.328,00MT

Concurso Por Cotações nº 
CR13A000241CC00062022

Fornecimento de pneus para viaturas Tricar Moçambique, Lda 65.200,03MT

Concurso Por Cotações nº 
CR13A000241CC00072022

Fornecimento de material de prevenção da 
Covid-19

Dina Biomed 125.775,00MT

Concurso Por Cotações nº 
CR13A000241CC00082022

Fornecimento de crachás Stopress Lda 1.608,75MT

Concurso Por Cotações nº 
CR13A000241CL00012022

Fornecimento de combustível Estação de Serviços Tabaco 2.233,150,00MT

Ajuste Directo

Prestação de serviços de publicação de 
diversos actos administrativos no Boletim 

da República e produção de livros de registo 
de actos processuais

Imprensa Nacional de 
Moçambique

496.604,17MT

Prestação de serviços de capacitação de 
funcionários  

Faculdade de Direito - 
Universidade Eduardo 

Mondlane 
30.000,00MT

 Prestação de serviços de adequação de 
espaços de trabalho para o funcionamento 

do Gabinete Provincial de Combate à 
Corrupção de Tete

 Mapa Empreendimentos, 
Lda

196.481,46MT

Prestação de serviços de seguros
Palma - Companhia de 

Seguros
896.439,94MT

Prestação de serviços de fornecimento de 
passagens aéreas 

Linhas Aéreas de 
Moçambique 

4.097.599,00MT

Prestação de serviços de manutenção e 
reparação de viaturas Ford 

Interauto Comércio 
Automóvel

300.000,00MT

Prestação de serviços de manutenção e 
reparação de viaturas Mitsubish e Fiat 

Técnica Industrial 100.000,00MT

Maputo, 24 de Março de 2022

(A Autoridade Contratante)
2686
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A MISSÃO de Observação Elei-
toral da União Europeia (MOE-
-UE) sugere a realização de
recenseamento eleitoral per-
manente no país, para aumen-
tar a confiança nos processos e
evitar eventuais lacunas. 

Segundo o chefe da missão, 
que esteve de visita a Moçam-
bique esta semana, Ignacio 
Amor, a proposta deve-se ao 
facto de o último censo eleito-
ral, em preparação das eleições 
de 2019, ter-se apresentado 
confuso, o que criou ambiente 
difícil antes do escrutínio. 

Ignacio Amor, que falava 
em Maputo em conferência de 
imprensa, não avançou ideia 
do período em que o censo 

deve ser realizado, tendo dei-
xado tudo sob responsabilida-
de do Governo.

No entanto, disse que a 
União Europeia gostaria de ver 
um acordo político de que se 
adoptaria esse modelo e, pos-
teriormente, estudar a moda-
lidade de financiamento com 
ajuda da cooperação interna-
cional e outros países que tra-
balham em Moçambique.

Justificou a opinião de ter 
recenseamento permanente 
com o aumento da população, 
em que há gente que atinge a 
maioridade e também se re-
gistam falecimentos ao longo 
do tempo, sendo essencial este 
procedimento para superar al-

gumas lacunas.
Reconheceu que a imple-

mentação desta ideia não é fá-
cil, requerendo alguns anos de 
aperfeiçoamento, cabendo ao 
país tomar a decisão.

“Não estamos a pedir um 
recenseamento eleitoral per-
manente para que seja efecti-
vo nas próximas eleições, mas 
que haja um compromisso de 
que será assim no futuro e, a 
partir daí, vamos ver as neces-
sidades do país que têm de ser 
expressas e a vontade da coo-
peração internacional”, disse 
Ignacio Amor, acrescentando 
que é importante anotar que a 
lei refere que a validade do re-
censeamento é para cada ciclo 

A 
ASSEMBLEIA da 
República (AR) reafir-
ma o compromisso de 
continuar a melhorar os 
mecanismos de fiscal-

ização das acções de prevenção 
e combate ao HIV/SIDA no país.

Trata-se de uma posição 
consensual manifestada pelas 
três bancadas, nomeadamente 
a Frelimo, Renamo e o Movi-
mento Democrático de Mo-
çambique (MDM), no debate do 
informe do Gabinete Parlamen-
tar de Prevenção e Combate ao 
HIV/SIDA referente ao período 
de Novembro do ano passado a 
Março corrente.

De acordo com o presiden-
te do gabinete, Fernando La-
vieque, os dados produzidos 
reflectem a situação epidemi-
ológica do país, bem como as 
acções realizadas na prevenção 
e combate à epidemia e outras 
doenças associadas.

O Parlamento destaca o 
ambiente favorável para travar 
a enfermidade no território na-
cional, facto que se observa pela 
existência de políticas e legis-
lação que permitem a remoção 
de barreiras sociais e legais para 
o acesso aos serviços de preven-
ção e de assistência aos doentes.

Lavieque garantiu que a 
AR vai continuar, através deste 
gabinete, a advogar o forta-
lecimento de mecanismos de 
coordenação e de planificação 
multissectorial para facilitar a 
procura e gestão de recursos 
para esta epidemia.

“É nossa perspectiva tam-
bém continuar a privilegiar a 
troca de experiências com out-

AR reafirma 
compromisso 
no combate
ao HIV/SIDA

Fernando Lavieque, presidente do Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate ao HIV/SIDA

ras instituições parlamentares 
que trabalham no combate à 
doença, assim como melhorar 
os mecanismos de articulação 
com os parceiros públicos e 
privados”, disse.

Dados disponíveis indicam 
que Moçambique está a ter 
avanços no acesso a cuidados 
de saúde e tratamento de pes-
soas vivendo com HIV/SIDA, 
com os registos a apontarem 
para uma subida do número 
de pacientes de 1,4 milhão, em 
2020, para 1,6 milhão, em 2021.

O presidente do gabinete 
indica que a subida se deve ao 
aumento de unidades sanitá-
rias que fornecem o tratamen-
to anti-retroviral (TARV), de 
1633, em 2020, para 1690, no 

ano passado, uma cobertura 
equivalente a 97 por cento da 
rede sanitária nacional mas, 
mesmo assim, o país continua a 
ter uma série de desafios nesta 
área.

“São resultados encora-
jadores, mas desafiam todos os 
actores envolvidos na resposta 
ao HIV/SIDA para maior en-
volvimento e acções claras para 
prevenir novas infecções e as-
segurar que todos os infectados 
estejam em TARV”, disse.

Entre os desafios, Lavieque 
lamentou o facto de, até 2021, 
o país possuir cerca de 2,1 mil-
hões de pessoas a viverem com
HIV, 124 mil dos quais crianças
de 0 a 14 anos, período em que
ocorreram cerca de 94 mil no-

vas infecções e cerca de 35 mil 
óbitos relacionados com esta 
pandemia.

Embora o país tenha al-
cançado redução de 35 por 
cento de novas infecções em 
relação a 2010, nota-se ain-
da variação significativa por 
província, em que Zambézia, 
Nampula, Maputo província, 
Sofala e Cabo Delgado com-
portam peso de mais de 75 por 
cento de novas infecções.  

“A taxa de transmissão 
vertical reduziu de 28 por cen-
to, em 2010, para 13 por cento, 
em 2020. No entanto, con-
tinua muito elevada e, como 
resultado, houve 13 mil novas 
infecções entre crianças em 
2020”, disse Lavieque.

CICLOS ELEITORAIS NO PAÍS

Missão da UE propõe 
censo permanente

O recenseamento eleitoral deve acontecer de forma transparente

eleitoral e actualizado nos anos 
de realização de eleições.

Ainda na sua intervenção, 
o chefe da Missão de Observa-
ção Eleitoral da União Europeia
apontou como elemento es-
sencial para a garantia da trans-
parência a publicação das actas
de cada mesa de votação, de-
vendo ser reflectidas no site da
Comissão Nacional de Eleições
(CNE) para permitir a consulta
por todos os cidadãos.

A outra proposta avança-
da por Amor está relacionada 
com a integridade do processo 
eleitoral, que deve ser da res-
ponsabilidade da CNE, órgão 
juridicamente instituído para 
o efeito, e apela para que a in-
tervenção da Polícia se circuns-
creva apenas à preservação e 
garantia dos direitos dos elei-
tores. 

Referiu-se ainda ao mo-
mento da campanha eleitoral, 
afirmando tratar-se de um pe-
ríodo em que os partidos po-
líticos promovem as ideais de 
governação, e não ocasião para 
dificultar as mensagens dos 
outros.

“Todas as recomendações 
são para criar um ambiente 
eleitoral favorável para uma 
preparação massiva da popula-
ção, promoção de um ambien-
te eleitoral que permita liber-
dade de informação, acção dos 
partidos políticos, observado-
res nacionais e internacionais”, 
finalizou.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Assunto: Pedido de Informação N.º RFI – 72065622                                                                                
– USAID Justice Strengthening Activity

O Governo dos Estados Unidos, representado pela Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) em Moçambique 
está a procura de informação para a concepção de uma Actividade de 
Reforço da Justiça, conforme descrito no Pedido de Informacao (Request 
for Information (RFI).) completo, disponível em: grants.gov, sob o 
título “USAID Justice Strengthening Activity” (Actividade de Reforço 
da Justiça da USAID).  Este Pedido de Informação (RFI) é emitido 
exclusivamente para fins de planeamento e procura de informação. Este 
RFI está aberto a comentários de qualquer organização da sociedade 
civil local interessada, que trabalhe na área dos direitos humanos em 
Cabo Delgado.  

As respostas à RFI deverão ser enviadas por e-mail para o Sr. Jean-
Jacques Badiane (jbadiane@usaid.gov), com uma cópia para Nelson 
Huo (nhuo@usaid.gov). Só serão aceites submissões electrónicas. As 
respostas deverão ser recebidas pela USAID até à data-limite de 6 de 
Abril de 2022.

Este não é um período de perguntas e respostas formal; assim sendo, o 
governo não dará respostas. Todos os comentários e respostas servirão 
apenas para informar o governo sobre as tendências actuais do mercado 
e aperfeiçoar ainda mais o esboço. Os comentários podem incluir, 
mas não se limitam ao feedback sobre o conceito actual, e quaisquer 
reflexões sobre as questões listadas relativamente à complexidade da 
abordagem de temas relacionados a direitos humanos em situações de 
conflito, tais como Cabo Delgado. Esta RFI não obriga de forma alguma 
a USAID a adjudicar um contrato, nem obriga a USAID a pagar quaisquer 
custos incorridos na preparação e apresentação de uma resposta. 
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1. O Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários - Instituto
Público, (INATRO, IP) convida todos interessados e que reúnam
os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas
fechadas de Manifestação de Interesse para Serviços de
Consultoria para elaboração da Estratégia de Comunicação e
Imagem do INATRO, IP.

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

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

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

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

6. REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE DOS CONCORRENTES

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

• Certidão de Registo Comercial e/ou Escritura Pública;

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

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

• Alvarás;

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

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

• Certidão de quitação válida, emitida pela administração fiscal;

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

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

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

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

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

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

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

Sistemas de Informação utilizados no INATRO, IP.

7. As empresas serão seleccionadas de acordo com o Regulamento
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º
5/2016, de 8 de Março.

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

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

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

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

A Entidade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

INSTITUTO NACIONAL DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, 
INSTITUTO PÚBLICO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

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

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM DO INATRO, IP
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL 
GABINETE DO GOVERNADOR

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. O Gabinete do Governador da Província de Nampula convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas 
a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Modalidade de 
contratação 
e respectiva 
referência

Objecto do 
concurso

Concorrentes 
elegíveis

Data e Hora 
de entrega de 

documentos de 
qualificação e 

propostas

Data e Hora de 
abertura de 

documentos de 
qualificação e 

propostas

Data de 
Anúncio do 

posicionamento 
dos concorrentes

Validade 
de 

propostas

Valor 
Caderno 
Encargos

Concurso 
Público nº 

01/GG-NPL /
UGEA/2022

Reabilitação 
Parcial Fase II 
do Edíficio do 
Gabinete do 

Governador - 
Nampula

Todos 
interessados que 

reúnam requisitos 
de qualificação

26 de Março de 
2022, pelas 9.30 

horas

26 de Março de 
2022, pelas 9.45 

horas

28 de Março de 
2022, pelas 10.00 

horas
90 dias 2.500,00

Concurso 
Público nº 

02/GG-NPL /
UGEA/2022

Requalificação da 
Casa Gerador em 

Centro Social

Todos 
interessados que 

reúnam requisitos 
de qualificação

26 de Março de 
2022, pelas 9.30 

horas

26 de Março de 
2022, pelas 9.45 

horas

28 de Março de 
2022, pelas 10.00 

horas
90 dias 2.000,00

Concurso 
Público nº 

03/GG-NPL /
UGEA/2022

Manutenção e 
Reparação de 

Viaturas

Todos 
interessados que 

reúnam requisitos 
de qualificação

26 de Março de 
2022, pelas 9:30 

horas

26 de Março de 
2022, pelas 9:45 

horas

28 de Março de 
2022, pelas 10:00 

horas
90 dias 2.000,00

Concurso 
Público nº 

04/GG-NPL /
UGEA/2022

Manutenção e 
Assistência de 
Equipamento 
Informático

Todos 
interessados que 

reúnam requisitos 
de qualificação

26 de Março de 
2022, pelas 9.30 

horas

26 de Março de 
2022, pelas 9.45 

horas

28 de Março de 
2022, pelas 10.00 

horas
90 dias 1.500,00

Concurso 
Público nº 

05/GG-NPL /
UGEA/2022

Manutenção e 
Reparação de 

Aparelhos de Ar- 
Condicionados

Todos 
interessados que 

reúnam requisitos 
de qualificação

26 de Março de 
2022, pelas 9.30 

horas

26 de Março de 
2022, pelas 9.45 

horas

28 de Março de 
2022, pelas 10.00 

horas
90 dias 1.800,00

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou adquirí-los no Gabinete
do Governador da Província de Nampula, Repartição de Administraçao e Finanças, Edifício do Governo, sito na Avenida da 
Independência, Cidade de Nampula, os valores do custo de caderno de encargo são não reembolsável que deverá ser previamente
depositado na conta do Gabinete do Governador nº 107036979, no Millenium BIM - Nampula.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado acompanhadas de uma garantia provisória nomeadamente:
concurso 1 – 45.000,00MT, concurso 2 – 25.000,00MT, concurso 3 – 19.200,00MT, concurso 4 – 5.400,00MT e concurso 5 –
7.800,00MT válida por um prazo de 60 dias.

4.  Os concursos serão 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.

Gabinete do Governador da Província de Nampula, 21 de Março de 2022.

A Autoridade Competente

_______________________
Rodrigues Artur Ussene

/Inspector Superior Administrativo/
117

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Concurso nº 40/OPSNV/2022-SNV-DEMALIBA

CONSULTORIA
“TDR_Consultor para Capacitar Jovens do Concurso de  Ideias e Planos de Negócios

 em Lichinga, Chimbunila e Marrupa”

A SNV é uma organização de desenvolvimento internacional sem fins lucrativos que faz uma diferença 
duradoura na vida das pessoas que vivem na pobreza, ajudando-as a aumentar sua renda e ter acesso a serviços 
básicos. Visamos a qualidade premium e enfocamos apenas em três sectores: Agricultura, Energia e Àgua, 
saneamento e higiene (WASH). Com uma presença local de longo prazo em mais de 25 países na Ásia, África e 
América Latina, sabemos como os governos funcionam e como as relações são construídas. A implementação 
de nossa missão exclusivamente por meio de financiamento de projectos exige que trabalhemos com eficiência 
e invistamos na excelência operacional todos os dias. Nossa equipa de mais de 1.300 funcionários é a espinha 
dorsal da SNV.

Contexto

A SNV, em parceria com a Direcção Provincial de Agricultura e Pescas (DPAP), está a implementar o projecto 
“Desenvolvimento de Mercados Agrícolas no Corredor Lichinga – Balama” (DEMA-LIBA) financiado pela 
Embaixada da Suécia. O projecto começou em 2017 e continuará até meados de 2022. Abrange os distritos de 
Lichinga, Chimbunila, Majune, Marrupa e Nipepe na província do Niassa e desde meados de 2020 também nos 
distritos de Balama e Montepuez na província de Cabo Delgado. É neste contexto, que pretende contratar um 
consultor (singular ou empresa), para  Avaliação da Adopção de Práticas Agrícolas promovidas pelo projecto 
Dema-Liba. 

Envio de propostas

Os interessados elegíveis deverão solicitar os Termos de Referência, através do endereço
 mzprocurement@snv.org  fazendo referência ao assunto “TDR_Consultor Para Capacitar Jovens do 
Concurso de  Ideias e Planos de Negócios em Lichinga, Chimbunila e Marrupa”.  
A data-limite para a submissão das propostas será o dia 4 de Abril de 2022, pelas 17.00 horas. As propostas 
deverão ser submetidas para o endereço electrónico acima indicado, indicando o assunto: “TDR_Consultor 
Para Capacitar Jovens do Concurso de Ideias e Planos de Negócios em Lichinga, Chimbunila e Marrupa”.

NB: Somente os candidatos que respondam à todos os requisitos do concurso, serão contactados e apurados à 
fase seguinte. 

O Consultor será seleccionado com base nos procedimentos e políticas de licitação em uso na SNV, no prazo 
15 a 20 dias após a data de encerramento das candidaturas.
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CONSELHO MUNICIPAL DE CUAMBA

Anúncio de Concurso limitado Nº: 900120000/UGEA/SDMs -PDUL/01/2022
Objecto do Contracto: Fornecimento de 200 Candeeiros de iluminação Pública 

e respectivos braços de fixação

1. O Conselho Municipal da Cidade de Cuamba recebeu financiamento da Subvenção de Desenvolvimento Municipal do 
Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local, (PDUL) financiado pelo Banco Mundial e pretende aplicar parte dos recursos 
para pagamentos no âmbito do contrato de Fornecimento de 200 Candeeiros de iluminação Pública e respectivos
braços de fixação.

2. O Conselho Municipal de Cuamba convida os concorrentes a submeterem as suas propostas em envelopes selados para o 
Fornecimento de 200 Candeeiros de iluminação Pública e respectivos braços de fixação.

3. O concurso será conduzido por meio de procedimento Nacional plasmado no Decreto Nº: 5/2016 de 8 de Março, que 
aprova o Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado.

4. Os Concorrentes elegíveis interessados podem obter mais informações na UGEA do Conselho Municipal da Cidade de 
Cuamba, E-mail: ugeacuambapdul@gmail.com e consultar o anúncio durante o horário de expediente das 8.30 às
15.30 horas no endereço abaixo.

5. Os documentos de concurso podem ser obtidos por uma taxa correspondente ao custo da reprodução gráfica dos 
Documentos (2.000,00 MT) pelos concorrentes elegíveis interessados ou gratuitamente no caso de obtenção de 
Documentos via Electrónica mediante o preenchimento e submissão da Ficha de inscrição, enviando o pedido para o 
endereço abaixo. Os documentos de concurso serão enviados por e-mail em pdf ou adquiridos em formato Físico no Sector 
da UGEA.

6. As Propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até à data 14 de Abril de 2022 pelas 7.45 horas. Não serão

aceites propostas electrónicas. Propostas atrasadas serão rejeitadas. As propostas serão abertas publicamente na presença
dos representantes designados pelos concorrentes ou qualquer pessoa que opte por comparecer no endereço abaixo no 
dia 14 de Abril de 2022 pelas 8.00 horas.

7. O (s) endereço (s) referido (s) acima é (são):
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE CUAMBA
UGEA do Conselho Municipal da Cidade de Cuamba
Att. Chefe da UGEA
E-mail: ugeacuambapdul@gmail.com

Cuamba, aos 24 de Março de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)

1. O Ministério das Obras Públicas e Habitação,
através da Direcção Nacional de Gestão de
Recursos Hídricos pretende contratar uma
empresa de Consultoria para elaboração
do Plano Nacional de Desenvolvimento e
Gestão de Águas Subterrâneas

2. Neste contexto, a Direcção Nacional de
Gestão de Recursos Hídricos convida
empresas de consultoria elegíveis e
interessadas a apresentarem a sua

manifestação de interesse para elaboração
do Plano Nacional de Desenvolvimento e
Gestão de Águas Subterrâneas.

3. A manifestação de interesse deverá ser
acompanhada pela seguinte informação:

• Carta de manifestação de interesse;

• Curriculum Vitae da empresa;

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

4. A Manifestação de Interesse deverá ser
apresentada em original e 2 (duas) cópias
até às 10.00 horas do dia 11 de Abril de
2022, no endereço abaixo indicado.

Direcção Nacional de Abastecimento de 
Água e Saneamento

 Departamento de Aquisições 
 Rua da Imprensa, n.º 162, 2.º andar

 Maputo - Moçambique

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

Maputo, aos 24 de Março de 2022

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

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

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

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
PARA ELABORAÇÃO DO PLANO NACIONAL 

DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

INSTITUTO DE LÍNGUAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
Nos termos do nº 2 do Art. 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 dos concursos abaixo:

Nº do Concurso Objecto de Contratação Nome do Concorrente
Valor da adjudicação 

incluíndo o IVA
CR50A001641CC00032022 Servicos gráficos: produção de livro de recibos UNITY DESIGNER, SOCIEDADE UNIPESSOAL 174.037,50MT
CR50A001641CC00012022 Servicos gráficos: produção e fornecimeto de certificados c/ sistema de segurança FULL COLOR ARTES GRAFICAS, LDA 339.300,00MT
CR50A001641CC00052022 Fornecimento de livros de Português TEXTO EDITORES, LDA 339.000,00MT
CR50A001641CC00062021 Aquisição de material de escritório e de ensino J&G COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA 271.065,60 MT
CR50A001641CC00052021 Aquisição de consumíveis para informática CDC SOLUTIONS GROUP, LDA 218.790,00 MT
CR50A001641CC00042021 Aquisição de material de limpeza e higienização ESPECIALISTA 131.069,25 MT
CR50A001641CL00052021 Fornecimento de serviços de limpeza e conservação NETO LIMPEZA & SERVIÇOS, LDA 2.597.400,00MT
CR50A001641CC00112021 Aquisição de equipamento informático MAC BUSINESS INVESTMENT, LDA 289.500,00MT
CR50A001641AD01362021 Fornecimento de géneros alimentícios MOÇAMBIQUE TERRAMAR TRADING, LDA 1.335.657,00MT
CR50A001641AD00382021 Aquisição de matrial de ensino e de escritório FORMAT SERVICES, LDA 57.330,00MT
CR50A001641AD00372021 Aquisição de matrial de ensino e de escritório FORMAT SERVICES, LDA 40.503,71MT
CR50A001641AD00602021 Fornecimento de equipamento informático FORMAT SERVICES, LDA 36.094,50MT 
CR50A001641AD00402021 Serviços de transporte de carga via aéria PORTADOR DIARIO, LDA 97.933,58MT
CR50A001641AD00212021 Manutenção e reparação da máquina fotocopiadora Canon IR 1435IF RICOTÉCNICA DE MOÇAMBIQUE, LDA 180.000,00MT
CR50A001641AD00302021 Fornecimento de materiais de limpeza, higienizacao e desinfecção SLS INTELECT, LDA 501.263,10MT
CR50A001641AD00462021 Fornecimento de materiais de higienização e desinfecção 2 EASY INVESTIMENTOS, LDA 134.649,45MT
CR50A001641AD00392021 Fornecimento de serviços de limpeza e conservação das instalações 2 EASY INVESTIMENTOS, LDA 305.111,60MT
CR50A001641AD00132021 Reparação de instalações - edifício principal TIAGO  BERNARDO  MOIANE 152.986,86MT
CR50A001641AD00092021 Serviços de manutenção e reparaçãao de veículos TRICAR MOCAMBIQUE 1.000,00MT
CR50A001641AD00032021 Fornecimento de serviços de limpeza e conservacão das instalações 2 EASY INVESTIMENTOS, LDA 391.679,40MT
CR50A001641AD00592021 Fornecimento de serviços de limpeza e conservação das instalações 2 EASY INVESTIMENTOS, LDA 1.313.321,92MT
CR50A001641AD00642021 Manutençãao e reparação de equipamento informático ELECTRO NICOLE HL, LDA 140.529,25MT
CR50A001641AD01032021 Fornecimento e montagem de protectores em acrílico CHIANDA SOLUÇÕES, LDA 194.837,63MT
CR50A001641AD00942021 Fornecimento e montagem de borrifadores e termómetros CHIANDA SOLUÇÕES, LDA 113.276,88MT
CR50A001641AD01092021 Fornecimento de material informático SLS INTELECT, LDA 33.813,00MT
CR50A001641AD00842021 Fornecimento de materiais de protecção SLS INTELECT, LDA 80.730,00MT
CR50A001641AD00542021 Fornecimento de géneros alimentícios e material de higiene e limpeza ARMAZENS CARACOL, LDA 372.700,00MT
CR50A001641AD00202021 Fornecimento de acessórios e rectificação da viatura AFF-777-MP TALITA AUTO PEÇAS, LDA 10.378,00MT
CR50A001641AD00942021 Fornecimento e montagem de protectores em acrílico CHIANDA SOLUÇÕES, LDA 189.020,39MT
CR50A001641AD01042021 Fornecimento e montagem de câmaras de vigilância CHIANDA SOLUÇÕES, LDA 81.806,40MT
CR50A001641AD00722021 Formação de examinadores de FCE TOBY NICHOLAS ALEXANDER DEWAR 46.600,00MT
CR50A001641AD00792021 Arrendamento de instalações e exploração do Centro Social RESTAURANTE TAKE AWAY MACARENA 309.720,40MT

CR50A001641AD00402021 Serviço de manutenção do pacote de salário SORT, LDA - SISTEMA, INFORMÁTICA E 
AUDITORIA

48.381,84MT

CR50A001641AD00862021 Fornecimento de materiais de protecção contra a Covid-19 2 EASY INVESTIMENTOS, LDA 100.327,50MT
CR50A001641AD00622021 Transporte de carga via aérea pORTADOR DIÁRIO, LDA 245.519,91MT
CR50A001641AD00812021 Transporte de carga via aérea PORTADOR DIÁRIO, LDA 583.531,72MT
CR50A001641AD00512021 Aquisição de livros e cadernos de inglês para as dez Delegações do IL OXFORD UNIVERSITY PRESS ORBIS (PTY) 3.895.200,00MT
CR50A001641AD01262021 Fornecimento de serviços de conectividade INAGE 300.000,00MT
CR50A001641AD01272021 Fornecimento de serviços de conectividade INAGE 1.080.000,00MT
CR50A001641AD01082021 Fornecimento de antivírus DINAMIC OFFICE, EI 82.485,00MT
CR50A001641AD00612021 Fornecimento de equipamento informático EPJD 11.917,25MT
CR50A001641AD00232021 Fornecimento de equipamento informático EPJD 3.510,00MT
CR50A001641AD00542021 Fornecimento de géneros alimentícios, material de higiene e limpeza ARMAZÉNS CARACOL, LDA 371.700,00MT
CR50A001641AD01512020 Fornecimento de géneros alimentícios MOÇAMBIQUE TERRAMAR TRADING, LDA 1.335.684,60MT
CR50A001641AD01682020 Fornecimento de géneros alimentícios MOÇAMBIQUE TERRAMAR TRADING, LDA 181.544,00MT
CR50A001641AD01392020 Fornecimento de mobiliário escolar OMID SERVICES 1.125.427,36MT
CR50A001641AD00842020 Aquisição de livros e cadernos de inglês para o IL - sede OXFORD UNIVERSITY PRESS ORBIS (PTY) 4.933.250,00MT

Maputo, aos 22 de Março de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO
DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA

Nota n.º 471071.41/DA-UGEA/2022 
Maputo, 25 de Março de 2022
Assunto: Concurso Número N.º 
58A000741/CP/37/2021 - Aquisição 
de jalecas e uniformes de Maqueiros, 
Copeiras, Atendentes, Agentes de Serviço, 
administrativos das Enfermarias, 
Seguranças e Motoristas para o HCM.

- Notificação de Adjudicação -

Nos termos do artigo 35 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, notifica-se à V. Excia 
a adjudicação do concurso acima, de acordo 
com o seguinte:

I. Lote 1 – Jalecas -Serigrafia NS
Machongane E.I -  no valor unitário
de 3,000.00MT para fornecimento
até um valor global de 917,400.00
(novecentos e dezassete mil e
quatrocentos meticais) Incluindo
Iva.

II. Lote 2 - Uniforme de Maqueiro -
Serigrafia NS Machongane E.I - no
valor unitário de 2,900.00MT, para
fornecimento até um valor global de
127,600.00 (cento e vinte e sete mil
e seiscentos meticais) Incluindo Iva.

III. Lote 3 - Uniforme de copeira -
Serigrafia NS Machongane E.I - no
valor unitário de 2,300.00 MT, para
fornecimento até um valor global de
464,600.00 (quatrocentos e sessenta 
e quatro mil e seiscentos meticais)
Incluindo Iva.

IV. Lote 4 - Uniforme de Atendentes -
Fátima Trading - no valor unitário
de 4,083.30 MT, para fornecimento
até um valor global de 326,664.00
(trezentos e vinte e seis mil,
seiscentos e sessenta e quatro
meticais) Incluindo Iva.

V. Lote 5 - Uniforme de Agente de Serviço
- Serigrafia NS Machongane E.I - no
valor unitário de 5,400.00 MT, para
fornecimento até um valor global
de 12,322,800.00 (doze milhões,
trezentos e vinte e dois mil e
novecentos meticais) Incluindo Iva.

VI. Lote 6 - Uniforme de Administrativo
da enfermaria - Serigrafia NS
Machongane E.I - no valor unitário
de 5,500.00 MT, para fornecimento
até um valor global de 4,609,000.00
(quatro milhões, seiscentos e nove
mil meticais) Incluindo Iva.

VII. Lote 7 - Uniforme de Segurança -
Serigrafia NS Machongane E.I - no
valor unitário de 7,500.00MT, para
fornecimento até um valor global de
690,000.00 (seiscentos e noventa
mil meticais) Incluindo Iva.

VIII. Lote 8 - Uniforme de Motorista -
Serigrafia NS Machongane E.I -  no
valor unitário de 3,600.00 MT, para
fornecimento até um valor global de
259,200.00 (duzentos e cinquenta
e nove mil e duzentos meticais)
Incluindo Iva.

A Direcção Administrativa
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO
DIRECÇÃO DO HCM - ILEGÍVEL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

Anúncio de Concursos
O Hospital Central de Maputo (HCM) convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para fornecimento de bens, Serviços 
e Obras Públicas conforme descrito no quadro abaixo:

Nº Nº. do Concurso/
Proposta Financeira

Objecto do Concurso Modalidade 
do Concurso

Data e Hora 
-Limite da

entrega das
Propostas

Data e Hora de 
Abertura das 

Propostas

Valor de Garantia 
Provisória em MT

01
58A000741/
CC/04/2022

Aquisição Alcoolímetros/Bafómetros para Secção 
de Transporte do HCM

Concurso Por 
Cotações

8/4/2022
10.00 Horas

8/4/2022
10.15 Horas

N/A

02
58A000741/
CC/07/2022

Fornecimento de Torneiras Para o Bloco 
Operatório Central do HCM

Concurso Por 
Cotações

8/4/2022
10.45 Horas

8/4/2022
11.00 Horas

N/A

03
58A000741/
CC/09/2022

Aquisição de 500 Vinhentas e Respectivos Auto 
Colantes para Controle Interno do HCM

Concurso Por 
Cotações

8/4/2022
11.15 Horas

8/4/2022
11.30 Horas

N/A

04
58A000741/
CC/13/2022

Contratação de Empreitadas de Obras para 
Afagamento e envernizamento de Parquê dos 
quartos 01; 05; 06; 11e 14 para Clínica Especial 
do HCM

Concurso Por 
Cotações

6/4/2022
10.00 Horas

6/4/2022
10.15 Horas

N/A

05
58A000741/
CC/14/2022

Aquisição de 500 Cartões de Assistência Médica 
para Clínica Especial do HCM

Concurso Por 
Cotações

8/4/2022
10.00 Horas

8/4/2022
10.15 Horas

N/A

06
58A000741/
CC/08/2022

Prestação de Serviço de Reactivação de 3 furos de 
Água, fornecimento de 5 Bombas Submersíveis e 
Abertura de 2 Novos furos de Água no HCM

Concurso Por 
Cotações

11/04/2022
10:00 Horas

11/4/2022
10.15 Horas

N/A

07
58A000741/
PD/03/2022

Aquisição de Vacina de Hepatite B Adulto para 
HCM

Concurso Por 
Cotações

11/4/2022
11.00 Horas

11/4/2022
11.15 Horas

N/A

08
58A000741/
CL/05/2022

Fornecimento de Mesas Operatórias, Cirúrgicas e 
Ortopédicas para HCM

Concurso 
Limitado

13/4/2022
10.00 Horas

13/4/2022
10.15 Horas

N/A

09
58A000741/
CL/08/2022

Prestação de Serviço de Reprodução e 
Fornecimento de 3 Mil Livros de Recibo e 500 
Livros de Guia das Empresas para Departamento 
Financeiro do HCM

Concurso 
Limitado

13/4/2022
11.15 Horas

13/4/2022
11.30 Horas

N/A

10
58A000741/
CL/07/2022

Aquisição de Lâmpadas para Torres de 
Endoscopia Diversos Departamentos e Serviços 
do HCM

Concurso 
Limitado

14/4/2022
10.00 Horas

14/4/2022
10.15 Horas

N/A

11
58A000741/
CL/09/2022

Fornecimento e Montagem de 20 Computadores 
para Diversos Departamentos e Serviços do HCM

Concurso 
Limitado

28/4/2022
11.00 Horas

28/4/2022
11.15 Horas

N/A

12
58A000741/
CP/08/2022

Fornecimento Contínuo de Material de Ferragem, 
Acessório para Aparelhos de Electromedicina e 
Acessórios para Aparelhos de Ar-Condicionado 
para HCM

Concurso 
Público

29/4/2022 
10.00 Horas

29/4/2022 
10.15 Horas

Lote I:    45.000,00

Lote II:   40.000,00

Lote III: 100.000,00

Lote IV:  75.000,00
Lote V:   30.000,00 
Lote VI:  50.000,00
Lote VII: N/A

13
 58A000741/
CP/05/2022

Aquisição de Três Mil Catéteres de Duas Vias para 
UCI de HCM

Concurso 
Público

25/4/2022 
10.00 Horas

25/4/2022 
10.15 Horas

50.000,00

14 58ª000741/CP/07/2022 Fornecimento de Toneres e Tinteiros para HCM
Concurso 
Público

19/4/2022 
10.00 Horas

19/4/2022 
10.15 Horas

Lote I: 25.250,00

Lote II: 4.650,00

Lote III:15.900,00

15 58ª000741/CP/04/2022
Aquisição de Material e Consumíveis de Escritório 
para o Departamento da Clínica Especial do HCM

Concurso 
Público

19/4/2022 
11.00 Horas

19/4/2022 
11.15 Horas

40.000,00

16 Proposta Fin. Nº 08
Prestação de Serviço de Manutenção de 8 
Máquinas B. Brown e 4 Máquinas de Nipro 
alocadas ao Serviço de Hemodiálise

Pedidos de 
cotações

8/4/2022 
10.30 Horas

N/A N/A

17 Proposta Fin. Nº 517
Fornecimento de consumíveis para Ventiladores 

do HCM
Pedidos de 

cotações
8/4/2022 

10.30 Horas
4/4/2022

15.00 Horas
N/A

Notas Importantes:
1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar e adquirir os Documentos do Concurso na UGEA do Hospital,

sita no endereço indicado no final deste anúncio pela importância não reembolsável de 1.000,00 MT (mil meticais).

2. O pagamento deverá ser feito em depósito directo no Banco Millennium BIM (Conta N.º 131007619 NIB 0001000000131007619.57;
Moeda MZN - Hospital Central de Maputo – Escalas de Urgências).

3. N.B: Os Concorrentes deverão efectuar visitas para os concursos nºs:

Nr. Do Concurso/Processo Data da Visita Hora da Visita Local de concentração Hora de concentração

58A000741/CC/13/2022 31/3/2022 10.30 UGEA 10.15

Proposta Fin. Nº 08 31/3/2022 10.30 UGEA 10.15

A visita ao local da Obra/Manutenção é de carácter obrigatório

a) O período de validade das propostas deverá ser de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data da sua abertura.

b) Os Cadernos de Encargos serão adquiridos na Secretaria Geral do Hospital Central de Maputo em frente à Farmácia Central,
Av. Agostinho Neto, nº 1164, 1º Andar.

c) Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 25 de Março de 2022
Endereço: Hospital Central de Maputo

Direcção DO HCM - Ilegível
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

Av. Agostinho Neto, 1164 - Bloco Central - 3º andar - Telefax: 21 357900
Maputo – Moçambique
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO
DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO E DE CANCELAMENTO

Em cumprimento com o instituído no n° 2 do artigo 64 do Decreto n° 5/16, de 8 de Março, comunica-se que os objectos 
dos concursos abaixo indicados foram adjudicados, desclassificados e cancelados de acordo com o seguinte quadro.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO
DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS 
AQUISIÇÕES – UGEA

PROCEDIMENTO DE 
CONTRATAÇÃO Nº 

58A000741/AD/17/2022-
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS

O Hospital Central de Maputo convida  todos 

os interessados que reúnam os requisitos 

de elegibilidade para contratação com o 

Estado a apresentarem propostas em cartas 

fechadas para o arrendamento de 32 (trinta 
e dois) imóveis habitacionais mobilados, 

para o alojamento de médicos estrangeiros 

afectos ao HCM.
Preferencialmente, os imóveis habitacionais 

devem estar localizados nos seguintes 

endereços:

a) Bairro Central ou Polana Central, nas

seguintes delimitações: Av.Fernando
Orlando Magumbwe;

b) Bairro da Coop: Av. Vladimir Lenine,
Av. Karl Max, Av. Paulo Samuel
Kankhomba, Av. Agostinho Neto e
Filipe Samuel Magaia, Av. Patrício
Lumunba, Av. Amílcar Cabral,
Crisanto Cristiano, Mohamed Sekou
Touré, Eduardo Mondlane, Rua do

Quionga, Rua Gabriel Simbine, Rua
da Resistênia, Av. Keneth Kaunda,
Av.24 de Julho, Rua do Dão, Rua do
telégrafo e Rua Carlos Alberto.

Os concorrentes interessados poderão obter 

mais informações, examinar  e levantar os 

termos de referências na UGEA do Hospital, 

sita no endereço abaixo indicado:

HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO
DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS 
AQUISIÇÕES – UGEA

Av.Agostinho Neto, nº 1164- Bloco 
Central  -3º Andar esquerdo –Telefax :

21 333349
Cidade de Maputo-Moçambique

As propostas apresentadas pelos 

interessados deverão ser acompanhadas 

dos seguintes documentos:

c) Fotocópia autenticada do título de
proprietário do imóvel ou Certidão

de registo predial;

d) Fotocópia autenticada do documento
de identificação, em caso de pessoas
singulares;

e) Fotocópia autenticada da Escritura
Pública ou documento  equivalente,

no caso de pessoas Colectivas;

f) Declaração reconhecida pelo Cartório 

Nacional de não se encontrar em
nenhuma situação de impedimento

de contratar com o Estado, nos

termos da legislação vigente:

As propostas deverão ser entregues no 

endereço acima indicado, até às 14.00 
horas do dia 14 de Março de 2022.

O processo de contratação será regido pelo 

Regulamento de Contratação de Empreitada 

de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 
pelo Decreto nº5/2016 de 8 de Março.

Cordiais saudações.

A Directora Administrativa

(Ilegível)

Maputo, aos 25 de Março de 2022

Endereço: Hospital Central de Maputo

Direcção Administrativa
(Ilegível)

Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

Av. Agostinho Neto, 1164 - Bloco Central - 3º andar - Telefax: 21 357900
Maputo – Moçambique

26832683

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CONVITE PARA SUBMISSÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONSULTORIA PARA REVISÃO DO MANUAL DOS CUSTOS INDIRECTOS

Data:                 22/Março/2022

Concurso: N° 006/CESC/CQS/2022

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

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

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

O trabalho de consultoria consistirá no seguinte: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Carta de Manifestação de Interesse;

• Perfil da Empresa;

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

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

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

Tel: (+258) 21 487565; Fax: 21 487552
Cell: (+258) 845108505 / 824708431
Email: procurement@cescmoz.org

Maputo-Moçambique

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

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

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

Telefone: (+258) 21487552; Fax: 21487565; Cells: 82 4708431/84 5108505;
Email: info@cescmoz.org; Web Site: www.cescmoz.org
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

Av. Vladimir Lenine, nº 1472 - 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE LÍDIA SIMONE COSSA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e um de Março 
de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas dez verso a folhas doze, do livro de 
notas para escrituras diversas número oitocentos e oitenta e sete “D”, do Terceiro 
Cartório Notarial, perante ALDINA GUILHERMINA SAMUEL RUTUTO MOMADE, 
licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, foi lavrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito de LÍDIA SIMONE COSSA, casada com 
Alberto Changana Ubisse, sob o regime de comunhão geral de bens, natural de 
Magude, residente que foi nesta cidade, filha de Simone Cossa e de Cufasse Cossa.

Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e 
universais herdeiros de todos os seus bens e direitos, sua esposa e seus filhos: 
Sérgio Alberto Ubisse, casado com Ana Maria Chongo, sob o regime de bens 
adquiridos, Olinda Alberto Ubisse, solteira e Telma Ubisse, solteira, todos 
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.

Está Conforme
Maputo, aos 23 de Março de 2022

A Notária
(Ilegível)

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

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO

SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MADALENA NEVES MALULECA E SULEMANE ALY 

MOHAMED HASSANE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dez de Junho de dois mil e vinte 
e um, exarada de folhas sessenta e dois verso a sessenta e quatro, do livro de notas para 
escrituras diversas número trezentos e cinquenta e nove, traço “B”, do Segundo Cartório 
Notarial de Maputo, perante mim, DANILO MOMADE BAY, licenciado em Direito, 
Conservador e Notário Superior, em exercício no referido Cartório, foi celebrada uma 
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de MADALENA NEVES MALULECA, de 
sessenta e um anos de idade, no estado de casada com Sulemane Aly Mahomed Hassane, 
natural de Maputo, com última residência habitual no Bairro do Alto Maé, filha de Neves 
Maluleca e de Deolinda Mahosse.

Foi celebrada ainda uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de SULEMANE 
ALY MOHAMED HASSANE, de sessenta e sete anos de idade, no estado de viúvo, de 
nacionalidade moçambicana, com última residência habitual no Bairro do Alto Maé, filho 
de Ali Mohamed Hassane e de Natália Filipe Tembe.
Que os falecidos não deixaram testamento ou qualquer outra disposição da sua última 
vontade. Deixaram como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, seus filhos: 
Ancha Sulemane Hassane, casada sob o regime de comunhão de adquiridos com António 
André José da Rocha, Abdul Hamide Hassane, Aly Mahomed Hassane, Isac Sulemane 
Hassane e Zuleca Sulemane Hassane, solteiros, maiores, naturais de Maputo.

Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão, que da herança 
fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Está Conforme
Maputo, aos 15 de Junho de 2021

A Notária Técnica
(Ilegível)

30243033

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Convite para participação no concurso público para 
Serviço de Segurança 2022-2024

Concurso # (PR Nº 9414)

Secção 1 - Informações sobre a instituição 
A CARE Internacional em Moçambique é uma organização não-governamental 
Humanitária e de Desenvolvimento que opera em Moçambique desde 1986, nas áreas de 
resposta à emergência, Redução de Risco de Desastres e Programas de Desenvolvimento 
a longo prazo, como agricultura, água, saneamento e higiene, género, microcrédito e 
poupança, saúde materna e reprodutiva, HIV/SIDA e Advocacia. 

Secção 2 - Convite para:
A CARE lança um edital para Contratação de Serviços de Seguranca, valido por 24 meses 

para as províncias de Maputo, Inhambane, Cabo Delgado e Nampula e devem responder 

às especificações constante no caderno de encargo.

Secção 3 - Levantamento de cadernos de encargos
 Os Fornecedores interessados poderão obter mais informações incluindo os Cadernos  
no endereço:

• Escritório da CARE Internacional Moçambique em Maputo, Maxixe, Nacala e Pemba,

durante o horário normal de expediente, até 28 de março, das 8.00 às 17.00 horas.

Assim como por email,  carla.dasilva@care.org e sinezia.muquivirele@care.org

Os Fornecedores interessados poderão tambéma cessar o Caderno de Encargos a 
através do link:

https://bit.ly/3KS8O5U

O prazo do levantamento do caderno de encargo será até o dia 28 de Março de 2022 
pelas 16:30, nos endereços da CARE mencionados acima.

O prazo da submissão dos documentos de licitação completos será até ao dia 31 de Março 
de 2022 pelas 16.00 horas, nos endereços da CARE sita na Rua PARA O Palmar, nº50, 
Bairro de Costa de Sol, Maputo-Moçambique

Para informações adicionais poderá contactar a CARE Internacional – Moçambique, através 
do endereço electrónico carla.dasilva@care.org  e sinezia.muquivirele@care.org 
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Pedido de Manifestação de Interesse
Concurso N.º 52A002341/QP/001/2022

A Universidade Eduardo Mondlane pretende contratar uma empresa de consultoria para 

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

efeito são convidados todos interessados e elegíveis a manifestarem interesse para prestação 

destes serviços.

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

prestação destes serviços na Direcção de Logística e Aprovisionamento-UGEA Central a 

funcionar no edifício do Reitoria, sita no Campus Universitário, Av. Julius Nyerere, n.º 3453, 
até às 11.00 horas do dia 8 de Abril de 2022.

A manifestação de interesse deverá ser acompanhado pelos seguintes documentos:

i. Carta de Manifestação de Interesse;

ii. Comprovativos de qualificação jurídica, técnica, económico-financeira e fiscal;
iii. Informação relevante sobre as qualificações e experiência para a realização do

trabalho (CV’s da equipa técnica e descrição de trabalhos similares realizados

com sucesso);

iv. Alvará da 3ª classe ou superior para exercício de actividade de consultoria
de construção civil nas obras públicas, ao abrigo do Diploma Ministerial n⁰
76/2015, de 22 de Maio.

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

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

O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, 
de 8 de Março.

Maputo, aos 23 de Março de 2022
A Directora
    (Ilegível)    

DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO

Unidade Gestora Executora das Aquisições
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______

MINISTÉRIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
INSTITUTO NACIONAL DE IRRIGAÇÃO

Projecto de Agricultura Irrigada de Pequena Escala e Acesso ao Mercado (IRRIGA)
Donativo N.º D3510-MZ

(Regime Especial)

Anúncio de Adjudicação
De acordo com o número 2, do artigo 64, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que foi adjudicado o Consultor abaixo:

N° Concurso Objecto Empreiteiro/

Consultor

Valor (US$), 
incluindo IVA

5 Concurso Público 
Nacional N.° MZ-INIR-

197084-CS-QCS

Fiscalização de Obras de Construção dos regadio de 
M´ziva (Bloco 2) -160 ha, distrito de Nicoadala, província 
da Zambézia

RIPORTICO 
– Engenharia 

Moçambique, Lda
US$129.210,00

Maputo, aos 22 de Março de 2022

A Autoridade Competente

CARO TITULAR MINEIRO

De acordo com o Regulamento da Lei de Minas, os 

titulares de Concessões Mineiras, de Licença de 

Tratamento e de Processamento Mineiros devem 

submeter até 30 de Março de cada ano, um Programa 

de Trabalhos e respectivo orçamento a realizar no ano 

seguinte, bem como o plano de venda de produtos 

minerais.

A falta de apresentação dos planos anuais está sujeita 

a aplicação da pena de multa no valor mínimo de 20 

salários mínimos.

Os documentos supramencionados deverão ser 

apresentados em formato físico e electrónico ao 
Balcão do Cadastro Mineiro do Instituto Nacional de 

Minas ou aos Serviços Provinciais de Infra-estruturas 

mais próximos.

Apelamos ao cumprimento dos deveres.

2687

2673
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ANÚNCIO DE CONCURSO
(Fornecimento de  Serviços)

Referência N0 SOS/NO/2022

A Aldeias das Crianças SOS é membro da SOS Kinderdorf International,  

uma das maiores organizações não governamentais dedicada a apoio de 

crianças sem cuidados parentais adequados ou em risco de perdê-los. 

Em Moçambique, a organização está estabelecida em seis provincias, 

designadamente Maputo, Inhambane, Sofala, Manica, Tete e Cabo Delgado. 

A Aldeias das Crianças SOS, convida pessoas singulares e colectivas 

interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade a apresentarem 

propostas em envelopes fechados para a prestação dos serviços 

mencionados nos lotes abaixo.

Lote 1: Serviços de serigrafia e gráfica 
Lote 2: Serviços de hotelaria e formações

Lote 3: Manutenção do equipamento e material informático

Lote 4: Manutenção e repação de Ar-condicionados

As propostas deverão ser entregues em formato físico e em envelove 
selado e carimbado nos escritórios das Aldeias de Crianças SOS, na 
Avenida 24 de Julho no 3260 R/C, até ao dia 5/4/2022, às 16.00 horas.
São concorrentes elegiveis os que apresentarem os seguintes requisitos:

• Alvará da actividade comercial

• Cadastro único

• Quitação do INSS

• Quitação das Finanças

Os termos de referências podem ser solicitados através do seguinte 
endereço electrónico: Edelicio.langa@soscvs.org.mz.

Maputo, Março de 2022

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

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

CONFIRA OS MELHORES

LANCES DE FUTEBOL

NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO

1896

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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British Council

Hollard Building 
Ave. Sociedade de Geografia
269, Maputo

Telefone 21355000 | 840600830

info@britishcouncil.org.mz

WELCOME TO OUR WORLD OF ENGLISH

www.britishcouncil.org.mz
www.learnenglish.britishcouncil.org BritishCouncilMozambique

READY?

IMPULSIONE AS SUAS HABILIDADES 

ATRAVÉS DE UM CURSO DE LÍNGUAS 

COM OS ESPECIALISTAS MUNDIAIS 

DE INGLÊS 

LEARN
ENGLISH

FAÇA A SUA RESERVA HOJE para os nossos cursos de inglês a começar 
no dia 4 de Abril de 2022.

Horário de consultas:

Segunda à Quinta das 8h às 16h

Sextas das 8h às 12h

Testes escritos - Online!

Explore a inigualável variedade de cursos e apoio disponív el dos 
peritos mundiais de inglês par a o ajudar a realizar todo o seu  
potencial no trabalho.

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

Vértice Latitude Longitude

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

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

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

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

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

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

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

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

Maputo, aos 9/3/2022

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo) 2981
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE INHAMBANE

SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pelo Tribunal Judicial da Província de Inhambane, nos Autos de Acção 
Executiva Ordinária-Reforma número quinze barra dois mil e dez, 
traço “B”, movidos pelo exequente Instituto Nacional do Turismo, 
contra o executado Baptista Francisco, natural de Chicuara-Maxavela, 
distrito de Homoíne, são citados os credores desconhecidos do executado 
supramencionado para, no prazo de dez dias, que começa a correr depois 
de findo o dos éditos de vinte dias, a contar da segunda e última publicação 
deste anúncio, reclamarem o pagamento de seus créditos sobre um prédio 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Inhambane, sob o número 
seis mil e oitocentos e onze (6 811) a folhas trinta e dois verso (32v), do livro 
B/16 e inscrito a favor de Baptista Francisco, solteiro, natural e residente 
em Homoíne, sob o número seis mil e quatrocentos e setenta e quatro (6 474) 
a folhas sessenta e nove (69), do livro “G”, barra onze, constituído por uma 
parcela com a área de cinquenta e sete metros quadrados (57m²), situada na 
sede do distrito de Homoíne, a confrontar a partir do Este com o talho, Oeste 
casa de banho do Conselho Executivo, Sul via pública e Norte com o Mercado 
Central, onde se acha construído um Disco Bar “Luso Globo”, composto por 
cinco (5) edifícios construídos de material convencional, quatro (4) rondáveis 
executados em material misto (alvenaria e cobertura em colmo), para além 
do muro de vedação, ao abrigo do disposto nos artigos 864º e 865º, ambos do 
Código do Processo Civil.

Inhambane, aos 21 de Fevereiro de 2022

O Juiz de Direito
Dr. Olímpio Mário Mujovo

O Ajudante de Escrivão de Direito
Fernando Artiel Taiela
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
___________

SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO
Departamento de Aquisições 

A Secretaria de Estado da Juventude e Emprego convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias 

empresas, inscritas no Cadastro Único de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 

de Serviços ao Estado a apresentarem propostas fechadas, para os concursos abaixo indicados:

Modalidade de 
contratação 

Objecto

Data e 
hora de 

entrega das 
propostas 

Data e hora de 
abertura

das propostas 

  Data e hora 
do anúncio de 

posicionamento 

Concurso Limitado
31A002541/
CL/04/2022

Fornecimento de 
Mobiliário 

7/4/2022
até às

10.00horas

7/3/2022
às

10.15horas

12/4/2022
às

10.00horas

Concurso Limitado
31A002541/
CL/05/2022

Fornecimento de 
Material de Escritório e  
Consumíveis    

7/4/2022
até às

13.00horas

7/4/2022
até às

13.15horas

12/4/2022
às

11.30horas

Concurso Limitado
31A002541/
CL/06/2022

Fornecimento de 
Combustíveis e 
Lubrificantes

8/4/2022
até às

10.00horas

7/4/2022
até às

10.15horas

13/4/202
às

10.00horas

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os cadernos de encargo ou

levantá-los na Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, sita na Av. 10 de Novembro nº 74, 2º piso,

pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), por cada caderno de encargo.

2. O valor do caderno de encargo acima referido deverá ser depositado na conta nº 21258801410001,

BCI - Secretaria de Estado da Juventude e Emprego - Receitas Próprias.

3. O período de validade das propostas do concurso limitado é de 90 dias, contados a partir da data da sua

abertura.

4. A abertura em sessão pública será feita no local, hora e dia acima indicados, na presença dos concorrentes 

que desejarem comparecer.

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.

Maputo, aos 24 de Março  de 2022

Autoridade Competente
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE 
JUSTIÇA E TRABALHO 

CARTÓRIO NOTARIAL DA 
MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE VERÓNICA 

TIVANE MIAMBO

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura de 
sete de Janeiro de dois mil e vinte 
e dois, exarada de folhas vinte e 
cinco a folhas vinte e seis verso, 
do livro de notas para escrituras 
diversas número cento e oitenta 
“B”, deste Cartório Notarial, a 
cargo da Notária Carla Albino 
Maibaze Feliz, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de Verónica 
Tivane Miambo, de vinte e nove 
anos de idade, no estado civil que 
era casada com Nicolau Ricardo 
Miambo, natural de Chicumbane, 
Xai-Xai, filha de Pande Silvane 
Tivane e de Virgínia Machacule, 
com última residência no Bairro 
da Matola “A”, cidade da Matola.
Que a falecida não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição de última vontade.
Deixou como universais herdeiros 
dos seus bens, seu cônjuge 
Nicolau Ricardo Miambo, 
viúvo, natural da Machava, 
Matola e residente no Bairro da 
Liberdade, cidade da Matola e 
seus filhos: Ricardo Nicolau 
Miambo, solteiro, maior, natural 
da Matola e residente no Bairro 
da Liberdade, Arcénio Augusto 
Nicolau Miambo, solteiro, maior, 
natural da Matola e residente 
no Bairro Tsalala, cidade da 
Matola e Virgínia Paula Nicolau 
Miambo, solteira, maior, natural 
da Matola e residente no Bairro 
da Liberdade, cidade da Matola.
Que segundo a lei não há pessoas 
que prefiram ou que possam 
concorrer a esta sucessão aos 
indicados herdeiros. Que da 
herança fazem parte bens móveis 
e imóveis.

Está Conforme

Cartório Notarial da Matola, aos 
18 de Março de 2022

O Notário
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E 

TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DA MATOLA

EXTRACTO PARA 
PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 
DE NICOLAU RICARDO 

MIAMBO

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura de 
sete de Janeiro de dois mil e vinte 
e dois, exarada de folhas vinte e 
sete a folhas vinte e oito verso, 
do livro de notas para escrituras 
diversas número cento e oitenta 
“B”, deste Cartório Notarial, a 
cargo da Notária CARLA ALBINO 
MAIBAZE FELIZ, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de NICOLAU 
RICARDO MIAMBO, de sessenta 
e quatro anos de idade, no estado 
civil que era viúvo, natural da 
Matola, filho de Majugar Miambo 
Ricardo e de Miquelina Maria da 
Conceição Marrime, com última 
residência no Bairro da Liberdade, 
cidade da Matola.
Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição de última vontade.
Deixou como universais herdeiros 
dos seus bens, seus filhos: Ricardo 
Nicolau Miambo, solteiro, maior, 
natural da Matola e residente no 
Bairro da Liberdade, Arcénio 
Augusto Nicolau Miambo, 
solteiro, maior, natural da Matola 
e residente no Bairro de Tsalala, 
cidade da Matola, Virgínia Paula 
Nicolau Miambo, solteira, maior, 
natural da Matola e residente 
no Bairro da Liberdade, cidade 
da Matola e Nicolau Ricardo 
Miambo Júnior, menor, natural 
de Maputo e residente no Bairro 
Djuba, Boane. 
Que segundo a lei não há pessoas 
que prefiram ou que possam 
concorrer a esta sucessão aos 
indicados herdeiros.
Que da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis.

Está Conforme

Cartório Notarial da Matola, aos 
18 de Março de 2022

O Notário
(Ilegível)
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

12ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Décima Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos de vinte dias, 
contados da segunda e última publicação deste anúncio, citando os credores desconhecidos da executada 

MEGATUBI, LIMITADA, com sede na Estrada Nacional nº 1, Massalela, Cumbana, Jangamo, Província de 

Inhambane, para, no prazo de dez dias, posteriores àquele dos éditos reclamar, querendo, nos Autos de 
Execução Ordinária, nº 43/20-M, em que é exequente: FNB-MOÇAMBIQUE, SA, o pagamento do seu 

crédito pelo produto de imóvel penhorado, sobre que tenham garantia real, designadamente:

Verba única

Um imóvel descrito na Conservatória dos Registos e Notariado da Maxixe, sob o nº 372 a folhas 191V, do livro 

nº B/1 a favor de Manuel Lourenço, casado com Isaura José Novela, sob o regime de comunhão de bens 

adquiridos, com a hipoteca a favor do Banco FNB-Moçambique, SA, registada em três de Março de dois mil 

e dezasseis a fls. 96v a 97, sob o nº 131, do livro C/1.

Maputo, aos 22 de Setembro de 2021
A Ajudante de Escrivão de Direito

Sandra Maria Jacinto
Verifiquei

A Juíza de Direito
Moíla Ornélia Chong Chelene 2634

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE CHIMOIO

4ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
O MERITÍSSIMO SALES MULIMA VICTOR, JUIZ DE DIREITO DESTA SECÇÃO

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

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

O Juiz de direito
Dr. Sales Mulima Victor

O Escrivão de Direito
Adelino Vasco Soda

AUTARQUIA  DE NAMPULA
CONSELHO AUTÁRQUICO DA CIDADE DE NAMPULA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO Nº--04-- /2022
De acordo com alínea d) numero 3, do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado aprovado Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, Comunica-se a adjudicação do Objecto do Concurso abaixo indicado: 

Nº 
de 

Ord   
Referência Nome do Concorrente Objecto de Concurso

Valor de Adjudicação 
Incluído IVA

01
Concurso Nº 
900310000/C.L/04/2021 ELECTROMED, LDA 

Fornecimento de Sistema Semafórico 
para dois Cruzamentos deste Município

2.947.230,00MT (dois milhões, novecentos e quarenta 
e sete mil, duzentos e trinta meticais).

02
Concurso Nº 
900310000/C.P/01/2022

SMART SEDOW SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA

Lote 01-Fornecimento de Material de 
Expediente

7.357.500,00MT (sete milhões, trezentos cinquenta e 
sete mil, quinhentos meticais

Nampula, aos 18 de Março de 2022
O Presidente

Paulo Vahanle
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO

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

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO
De acordo com o nº 1 do artigo 71 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, o Gabinete do Secretário de Estado na Cidade de Maputo convida  todos interessados inscritos no Cadastro 
Único do Ministério da Economia e Finanças,a apresentarem as propostas fechadas para contratação de acordo com o seguinte:

Nº- de Concurso Designação do Concurso
Modalidade de 

Concurso

Data e hora de entrega das 

propostas

Data e hora de abertura 

das propostas

Prazo de Validade 
das propostas

25L0002041/CL/02/2022
Manutenção e reparação de 

viaturas
Limitado

13/4/2022 
às 9.15 horas

13/4/2022
às 10.00 horas

90 Dias

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los na Repartição de Aquisições/
(UGEA), sito no Distrito Municipal KaMavota, Bairro de Laulane, quarteirão nº 45, Rua 4346 esquina com a rua 4345, 1º andar, Telefone +258 823042340
Cidade de Maputo.

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

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

Maputo, aos 21 de Março de 2022
Autoridade Competente
A Directora do Gabinete
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

GOVERNO DO DISTRITO DE MATUTUÍNE
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS CIVIL E NOTARIADO DE MATUTUÍNE

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO DE ESCRITURA DE 
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura desta data de vinte e cinco 
de Fevereiro de dois mil e vinte e dois, lavrada nesta Conservatória, a cargo do 
Notário Iussufo Omar Combo, exarada de folhas oitenta e oito a folhas noventa, 
do livro de notas para escrituras diversas número 1-B, foi celebrada uma Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito de Madalena Tembe, de setenta e cinco 
anos de idade, no estado que era solteira, natural de Bela Vista, filha de Uamamba 
Tembe e de Marta Cumbula, com última residência em Missevene, distrito de 
Matutuíne.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da última 
vontade.
Mais certifico que na operada escritura foram declarados únicos e universais 
herdeiros dos seus bens, seus filhos: 
Primeiro: Adelino Nunes da Silva, casado com Deolinda José Cumbana, natural 
de Catembe e residente no quarteirão quinze, casa número oitenta e um, rua dos 
Heróis Dadra, Central “B”, Distrito Municipal Um.
Segundo: Maria do Patrocínio Nunes da Silva, solteira, maior, natural de Catembe 
e residente no quarteirão quinze, casa número oitenta e um, rua dos Heróis Dadra, 
Central “B”, Distrito Municipal Um.
Terceiro: António Nunes da Silva, solteiro, maior, natural de Catembe e residente 
no quarteirão quinze, casa número oitenta e um, rua dos Heróis Dadra, Central “B”, 
Distrito Municipal Um;
Quarto: Elizabeth Nunes da Silva, solteira, maior, natural de Maputo e residente 
no quarteirão quinze, casa número oitenta e um, rua dos Heróis Dadra, Central “B”, 
Distrito Municipal Um;
Quinto: Madalena Nunes da Silva, solteira, maior, natural de Maputo e residente 
no quarteirão quinze, casa número oitenta e um, Central “B”, Distrito Municipal 
Um;
Sexto: Carla Mariamo Nunes da Silva, solteira, maior, natural de Maputo e 
residente no quarteirão quinze, casa número oitenta e um, rua dos Heróis Dadra, 
Central “B”, Distrito Municipal Um;
Sétimo: Suzana Salvador Cangela, solteira, maior, natural de Maputo e residente 
no quarteirão quinze, casa número oitenta e um, rua dos Heróis Dadra, Central “B”, 
Distrito Municipal Um;
Que segundo a lei não há pessoas que prefiram ou que possam concorrer a esta 
sucessão aos indicados herdeiros.
Que da herança fazem parte os bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Conservatória dos Registos e Notariado de Matutuíne, aos oito de Março de dois 
mil e vinte e dois

O Técnico
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Na Execução Sumária nº 38/20-G, em que o exequente Dácia 
Euclides Gonçalves Zavala move contra a executada Casa 
Jovem, foi designado o dia 29 de Abril de 2022, pelas 9.00 
horas, na sala de Audiências desta Secção, para venda por meio 
de propostas em carta fechada, em 1ª praça, entregues até esse 
momento, pelas pessoas interessadas na compra do seguinte 
imóvel:

Imóvel a vender

Imóvel sito no Bairro da Costa do Sol, recinto da Casa Jovem, 
descrito na Conservatória do Registo Predial da Cidade de 
Maputo, sob o número cinquenta e nove mil quinhentos oitenta 
e cinco a folhas onze verso do livro B barra duzentos e três da 
Fracção Autónoma designada pela letra “treze C quinze” Bloco 
C Quinze.
Esta fracção acha-se inscrita sob o número setenta e cinco mil 
cento e um a folhas setenta verso, do livro “G” noventa e nove a 
favor da Casa Jovem, Limitada.
As propostas devem mencionar preço superior a 1 233 
260,00MT (um milhão, duzentos e trinta e três mil, 
duzentos e sessenta meticais), correspondente ao valor da 
dívida e custas prováveis.
São convidadas todas as pessoas com interesse na compra 
do imóvel a entregarem as suas propostas no Cartório desta 
Segunda Secção, sito na Av. 25 de Setembro, Palácio da Justiça, 
4º andar, cidade de Maputo, durante as horas normais de 
expediente.
O imóvel pode ser apreciado no Bairro da Costa do Sol, recinto 
da Casa Jovem, fracção autónoma designada pela letra “treze C 
Quinze” Bloco C Quinze, cidade de Maputo, ao cuidado da Casa 
Jovem, Limitada, ora executada nos autos, durante as horas 
normais de expediente.

Maputo, aos 23 de Março de 2022

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira

PROJECTO DE LIGAÇÕES ECONÓMICAS PARA DIVERSIFICAÇÃO (PLED)
Unidade de Coordenação do Projecto

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

(SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SELEÇÃO DE EMPRESAS)

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIAR O GABINETE DE COORDENAÇÃO E 
GESTÃO DO PROGRAMA ÚNICO

Identificação: Donativo IDA N.o D810-MZ
Objecto: Serviços de consultoria para apoiar o gabinete de coordenação e gestão do Programa 
Único
Referência: Concurso N.o MZ-MEF-DNT-282897-CS-QCBS.

1. O Governo de Moçambique (GdM), através do Ministério da Economia e Finanças recebeu
um financiamento do Banco Mundial para o custo do Projecto de Ligações Económicas para
Diversificação (EL4D/PLED) e pretende aplicar parte dos recursos em Serviços de Consultoria.

2. Os serviços de Consultoria (“Serviços”) incluem (i) planear e executar as iniciativas do
programa; (ii) acompanhar e actualizar a Estratégia do Programa Único; (iii) manter um
roteiro abrangente e um plano de execução de todas as actividades de valor acrescentado nas
instituições governamentais e no sector privado; (iv) acompanhar as iniciativas do programa.

Os termos de referência (TOR) detalhados para a Consultoria podem ser encontrados no
endereço abaixo ou podem ser fornecidos mediante solicitação para o seguinte e-mail:
procurement.pled@gmail.com.

3. O Ministério da Economia e Finanças (MEF) convida as empresas de consultoria (“Consultores”) 
elegíveis para indicar seu interesse em fornecer os Serviços. Os consultores interessados   devem
fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações exigidas e a experiência
relevante para prestar os serviços (brochuras, descrição de contratos semelhantes, experiência
em condições semelhantes e implementação de projectos de acordo com o quadro de salvaguarda
ambiental e social, etc.).

Os critérios de avaliação para a lista curta são os seguintes:
• Pelo menos 8 anos de experiência na concepção, execução e monitoria de programas

para PMEs, no contexto de países em desenvolvimento;
• Experiência na criação de um gabinete local de execução (gabinete de gestão de

programas) para um programa de larga escala;
• Experiência em consultoria e assessoria empresarial em gestão financeira;
• Experiência no trabalho com fornecedores de grandes empresas, incluindo na

indústria petrolífera e de gás;
• Experiência em coordenação com múltiplas entidades (instituições públicas, privadas

e internacionais);
• Experiência em Moçambique será uma vantagem;
• Uma equipa com experiência no trabalho em Estratégia de Conteúdo Local

em Moçambique ou noutros países africanos com um perfil semelhante ao de
Moçambique nos últimos 2 anos para os responsáveis pelo programa e 5 anos para o
gestor do programa; e

• Uma equipa local baseada em Moçambique com recursos que têm experiência no
sector extractivo.

• Uma sólida compreensão do ambiente operacional e económico dos países em
desenvolvimento, com preferência pela experiência relevante no trabalho com actores
locais no ecossistema empresarial, tais como centros e incubadoras, particularmente
na África Subsaariana.

Nesta fase a Equipa-Chave não será objecto de avaliação para a Lista Curta.

4. Chama-se a atenção dos Consultores interessados   para a Seção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17
do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco Mundial, Novembro de 2020
(“Regulamento de Aquisições”), que estabelece a política do Banco Mundial sobre conflito de
interesses.

Os consultores podem se associar a outras firmas para reforçar as suas qualificações, mas
devem indicar claramente se a associação é na forma de Associação/ou subcontratação. No
caso de Associados, todos os integrantes serão solidariamente responsáveis pela totalidade do
contrato, se selecionados.

5. O consultor será seleccionado de acordo com método de selecção baseada na Qualidade e no
Custo (QCBS), estabelecido no Regulamento de Aquisições do Banco Mundial.

6. Mais informações podem ser obtidas no endereço abaixo, em horário de expediente 8.30 às
15.30 horas.

7. As manifestações de interesse devem ser entregues por escrito no endereço abaixo
(pessoalmente, ou de preferência por e-mail), até ao dia 20 de Abril de 2022, 14.30 horas.

Ministério da Economia e Finanças

Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira

Projecto de Ligações Económicas para a Diversificação - PLED
Unidade de Coordenação do Projecto

Av Ahmed Sekou Touré, Nº 21, 2º Andar, Flat 21

Maputo - Moçambique

Email: procurement.pled@gmail.co

REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE

National Directorate of Treasury and Economic and Financial Cooperation

ECONOMIC LINKAGES FOR DIVERSIFICATION PROJECT (EL4D/PLED)
Project Implementation Unit

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

CONSULTING SERVICES FOR PROGRAMA ÚNICO COORDINATION & MANAGEMENT 

OFFICE SUPPORT

Country: Mozambique
Grant No: IDA D810-MZ
Assignment Title: Consulting Services for Programa Único Coordination and Management 
office support
Reference No: MZ-MEF-DNT-282897-CS-QCBS.

1. The Government of Mozambique (GoM), through the Ministry of Economy and Finance (MEF)
has received financing from the World Bank towards the cost of the Mozambique Economic
Linkages for Diversification Project (EL4D/PLED) and intends to apply part of the proceeds
for consulting services.

2. The Consulting Services (“the Services”) include (i) plan and execute the initiatives of the
program; (ii) follow up and update the Programa Único Strategy; (iii) maintain a comprehensive
roadmap and execution plan of all add value activities in the government institutions and the
private sector; (iv) track the program initiatives.

The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be provided on request to the
following e-mail: procurement.pled@gmail.com.

3. The Ministry of Economy and Finance (MEF) now invites eligible Consultants to indicate
their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information
demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform
the Services (brochures, description of similar assignments, experience in similar conditions
and implementation of projects in accordance with environmental and social safeguard’s
framework, etc.).

The shortlisting criteria are:
• At least 8 years’ experience in design, execution and monitoring programs for SMEs,

in the context of developing countries;
• Experience in setting up a local execution office (programme management office) for

a large programme;
• Experience in consultancy and business advisory on financial management;
• Experience in working with suppliers of large companies including in the oil&gas

industry;
• Experience in coordination with multiple entities (public, private and international

institutions);
• Experience in Mozambique will be an advantage;
• A team that has experience in working on Local Content Strategy in Mozambique or

other African countries with a similar profile to Mozambique over the last 2 years for
the program officers and 5 years for the programme manager; and

• A local team based in Mozambique with resources that have experience in the
extractive sector.

• A robust understanding of the operational and economic environment of developing
countries, with a preference for relevant experience in working with local actors in
the business ecosystem, such as centers and incubators, particularly in Sub-Saharan
Africa.

Key Experts will not be evaluated at the shortlisting stage.

4. The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of
the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” November 2020 (“Procurement
Regulations”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications, but should indicate
clearly whether the association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. In
the case of a joint venture, all the partners in the joint venture shall be jointly and severally
liable for the entire contract, if selected.

5. A Consultant will be selected in accordance with the Quality and Cost Based Selection method
set out in the World Bank Procurement Regulations.

6. Further information can be obtained at the address below during office hours from 8:30 to
15:30 hours.

7. Expressions of Interest must be delivered in a written form to the address below (in person,
or preferably by e-mail) by 14:30 hours on 20th April 2022.

Ministério da Economia e Finanças

Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira

Projecto de Ligações Económicas para a Diversificação - PLED
Unidade de Coordenação do Projecto

Av. Do Zimbabwe, No. 1374
Maputo - Moçambique

Email: procurement.pled@gmail.com 
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REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE

National Directorate of Treasury and Economic and Financial Cooperation

ECONOMIC LINKAGES FOR DIVERSIFICATION PROJECT (EL4D/PLED)
Project Implementation Unit

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

CONSULTING SERVICES TO ORGANIZE A SKILLS DEVELOPMENT 
PROGRAM AND GRANT-COMPETITION FOR MSMEs LEVERAGING 

CONSUMPTIONS LINKAGES

Country: Mozambique
Grant No: IDA D810-MZ
Assignment Title: Consulting Services to organize a skills development program and grant-
competition for MSMES leveraging consumptions linkages
Reference No: MZ-MEF-DNT-274414-CS-QCBS.

1. The Government of Mozambique (GoM), through the Ministry of Economy and Finance (MEF) has
received financing from the World Bank towards the cost of the Mozambique Economic Linkages
for Diversification Project (EL4D/PLED) and intends to apply part of the proceeds for consulting
services.

2. The Consulting Services (“the Services”) include four key workstreams with inter-related and
integrated activities and tasks, as follows:
• Preparation: complete a needs assessment, developing the Operations Manual, awareness

strategy and preparing for implementation including timelines;
• Awareness campaign for firms’ applications and screening for eligibility;
• Management of the training programs implementation;
• Preparation and management of Competition for competitive grants.

The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be provided on request to the following 
e-mail: procurement.pled@gmail.com.

3. The Ministry of Economy and Finance (MEF) now invites eligible Consultants to indicate
their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information
demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform
the Services (brochures, description of similar assignments, experience in similar conditions
and implementation of projects in accordance with environmental and social safeguard’s
framework, etc.).

The shortlisting criteria are:
• At least 8 years’ experience in designing, organizing, implementing, and monitoring

capacity building programs, especially with a focus on entrepreneurship and/or MSMEs.

• Number and quality of trainings conducted for entrepreneurs and MSMEs preferably in
developing country context.

• Experience in managing Business Plan and/or Grant Competitions with at least 1,000
participants.

• Experience in implementing large-scale programs (with over 5,000 participants).

• Experience in the management of awareness campaigns, application processes, and firms’
selection.

• Experience and evidence of track record in Tete, Nampula, and Cabo Delgado is an advantage.

The selected Consultant must demonstrate sufficient experience and capacity in management 
of large-scale projects (by number of beneficiaries), designing and implementation of skills 
development programs, and entrepreneurship support.
Key Experts will not be evaluated at the shortlisting stage.

4. The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17
of the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” November 2020 (“Procurement
Regulations”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications, but should indicate
clearly whether the association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. In the
case of a joint venture, all the partners in the joint venture shall be jointly and severally liable for
the entire contract, if selected.

5. A Consultant will be selected in accordance with the Quality and Cost Based Selection method set
out in the World Bank Procurement Regulations.

6. Further information can be obtained at the address below during office hours from 8:30 to 15:30
hours.

7. Expressions of Interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or
preferably by e-mail) by 14:30 hours on 15th April 2022.

Ministério da Economia e Finanças
Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira

Projecto de Ligações Económicas para a Diversificação - PLED
Unidade de Coordenação do Projecto

Av. Do Zimbabwe, No. 1374
Maputo - Moçambique

Email: procurement.pled@gmail.com 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira

PROJECTO DE LIGAÇÕES ECONÓMICAS PARA DIVERSIFICAÇÃO (PLED)
Unidade de Coordenação do Projecto

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

(SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SELEÇÃO DE EMPRESAS)

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ORGANIZAR UM PROGRAMA 
DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E CONCORRÊNCIA DE 
SUBVENÇÃO PARA ALAVANCAR AS LIGAÇÕES DE CONSUMO DE 

MPMEs 

Identificação: Donativo IDA N.o D810-MZ
Objecto: Serviços de consultoria para organizar um programa de desenvolvimento de 
habilidades e concorrência de subvenção para alavancar as ligações de consumo de MPMEs
Referência: Concurso N.o MZ-MEF-DNT-274414-CS-QCBS.

1. O Governo de Moçambique (GdM), através do Ministério da Economia e Finanças recebeu
um financiamento do Banco Mundial para o custo do Projecto de Ligações Económicas para
Diversificação (EL4D/PLED) e pretende aplicar parte dos recursos em Serviços de Consultoria.

2. Os serviços de Consultoria (“Serviços”) incluem quatro vertentes de trabalho chave com
actividades e tarefas inter-relacionadas e integradas, como se segue:

• Preparação: completar uma avaliação das necessidades, desenvolver o Manual de
Operações, estratégia de sensibilização e preparação para a implementação, incluindo
cronogramas;

• Campanha de sensibilização para as candidaturas das empresas e análise da elegibilidade;
• Gestão da implementação dos programas de formação;
• Preparação e gestão do Concurso para a concessão de subvenções competitivas.

Os termos de referência (TOR) detalhados para a Consultoria podem ser encontrados no 
endereço abaixo ou podem ser fornecidos mediante solicitação para o seguinte e-mail: 
procurement.pled@gmail.com.

3. O Ministério da Economia e Finanças (MEF) convida as empresas de consultoria (“Consultores”)
elegíveis para indicar seu interesse em fornecer os Serviços. Os consultores interessados   devem
fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações exigidas e a experiência
relevante para prestar os serviços (brochuras, descrição de contractos semelhantes, experiência
em condições semelhantes e implementação de projectos de acordo com o quadro de salvaguarda
ambiental e social, etc.).

Os critérios de avaliação para a lista curta são os seguintes:

• Pelo menos 8 anos de experiência na concepção, organização, implementação
e monitorização de programas de capacitação, especialmente com foco no
empreendedorismo e/ou nas MPMEs.

• Número e qualidade das formações realizadas para empresários e MPMEs, de preferência
no contexto de países em desenvolvimento.

• Experiência na gestão de Planos de Negócios e/ou Concursos de Subsídios com pelo menos
1.000 participantes.

• Experiência na implementação de programas de grande escala (com mais de 5.000
participantes).

• Experiência na gestão de campanhas de sensibilização, processos de candidatura, e selecção
de empresas.

• Experiência e provas de histórico em Tete, Nampula, e Cabo Delgado é uma vantagem.

O Consultor seleccionado deve demonstrar experiência e capacidade suficientes na gestão de 
projectos de grande escala (por número de beneficiários), na concepção e implementação de 
programas de desenvolvimento de competências, e no apoio ao empreendedorismo.
Nesta fase a Equipa Chave não será objecto de avaliação para a Lista Curta.

4. Chama-se a atenção dos Consultores interessados   para a Seção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17
do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco Mundial, Novembro de 2020
(“Regulamento de Aquisições”), que estabelece a política do Banco Mundial sobre conflito de
interesses.

Os consultores podem se associar a outras firmas para reforçar as suas qualificações, mas devem
indicar claramente se a associação é na forma de Associação/ou subcontratação. No caso de
Associados, todos os integrantes serão solidariamente responsáveis pela totalidade do contracto,
se selecionados.

5. O consultor será selecionado de acordo com método de selecção baseada na Qualidade e no Custo
(QCBS), estabelecido no Regulamento de Aquisições do Banco Mundial.

6. Mais informações podem ser obtidas no endereço abaixo, em horário de expediente 8.30 ás 15.30
horas.

7. As manifestações de interesse deverão ser entregues por escrito no endereço abaixo
(pessoalmente, ou de preferência por e-mail), até ao dia 15 de Abril de 2022, 14.30 horas.

Ministério da Economia e Finanças
Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira

Projecto de Ligações Económicas para a Diversificação - PLED
Unidade de Coordenação do Projecto

Av Ahmed Sekou Toure, N.o 21, 2o Andar, Flat 21
Maputo - Moçambique

Email: procurement.pled@gmail.com 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______________ 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
INSPECÇÃO NACIONAL DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS

A Inspecção Nacional das Actividades Económicas - INAE Central, convida empresas interessadas a 
apresentarem propostas fechadas para fornecimento de bens e prestação de serviços, conforme o abaixo 
discriminado:

Descrição
Objecto do 
Concurso

Data e hora de 

entrega das 

propostas

Data e hora de 

Abertura das 

propostas

Garantia provisória

Concurso Público 
n°01/ INAE/

DA/2022

Aquisição de 
Equipamento 
Informático  

15/4/2022
até

9.00

15/4/2022
às

9.30 
135.000,00MT

Concurso 
Limitado n°01/ 
INAE/DA/2022

Aquisição de 
material de 
Escritório

6/4/2022
até

9.00

6/4/2022
às

9.30
N/A 

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso
ou levantá-los no Departamento de Aquisições da Inspecção Nacional das Actividades Económicas, 
sito na Av. 25 de Setembro nº 1502, 1º piso, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil 
meticais), que deverá ser depositado na conta bancária número 000800007461841510001 – INAE- 
Receitas do BCI. 

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

3. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de
Março.

Maputo, aos 24 de Março de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível)
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SERVIÇO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE NAMPULA

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea c) do nº2 do artigo 32 conjugado com o nº 2  artigo do 83  do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 15/22010, de 24 de Maio, comunica-se a adjudicação do objecto dos 
concursos abaixo indicados: 

N/O Código do objecto Objecto de contratação
Modalidade de 

contratação
Situação da empresa 

Adjudicada
Valor de 

Adjudicação

01
Concurso por cotações 01/RA/
SERNIC/NPL2022

Aquisição de material de consumo 
de escritório

Concurso por 
cotações

SANJRI STORE. LDA 500.000,00MT

02
Concurso por Cotação n.º 02/
RA/SERNIC/NPL2022

Aquisição de material duradouro 
de escritório

Concurso por 
cotações

SANJRI STORE. LDA 1,100.000,00Mt

03
Concurso por Cotação n.º 03/
RA/SERNIC/NPL2022

Aquisição de material para 
informática

Concurso por 
cotações

SANJRI STORE. LDA
1,000,000.00MT

04
Concurso por Cotação n.º 04/
RA/SERNIC/NPL2022

Fornecimento de géneros 
alimentícios

Concurso por 
cotações

VIP-SUPERMERCADO 950.000,00MT

05
Concurso por Cotação n.º 05/
RA/SERNIC/NPL2022

Aquisição de material de higiene 
e limpeza

Concurso por 
cotações

VIP-SUPERMERCADO
467.837,50MT

06
Concurso por Cotação n.º 06/
RA/SERNIC/NPL2022

Fornecimento de gás para cozinha
Concurso por 
cotações

VIDA GAZ
70.000,00 MT

07
Concurso por Cotação n.º 07/
RA/SERNIC/NPL2022

Aquisição de material para 
manutenção e reparação de redes 
de electrificação

Concurso por 
cotações

ORAF – OFICINAS 
DE REPARAÇÃO DE 
APARELHOS DE FRIO 400.000,00MT

08
Concurso por Cotação n.º 08/
RA/SERNIC/NPL2022

Fornecimento de combustíveis e 
lubrificantes

Concurso por 
cotações

ESTACÃO DE SERVIÇO 
MHE. UNIPESSOAL. LDA

2,856.937.50MT

09
Concurso por Cotação n.º 09/
RA/SERNIC/NPL2022

Fornecimento de boletim 
informativo 

Concurso por 
cotações

DESERTO

10
Concurso por Cotação n.º 10/
RA/SERNIC/NPL2022

Reparação e manutenção de 
viaturas

Concurso por 
cotações

ZIA-LDA 500,000.00MT

11
Concurso por Cotação n.º 11/
RA/SERNIC/NPL2022

manutenção e reparação de meios 
frios

Concurso por 
cotações

ORAF – OFICINAS 
DE REPARAÇÃO DE 
APARELHOS DE FRIO

150,000.00MT

12
Concurso por Cotação n.º 12/
RA/SERNIC/NPL2022

Reparação e manutenção de 
material informático

Concurso por 
cotações

DCA INTERNETE 
SOLUTION

150,000.00MT

13
Concurso por ajuste direito n.º 
01/RA/SERNIC/NPL2022

Reabilitação do Edifício Mogingual Concurso por ajuste 
directo 

AIM- CONSTRUÇOES 170.000,00MT

14
Concurso po ajuste direito r n.º 
02/RA/SERNIC/NPL2022

Aquisição de Recarga Vodacom
Concurso por ajuste 
directo

MOÇ-COM LDA 235.790,00MT

15
Concurso por ajuste direito n.º 
03/RA/SERNIC/NPL2022

Aquisição de Recarga Movitel
Concurso por ajuste 
directo

MOVITEL 717.600,00MT

Nampula, aos 23 de Marçode 2022

Autoridade competente
__________________________

Msc. David Arsénio H. David
/Inspector de I.I.C. de 1ª/

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

GOVERNO DO DISTRITO DE MOAMBA
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO  DE  CONCURSOS
1. O  Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social da Moamba, através do Fundo do Orçamento

de Estado para implementação do Exercício Económico e Social -2021, convida as entidades
interessadas a apresentarem propostas fechadas para os seguintes concursos:

Nº Concurso
Modalidade de 

Concurso
Objecto do Concurso

Custo de 
Caderno

01 /22/B/UGEA/
SDSMAS

Concurso Limitado Almoços e Genéros Alimentícios 1000.00 mt

02/22/B/UGEA/ 
SDSMAS

Concurso Limitado
Aquisição de Material de Higiene e 
Limpeza

500,00 mt

03/22/B/UGEA/
SDSMAS

Concurso Limitado
Aquisição de Material de Escritório 
e consumíveis

500,00mt

04/22/B/UGEA/
SDSMAS

Concurso por cotações Aquisição de Material Eléctrico N/R

05/22/B/UGEA/
SDSMAS

Concurso por cotações Aquisição de Pneus N/R

06/22/B/UGEA/
SDSMAS

Concurso por cotações Fornecimento de Almoços e Lanches N/R

07/22/S/UGEA/
SDSMAS

Concurso por cotações Comunicação N/R

08/22/B/UGEA/
SDSMAS

Concurso por cota ções
Aquisição de Mobiliário de 
Escritório e de Residência

N/R

09/22/S/UGEA/
SDSMAS

Concurso por cotações Limpeza de Esgotos e Fossas N/R

10/22/S/UGEA/
SDSMAS

Concurso por cotações
Manutenção e Reparação  de 
Imóveis

N/R

11/22/S/UGEA/
SDSMAS

Concurso Limitado
Manutenção e Reparação de 
Viaturas

1000.00MT

12/22/S/UGEA/
SDSMAS

Concurso Limitad
Fornecimento de Combustível e 
Lubrificantes 1000.00MT

HORARIO DE ABERTURA DE PROPOSTAS

Nº do Concurso 
Data e Hora de 

Entrega
Data e Hora de 

Abertura
Valor da Garantia
Provisória (MT)

01 /22/B/UGEA/SDSMAS
29/4/2022  às
9.00 Horas

29/4/2022  as
9.30 Horas

      Não requerida

02/22/B/UGEA/ SDSMAS
Data: 29/4/2022
Hora: 9.45 horas

Data: 12/5/2021
Hora: 10.15 horas

      Não requerida

03/22/B/UGEA/SDSMAS
Data: 29/4/2022
Hora: 10.45

Data: 29 /4/2022
Hora: 11.15

      Não requerida

04/22/B/UGEA/SDSMAS
Data: 12/4/2022
Hora: 8.00

Data: 21/3/2022
Hora: 8.30

      Não requerida

05/22/B/UGEA/SDSMAS
Data: 12/4/2022
Hora: 8.45

Data: 21/3/2022
Hora: 9.00

      Não requerida

06/22/B/UGEA/SDSMAS
Data: 12/4/2022
Hora: 9.15

Data: 21/3/2022
Hora: 9.30

      Não requerida

07/22/S/UGEA/SDSMAS
Data: 12/4/2022
Hora: 9.45

Data: 21/3/2022
Hora: 10.00

      Não requerida

08/22/S/UGEA/SDSMAS
Data: 12/4/2022
Hora: 10.15

Data: 21/3/2022
Hora: 10.30

      Não requerida

09/22/S/UGEA/SDSMAS
Data: 12/4/2022
Hora: 10.45

Data: 21/3/2021
Hora: 11.00

      Não requerida

10/22/S/UGEA/SDSMAS
Data: 12/4/2022
Hora: 11.45

Data: 29/5/2021
Hora: 12.00

      Não requerida

11/22/S/UGEA/SDSMAS
Data: 29/4/2022
Hora: 11.30

Data: 21/3/2021
Hora: 12.00

      Não requerida

12/22/B/UGEA/SDSMAS
Data: 29/4/2022
Hora: 11.30

Data: 29/4/2022
Hora: 12.00

 Não requerida

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os                                                                       
Documentos do Concurso ou levantá-los no endereço indicado no número 4 deste anúncio pela
importância não reembolsável, por cada conjunto. O pagamento deverá ser em depósito directo
no Banco (conta: SDSMAS – BCI.nº  14652199310001).

3. O período de validade das Propostas será de 60 (sessenta) dias.

4. As Propostas deverão ser entregues  e abertas em sessões públicas acompanhadas de Garantia
Provisória válidas pelo prazo de 120 dias (cento e vinte dias),no mesmo endereço, na presença
dos Concorrentes que desejarem comparecer, de acordo com o seguinte quadro.

Autoridade Competente
(Ilegível)

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRSENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DE NAMPULA

EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ANTÓNIO 
ESTEVÃO MULESSIUA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de catorze de Março 
do ano dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas setenta e quatro a folhas 
setenta e cinco verso, do livro de notas para escrituras número “C” traço 
trinta e dois, a cargo de Hermínia Pedro Gomes, Conservadora e Notária 
Superior do referido Cartório, se acha lavrada uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros na qual, seu filho António Elio Mulessiua, solteiro, maior, 
natural de Ribáuè, residente em Nampula e seu neto Salvado da Costa 
Pachia, em representação da sua mãe já falecida Maria José Chivarro 
Mulessiua, solteiro, maior, natural e residente em Nampula, foram 
declarados únicos e universais herdeiros de todos os seus bens e direitos 
do seu pai e avô António Estevão Mulessiua, com última residência em 
Nampula.
Que até à data da sua morte não deixou testamento nem qualquer outra 
disposição da última vontade.

Está Conforme

Cartório Notarial de Nampula, aos vinte e quatro de Março de dois mil e 
vinte e dois

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

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

Av. Vladimir Lenine, nº 1472 - 1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE NELLO 
PAIVA DA COSTA FERREIRA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e um de 
Março de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas quatro a folhas seis, 
do livro de notas para escrituras diversas número oitocentos e oitenta e 
sete “D”, do Terceiro Cartório Notarial, perante ALDINA GUILHERMINA 
SAMUEL RUTUTO MOMADE, licenciada em Direito, Conservadora e Notária 
Superior, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 
NELLO PAIVA DA COSTA FERREIRA, solteiro, natural de Maputo, residente 
que foi nesta cidade, filho de Heitor Joaquim Guedes da Costa Ferreira e de 
Albertina José Manuel Tomás Paiva.
Que ainda pela mesma escritura pública foi declarada como única e 
universal herdeira de todos os seus bens e direitos, sua mãe Albertina José 
Manuel Tomás Paiva, solteira, natural de Maputo, onde reside.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram à declarada 
herdeira ou com ela possam concorrer à sua sucessão.

Está Conforme

Maputo, aos 23 de Março de 2022

A Notária
(Ilegível)
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



PUBLICIDADE24 Sexta-feira, 25 de Março de 2022

DIRECÇÃO DE AQUISIÇÕES 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

Maputo, 24 de Março de 2022 

ANÚNCIO DE CONCURSOS 

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

Item  N° do Concurso Objecto de Contratação 
Data e hora da entrega 

das propostas 
Data e Hora da abertu-

ra das propostas 
Garantia proviso-

ria (Mt) 

1 

Concurso Limitado 

№ 15 /EDM-

DIA/2022 

Lote Único 

Contratacao para o For-

necimento de Cadeiras e 

Arrumarios para o Escri-

tório 

04 de Abril  de 2022 

10:00 horas 

04 de Abril de 2022 

10:00 horas 
Não requerida 

2 

Concurso Público Nº 

21/EDM-DIA/2022 

(Lote Único) 

Contratação para Presta-

ção de Serviços de Reco-

lha de Resíduos Sólidos e 

Líquidos da CTM 

22 de Abril de 2022 

10:00 horas 

22 de Abril de 2022 

10:15 horas 

L o t e  Ú n i c o : 

75,000.00 

3 

Concurso Público 

24/EDM-DIA/2022 

(02 Lotes) 

Lote 1 - Contratação para 

a realização dos Serviços 

T o p o - h i d r o g r á f i c o s 

( ba ti me tri a ) n a  a lb uf e ira 

d a  B a rra ge m  de  L i ch in g a 

A b e r t u r a  n a  DI A  – C id a -

d e  d e  M a p ut o . 

1 4  d e  A b ri l  de  2 0 2 2 

1 0 : 0 0  h o ra s 

1 4  d e  A b ri l  de  2 0 2 2 

1 0 : 1 5  h o ra s 

L ote  I -  3 0 , 0 0 0 . 0 0 

L ote  2  - C on tra ta çã o pa ra 

a  re a l i z a çã o d os Se rvi ços 

T o p o - h i d r o g r á f i c o s 

( ba ti me tri a ) n a  a l bufe i ra 

d a  B a rra ge m  de  C u a mb a 

A b e r t u r a  n a  DI A  – C id a -
d e  d e  M a p ut o . 

1 4  d e  A b ri l  de  2 0 2 2 

1 0 : 0 0  h o ra s 

1 4  d e  A b ri l  de  2 0 2 2 

1 0 : 1 5  h o ra s 

L ote  II  – 5 2 , 5 0 0 . 0 0 

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 

2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquiri-los, no en-

dereço abaixo indicado, a partir do dia 24 de Março de 2022, contra o pagamento de uma taxa não reembolsável de 1.500,00 

MT (mil e quinhentos meticais). O pagamento poderá ser feito através de depósito na conta BIM número 1188445 e o reci-

bo deverá ser levantado na Tesouraria da Empresa sita na Cidade de Maputo na Av. Agostinho Neto, N° 70, R/C.

3. Os concursos regem-se pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, fornecimento de bens e presta-
ção 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. 
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*Termos e Condições Aplicáveis

Compramos PickUp´s e SUV´s de qualquer marca, 
adquiridas em concessionárias moçambicanas e 
que tenham menos de 100.000 KM e 5 anos.

MAPUTO | BEIRA | MOATIZE | NAMPULA | PEMBA

www.motorcare.co.mz | info@mz.motorcare.com | 21 350 800

NÓS COMPRAMOS!

QUER VENDER A SUA 
VIATURA DE FORMA 
RÁPIDA E SEGURA?

9890

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO PÚBLICO 

GABINETE PROVÍNCIAL DO COMBATE À CORRUPÇÃO DE TETE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Tete convida as pessoas colectivas ou singulares, nacionais 
interessadas, a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

N/
ORD

Modalidade de 
contratação 
e respectiva 
referência

Objecto de 
Concurso

Data e hora 
de entrega de 

documentos de 
qualificação e 

propostas

Data e hora de 
abertura de 

documentos de 
qualificação e 

propostas

Data e hora 
de anúncio de 

posicionamento

Validade 
das 

propostas

Garantia 
Provisoria

02

Concurso 
Limitado
02/UGEA/FF/
GPCCT/2022

Fornecimento 
de 

combustíveis e 
Lubrificantes

Data: 6/4/2022, 

13.00 horas

Data:

6/4/2022,

14.00 horas

Data:

11/ 4/ 2022

14.00horas

90 dias 

Valor:  
5.000,00

Validade: 
90dias

03

Concurso de 
Limitado
03/UGEA/FF/
GPCCT/2022

Fornecimento 
de consumíveis 

de Escritório 

Data: 
20/3/2022, 

13.00 horas

Data: 13/4/2022, 

14.00horas

Data:

17/ 4/2022

14.00 horas

90 dias

Valor:  
5.000,00

Validade: 
90dias

1. Os Concorrentes deverão ser titulares de Alvará igual ou superior a 3ª Classe, Categoria III, Subcategoria1ª
até 12ª, para todos os Concursos.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou
adquirí-los no Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Tete, pela importância não renstituível de
500,00MT (quinhentos meticais) para todos os concursos.

3. As propostas deverão ser entregues na Secretaria do Gabitete Provincia de Combate à Corrupção de Tete.
4. A abertura das propostas terá lugar no Gabinete Provincial de Combate a Corrupção de Tete sita na avenida 

da Independência na Cidade de Tete-Moçambique.
5. Telef: 833018577, /: 878353734/849041102

6. 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 05/2016, de 08 de
Março.

Tete, aos 22 de Março de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)        
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AVISO DE CORTE 
A Electricidade de Moçambique, E. P., informa aos seus estimados clientes e ao público em geral que, 
no âmbito da Manutenção Preventiva e Correctiva das infra-estruturas eléctricas, haverá interrupção 
no fornecimento de energia eléctrica no próximo dia 27 de Março (Domingo) do corrente ano, nos 
seguintes locais e horários: 

Maputo, 25 de Março de 2022 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

Domingo, dia 27/03/2022 

Cidade de Maputo 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar o Bair-
ro Luis Cabral. 
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar parte 
dos Bairros Zimpeto, Mahotas, Urbanização A e 
B, Ferroviário e Albazine. 
 
Província de Maputo 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar a zona 
Industrial da Matola, Espiga D´ Ouro, Petrogal, 
Puma, Gmitl, os Bairros Lingamo, Parmalate, 
Matola F, Bairro Lopes, Zona da Shoprite, Infu-
lene A, D, Vale de Infulene, Acordos de Lusaka, 
T3, parte da Matola Santos, Hanhane, Zona Ver-
de e Ndlavela. 
 
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os 
Bairros de Corumana, Mahungo, Chavene, 
Mulumbo II, 7 de Fevereiro, Sabie sede, Incoma-
nini, Malegane, Matadouro, Comercial, Mu-
txipe, Chiquizela, Incomati, Liberdade, Sikwa-
ma e uma parte de Tsalala. 

Província de Inhambane 
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os Dis-
tritos de Inharrime, Panda, Zavala e o posto Ad-
ministrativo de Cumbana. 
 
Província de Manica 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar os Dis-
tritos de Macati, Sussudenga, o posto Adminis-
trativo de Munhinga e Rotanda. 
 

Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os 
bairros 4, 5, Centro Hípico, Chissui, Nhamad-
jessa, Aeroporto, Trangapasso, Doé, Mucinza, 
as Localidades de Penhalonga e Chazuca. 
 
Província de Tete 
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar os 
Distritos de Marara, Cahora Bassa e Mágoè. 
 
 
Província de Zambézia 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar a Ci-
dade de Mocuba, os Distritos Mulevala, Peba-
ne, Mocubela, Maganja da Costa e Lugela. 
 
Província de Niassa 
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar os 
Distritos Majune, Mavago, Chimbonila e 
Muembe. 

Província de Cabo Delgado. 
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar os 
Distritos Mocímboa da Praia, Palma e o Posto 
Administrativo de Ausse. 
 
Para efeitos de precaução todas as instalações 
deverão ser consideradas como estando perma-
nentemente em tensão. 
 
Pelos transtornos que esta situação poderá criar 
aos consumidores das zonas acima indicadas, 
assim como para o público em geral a EDM en-
dereça sinceras desculpas. 

DIRECÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 

Av. Independência- Cidade de Tete, Telf:833018577, Linha Verde 823802/8415149

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



PUBLICIDADE 25Sexta-feira, 25 de Março de 2022

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Cultura e Turismo 

ARPAC – Instituto de Investigação Sócio-Cultural
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

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

No ord. Objecto de Contratação N. Concurso
Mod. do 

Concurso
Concorrente 

Vencedor
Valor de 

adjudicação

1
Aquisição de Equipamento 

Informático
43A002351/
AD/02/2022

Ajuste 
Directo

Dynamic Office 400.000,00Mt

02
Aquisição de Material de 

Escritório 
43A002351/
CC/01/2022

Ajuste 
Directo

.Dynamic Office 160.000,00Mt

3
Aquisição de Géneros 

Alimentícios
43A002351/
AD/03/2022

Ajuste 
Directo

Supermercado July, 
Lda.

200.000,00Mt

4
Serviços de Fornecimento 

de Combustíveis e 
Lubrificantes

43A002351/
AD/04/2022

Ajuste 
Directo

Estação de Serviços 
Tabaco 

90.000,00Mt

5
Aquisição de material de 

higiene e limpeza
43A002351/
AD/05/2022

Ajuste 
Directo

Supermercado July, 
Lda.

100.000,00Mt

Maputo, 24 de Março de 2022
A autoridade Competente

Assinatura Ilegível

REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE
PROVINCIA DE MAPUTO

GOVERNO DO DISTRITO DE MARRACUENE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Governo do Distrito de Marracuene, convida as empresas interessadas, a apresentarem

propostas em cartas fechadas, de acordo com o seguinte:

N/O
OBJECTO DE 

CONTRATAÇÃO
MODALIDADE DE

CONTRATAÇÃO

Data e Hora final 
para entrega das 

propostas 

Data e 
hora para 

abertura das 
propostas

01/SD/UGEA/
CL/B/2022

Aquisição de uma Viatura cabine 
Simples 4x4, para o Governo do 

Distrito de Marracuene

Concurso 
Limitado

26/04/2022 09:30 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e adquirir os documentos do
concurso no Governo do Distrito de Marracuene, Unidade Gestora Executora de Aquisições
(UGEA), durante as horas normais de expediente, sita na Av. Maguiguane, nº 70, a partir do dia 24
de Março de 2022, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (Mil e quinhentos Meticais).

3. As propostas deverão ser entregues na Secretaria, nas horas indicada acima na tabela. Na altura
em que se fará abertura das mesmas, será na presença dos concorrentes ou dos seus legítimos
representantes que queiram assistir a este acto. O Prazo de validade das propostas será de 90 dias.

4. Os concursos serão rígidos pelo regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas,
Fornecimentos de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n⁰5/2016 de 8
de Março.

Marracuene, aos 23 de Março de 2022
Responsável da UGEA

(Ilegível)

Sede:
Moçambique, Caixa Postal 263, Songo – Tete
PBX: +258 252 80000, +258 252 82220
Conselho de Administração: +258 252 82273, +258 252 82221/4
Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz

Escritório de Maputo:
Av. 25 de Setembro, 420 – 6º Andar – Maputo
PBX: +258 213 50700
Fax: +258 21 314148, E-mail: cas.maputo@hcb.co.mz

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DE 100 CASAS CONVENCIONAIS TIPO 3 

NA VILA DO SONGO, PROVÍNCIA DE TETE

CONCURSO Nº: HCB/DSA/CONSTRUÇÃO DE 100 CASAS                              
TIPO C/011/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») pretende lançar o presente concurso, cujo 
objectivo é de contratar um Empreiteiro especializado, que possa executar as obras de construção 
de 100 casas convencionais tipo 3 na Vila do Songo, Província de Tete, com qualidade especificada, 
comprovada e a um preço competitivo, via financiamento, com um reembolso num período de 
5 anos. 

Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas 
qualificadas e com experiência relevante comprovada atravês de cartas abonatórias. Os interessados 
deverão, impreterivelmente reunir os seguintes requisitos mínimos de elegibilidade:

1. Apresentar Certidão de registo comercial, Estatutos e Alvará para execução de empreitadas
actualizado de pelo menos 7ª classe;

2. Apresentar perfil da empresa destacando a experiência relevante geral em empreitadas de
construção civil e a carteira de clientes;

3. Possuir experiência comprovada em trabalhos de natureza e volumes similares nos últimos 7
anos (Apresentar pelo menos 3 referências de boa execução de obras de natureza e dimensões
similares e, comprovados mediante a apresentação de cartas abonatórias);

4. Apresentar certidão de quitação das finanças e Segurança Social actualizada;
5. Apresentar a declaração que demonstra que o concorrente não está em processo de insolvência

e recuperação, emitida pela entidade competente;
6. Apresentar o relatório de contas dos últimos 5 anos (Balanço, demonstração de resultados

e declarações anuais de informação contabilística e fiscal), que comprove que o concorrente
possui a robustez financeira necessária para a execução das obras.

As instituições interessadas e que reúnam os requisitos mínimos acima referidos, deverão submeter 
as suas manifestações de interesse, acompanhadas de todos os documentos que comprovem a sua 
elegibilidade pelo endereço electrónico: concurso-empreitada-100casas@hcb.co.mz, até às 
17.00 horas do dia 1 de Abril de 2022. 

Na referida Manifestação de Interesse, deverá constar no campo “Assunto” do e-mail o texto 
“ HCB/DSA/CONSTRUÇÃO DE 100 CASAS TIPO C/011/2022– Manifestação de interesse”.

Informamos que só serão contactadas as empresas que cumprirem com os requisitos acima.
O concurso será regido pelos procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços em vigor na HCB.

Songo, aos 21 de Março de 2022

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 100 CASAS 

CONVENCIONAIS, TIPO 3, NA VILA DO SONGO, PROVÍNCIA DE TETE

CONCURSO Nº: HCB/DSA/FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE 100 CASAS TIPO C /010/2022

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») pretende lançar um concurso, cujo objectivo é 
de contratar um consultor especializado que possa executar os trabalhos de fiscalização das obras 
de construção de 100 casas convencionais tipo 3 na Vila do Songo, Província de Tete, com qualidade 
especificada, comprovada e a um preço competitivo. 

Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas qualificadas 
e com experiência relevante comprovada atravês de cartas abonatórias. Os interessados deverão, 
impreterivelmente reunir os seguintes requisitos mínimos de elegibilidade:

1. Possuir Certidão de registo comercial, Estatutos e Alvará para execução de projectos de consultoria
actualizado de pelo menos 4ª classe;

2. Perfil da empresa destacando a experiência relevante geral em fiscalização de obras de construção
civil e a carteira de clientes (experiência geral na área de consultoria e fiscalização em construção
civil);

3. Possuir experiência em trabalhos de natureza e volumes similares nos últimos 7 anos (pelo menos 3
referências de boa execução trabalhos de fiscalização de obras de natureza e dimensões similares e,
comprovados mediante a apresentação de cartas abonatórias);

4. Possuir recursos humanos, equipamentos materiais e estrutura de gestão, com qualificações,
competência em executar trabalhos de natureza similar ao objecto do concurso;

5. Possuir a certidão de quitação que comprove que o concorrente tem situação regularizada nas
Finanças e Segurança Social;

6. Possuir a declaração que demonstra que o concorrente não está em processo de insolvência e
recuperação;

7. Possuir o relatório de contas dos últimos 5 anos.

As instituições interessadas e que reúnam os requisitos mínimos acima referidos poderão obter, 
sem quaisquer custos o caderno de encargos, mediante solicitação através do endereço electrónico:                                                          
concurso-fiscalizacao-100casas@hcb.co.mz, até às 17.00 horas do dia 30 de Março de 2022.

Na referida Manifestação de Interesse, deverá indicar o nome da empresa e constar no campo “Assunto” 
do e-mail o texto “ HCB/DSA/FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 100 CASAS TIPO C 
/010/2022– Manifestação de interesse”.

O concurso será regido pelos procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços em vigor na HCB.

Songo, aos 18 de Março de 2022

Sede:
Moçambique, Caixa Postal 263, Songo – Tete
PBX: +258 252 80000, +258 252 82220
Conselho de Administração: +258 252 82273, +258 252 82221/4
Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz

Escritório de Maputo:
Av. 25 de Setembro, 420 – 6º Andar – Maputo
PBX: +258 213 50700
Fax: +258 21 314148, E-mail: cas.maputo@hcb.co.mz
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Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de vinte 
e cinco de Janeiro de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas 08 a 
folhas 09, do livro de notas para escrituras diversas número 23-A desta 
Conservatória dos Registos e Notariado de Chókwè, perante mim, Asser 
Sebastião Mabunda, Conservador e Notário Superior, em exercício 
na referida Conservatória, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de Sultana Banu Richat Kan, solteira, natural de 
Manjacaze, que teve última residência na Matola “A” cidade da Matola, 
província de Maputo, sendo que a falecida não deixou testamento nem 

qualquer outra disposição da sua vontade.
Mais certifico que na operada escritura pública foram declarados como 
únicos e universais herdeiros, seus filhos: Gulamo Rasul André 
Pedro, solteiro, maior, natural de Maputo, residente na Matola-A, 
cidade da Matola, província de Maputo, Momed Alih André Pedro, 
solteiro, maior, natural de Chókwè e residente na Matola “A”, cidade 
da Matola, província de Maputo, Subuhana Banu André Pedro, 
solteira, maior, natural de Chókwè, residente na Matola “A”, cidade da 
Matola, província de Maputo e Ziad Hamade André Pedro, solteiro, 

maior, natural de Chókwè e residente na Matola “A”, cidade da Matola, 
província de Maputo.
Que não existem outras pessoas que por lei com eles possam concorrer 
à sucessão e da herança fazem parte: contas bancárias, bens móveis e 
imóveis.

Está Conforme
Chókwè, aos 25 de Janeiro de 2022

O Notário
(Ilegível)

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e um de 
Março do ano de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas trinta e dois 
verso a folhas sessenta e quatro verso, do livro de notas para escrituras 
diversas número A, traço três, a cargo de Leonardo Armando, 
licenciado em Direito, Conservador e Notário Superior, se acha 
lavrada uma escritura de Habilitação de Herdeiros na qual Massude 
Namataria Momade, Fátima Namataria Momade, Catija Namatira 
Momade, Pires Namataria, Nazare Namataria Momade, solteiros, 
maiores, naturais de Moma, Mocone-Moma e Nampula, residentes em 
Nampula foram declarados únicos e universais herdeiros de Namatira 
Momade, solteiro, natural de Moma, província de Nampula, com última 
residência no Bairro de Muatala, cidade de Nampula.

Que até à data da sua morte não deixou testamento nem qualquer outra 
disposição da sua última vontade. Que segundo a lei não existem outras 
pessoas que prefiram aos indicados herdeiros ou com eles possam 
concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluido contas 
bancárias.

Está Conforme

Segunda Conservatória de Nampula, aos vinte e três de Março de dois 
mil e dois.

O Conservador e Notário Superior
Leonardo Armando

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

SEGUNDA CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL E NOTARIADO DA SEGUNDA CLASSE DE NAMPULA

EXTRACTO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE NAMATIRA MOMADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE CHÓKWÈ

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE SULTANA BANU RICHAT KAN
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

_________

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

ANÚNCIO

O Venerando Juiz Conselheiro do Tribunal Administrativo, faz saber que correm editos de 30 

(trinta) dias, contados a partir da data da sua publicação, notificando o Sr. João Américo Tumula, 

residente na Cidade de Quelimane, contactável pelo n.º 825863395, apelante nos autos do Recurso 
de apelação n.˚10/2011, interposto contra o Governador da província da Zambeze, relativamente 
ao Acórdão n.˚ 140/2010, proferido pela I Secção deste Tribunal, para comparecer, querendo, 
no Cartório do Plenário deste Tribunal, onde será notificado de todo o conteúdo do douto 
despacho.---------------------------------------------------------------------------                     E para constar se 
lavrou este anúncio e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares designados por lei-------
-------------------------------------

Maputo, 21 de Março de 2022
O Escrivão de Direito Provincial

__________________________
Joaquim Rodrigues Cipriano Godinho

Verifiquei
Juiz Conselheiro Relator

———————————

Dr. Joao Varimelo
2706

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL
GABINETE DO GOVERNADOR

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. O Gabinete do Governador da Província de Nampula, convida as pessoas singulares ou colectivas,
nacionais ou estrangeiras, interessadas para apresentarem propostas fechadas para os concursos
discriminados na tabela abaixo:

Modalidade 
de 

contratação 
e respectiva 
referência

Objecto do 
concurso

Concorrentes 
elegíveis

Data e Hora 
de entrega de 

documentos de 
qualificação e 

propostas

Data e Hora de 
abertura de 
documentos 

de 
qualificação e 

propostas

Data de 
Anúncio do 

posicionamento 
dos 

concorrentes

Validade 
de 

propostas

Valor 
Caderno 
Encargos

Concurso 

Público nº 
01/GG-NPL /
UGEA/2022

Reabilitação 
Parcial Fase II 
do Edificio do 
Gabinete do 

Governador - 
Nampula

Todos 

interessados 

que reúnam 
requisitos de 

qualificação

26 de Março de 
2022, pelas 9:30 

horas

26 de Março 
de 2022, pelas 

9:45 horas

28 de Março de 
2022, pelas 10:00 

horas

90 dias

2.500,00

Concurso 

Público nº 
02/GG-NPL /
UGEA/2022

Requalificação da 
Casa Gerador em 

Centro Social

Todos 

interessados 

que reúnam 
requisitos de 

qualificação

26 de Março de 
2022, pelas 9:30 

horas

26 de Março 
de 2022, pelas 

9:45 horas

28 de Março de 
2022, pelas 10:00 

horas

90 dias

2.000,00

Concurso 

Público nº 
03/GG-NPL /
UGEA/2022

Manutenção e 

Reparação de 
Viaturas

Todos 

interessados 

que reúnam 
requisitos de 

qualificação

26 de Março de 
2022, pelas 9:30 

horas

26 de Março 
de 2022, pelas 

9:45 horas

28 de Março de 
2022, pelas 10:00 

horas

90 dias

2.000,00

Concurso 

Público nº 
04/GG-NPL /
UGEA/2022

Manutenção e 

Assistência de 

Equipamento 
Informático

Todos 

interessados 

que reúnam 
requisitos de 

qualificação

26 de Março de 
2022, pelas 9:30 

horas

26 de Março 
de 2022, pelas 

9:45 horas

28 de Março de 
2022, pelas 10:00 

horas

90 dias

1.500,00

Concurso 

Público nº 
05/GG-NPL /
UGEA/2022

Manutenção e 

Reparação de 
Aparelhos de Ar 

Condicionados

Todos 

interessados 

que reúnam 
requisitos de 

qualificação

26 de Março de 
2022, pelas 9:30 

horas

26 de Março 
de 2022, pelas 

9:45 horas

28 de Março de 
2022, pelas 10:00 

horas

90 dias

1.800,00

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de
concurso ou adquiri-los no Gabinete do Governador da Província de Nampula, Repartição
de Administraçao e Finanças, Edifício do Governo, sito na Avenida da Independência, Cidade
de Nampula, os valores do custo de caderno de encargo são não reembolsável que deverá ser
previamente depositado na conta do Gabinete do Governador nº 107036979, no Millenium BIM
- Nampula.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado acompanhadas de uma garantia
provisória nomeadamente: concurso 1 – 45.000,00Mts, concurso 2 – 25.000,00Mts, concurso 3 –
19.200,00Mts, concurso 4 – 5.400,00Mts e concurso 5 – 7.800,00Mts válida por um prazo de 60
dias.

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

Gabinete do Governador da Província de Nampula, 21 de Março de 2022.

A Autoridade Competente

_______________________
Rodrigues Artur Ussene

/Inspector Superior Administrativo/

Gabinete do Governador da Província de Nampula  
Av. Independência, Telfs 26212425/26215251 Fax 26212425/26215251 E-mail gabgovnampula@gmail.comMO
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ANÚNCIO DE
VENDA DE IMÓVES 

1 (Uma) C T asa ipo 2
1 Sala de Estar | 1 Sala de Jantar | 
1 Quarto Suite | 2 Quartos | 2 WC 
Comuns | 1 Cozinha | Corredor | 
Varanda Frontal

1 (Uma) C T asa ipo 2
1 Sala Comum |  1 Quarto | 
Cozinha | Varanda Frontal

Localização: Província de Tete, 
C i da de  de  Te t e ,  B a i r r o 
Chingodzi, proximo a paragem 
Bamba Center.

2 CASAS 

10 CASAS 

1 CASA 

1 (Uma) Casa Tipo 7
1 Sala de Jantar | 1 Sala de 
visita | Corredor | 1 Cozinha
2 Varandas | 3 wc´s

2 (Duas) Casas Tipo 2
2 Quartos | 2 Salas | 1 Casa de 
Banho Exterior (Anexo)

4 (Quatro) Casas Tipo 4
4 Quartos  4 Salas | Corredor | |
1 Casa de Banho Exterior 
(Anexo)

2 (Duas) Casas Tipo 2
2 Quartos | 2 Salas

1 (Uma) Casa 3
3 Quartos | 3 Salas

1 Moageira Funcional

Localização: Província de 
Tete, Cidade de Tete, Bairro 
Matundo, próximo à paragem 
Centro de Saúde.

1 (Uma) Casa Tipo 3
1 Sala de Estar | 1 Sala de Jantar 
| 2 WC
1 Cozinha | 1 Dispensa | 2 
Varandas

Localização: Província de 
Manica, Distrito de Manica 
Posto Administrativo de 
Messica (A 20km de Manica).

Contactos: +258 873729878  | 21499543 | casasavenda@gmail.com 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_____

MINISTÉRO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
DIRECÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO PECUÁRIO

AVISO

Na sequência da eclosão de Febre Aftosa na República da África do Sul, nas províncias de North West, Limpopo 
e Kwazulo Natal, reportados no mês de Março de 2022, através de um comunicado de imprensa emitido pela 
Autoridade Veterinária Sul Africana no dia 22 de Março de 2022 e com vista a proteger o país de doenças, 
a Direcção Nacional de Desenvolvimento Pecuário,  ao abrigo  do disposto na alinea b) do artigo 3, artigo 
7 conjugado com o  disposto no artigo 22 do Regulamento de Sanidade Animal aprovado pelo Decreto n° 
26/2009 de 17 de Agosto, determina:  

1. Proibição de importação de:

1.1 Bovinos, caprinos, ovinos, suínos e biungulados selvagens da República da África do Sul, distritos de
North West, Limpopo e Kwazulo Natal para a República de Moçambique;

1.2 Forragens destinadas a alimentação de Gado provenientes da República da África do Sul, distritos de 
North West, Limpopo e Kwazulo Natal;

1.3 Carnes e subprodutos de bovinos, suínos, caprinos, ovinos e de biungulados selvagens provenientes 
da República da África do Sul, distritos de North West, Limpopo e Kwazulo Natal para a República de 
Moçambique, excepto:

a. productos lácteos pasteurizados (leite, queijos, yogurtes, natas)
b. carnes processsadas por calor (enlatados, enchidos);
c. troféus
d. substância farmacêuticas.

2. Outras Medidas de Prevenção e Controlo

1.1 Intensificação das medidas de fiscalização do movimento de animais, produtos, subprodutos e forragens 
ao longo das principais fronteiras e/ou outros pontos de entradas e Rodovias do País;

1.2 Obrigatoriedade da inspecção visual (com exame da cavidade bucal e dos cascos, de todos os bovinos, 
caprinos, ovinos e suínos) com periodicidade mensal, nos distritos fronteiriços com a República Sul 
Africana.

As medidas anunciadas neste comunicado entram imediatamente em vigor, podendo serem revistas em 
função da evolução da situação sanitária.

Maputo, 23 de Março de 2022

O Director Nacional
(Ilegível)

MADER  - Praça de Heróis Moçambicanos, CP 1406 Maputo – Moçambique.   www.agricultura.co.mz
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

---------
CIDADE DE MAPUTO

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Balcão de Atendimento Único da Cidade de Maputo, convida a empresas elegíveis a apresentarem propostas seladas para os concursos de acordo com a tabela abaixo.

Nº do Concurso Modalidade Objecto
Data e Hora final para entrega das 

propostas Data e Hora de abertura

41L000241/PD/06/2022 C. Pequena Dimensão Fornecimento de Equipamento Informático 05/04/2022 – 9h00 05/04/2022 – 9h15

41L000241/PD/07/2022 C. Pequena Dimensão
Fornecimento de Combustíveis e lubrificantes para 

viaturas
04/04/2022 – 11h00 04/04/2022 – 11h15

2. Os concorrentes que desejarem participar, poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos de concurso no Balcão de Atendimento Único da Cidade de

Maputo, sita na Avenida Josina Machel nº 57, Rés do Chão – Maputo, mediante o pagamento de 1.000,00Mt (mil Meticais) não reembolsável, que deverá ser depositado na conta

bancária 269486274 – Millennium BIM – BAU Cidade de Maputo.

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

nº 05/2016, de 8 de Março.

Maputo, 18 de Março de 2022

A Autoridade Competente

Ilegível
2707

68

27092709

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
        PROVÍNCIA DO NIASSA

INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DE RISCO DE DESASTRES
 DELEGAÇÃO PROVINCIAL 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
LICHINGA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d) do numero 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e 

Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Marco, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Delegação 

Provincial do Niassa, vem por este meio comunicar a adjudicação do Concurso por Ajuste Directo, de acordo o seguinte:

Nº do Concurso Objecto do Concurso Modalidade Empresa Adjudicada Valor Adjudicado IVA

14/INGD/DPN/UGEA/BS/2021 Aluguer de Viatura Ajuste Directo INTER RENT, LDA 2.091.219,44 Mts Incluso

Lichinga, 18 de Outubro de 2021

A Autoridade Competente
Assinatura Ilegível

ANÚNCIO DE CONCURSOS E CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

1. A Imprensa Nacional de Moçambique, E.P., convida as empresas interessadas a apresentarem propostas/manifestação de interesse para
os concursos indicados na tabela abaixo:

N.º do Concurso Objecto do Concurso Modalidade
Apresentação de

propostas
Garantia 

provisória
Abertura das 

propostas
Validade da

proposta

08/INM/RAQ/2022
Contratação de prestação de serviços de consultoria para 
fiscalização do projecto de requalificação de  da Rede 
Eléctrica.

Qualidade e 
Preço

08.04.2022

10:00 horas
N/R

00.00.2022
00:00 horas

90 dias

12/INM/RAQ/2022
Contratação de prestação de serviço de fornecimento de 
mobiliário administrativo

Concurso 
Limitado

03.04.2022

10:00 horas
N/R

03.04.2022

10:30 horas
90 dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los no endereço indicado
no n.º 3 deste anúncio, pela importância não reembolsável de 1.500,00Mt para o concurso n.˚ 12, a depositar na seguinte conta Bancária:
0016111000043, Banco ABSA.

3. As propostas deverão ser entregues na Rua da Imprensa n.º 283, na Cidade de Maputo, e serão abertas no mesmo local, na presença dos
concorrentes e outros interessados que desejarem presenciar o acto.

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 05/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos de Março de 2022
A Autoridade Competente

______________________________
Armindo Matos

/Presidente do Conselho de Administração/

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA 

CIDADE DE MAPUTO

12ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Décima Segunda Secção 
Comercial deste Tribunal 
correm éditos de VINTE 
DIAS, contados da segunda 
e última publicação deste 
anúncio, citando os credores 
desconhecidos dos executa-
dos: TATENDA NGIRAZI 
MUTENDA e SILVA SILVES-
TRE DE ALMEIDA MUTEN-
GA, ambos residentes no 
Bairro Tchumene, nº 17, 
cidade da Matola, para, no 
prazo de DEZ DIAS, poste-
rior àquele dos éditos, rec-
lamarem, querendo, o pag-
amento do seu crédito pelo 
produto do bem penhorado 
que abaixo se discrimina, 
sobre que tenham garantia 
real, nos Autos de Execução 
Ordinária nº 372/20-A, em 
que é exequente STANDARD 
BANK, SA:

Verba Única
Prédio número dois mil e 
trinta e três a fls. dezanove 
do livro “B”, barra seis, do tal-
hão número “A”, quatro barra 
dezassete, da parcela núme-
ro três mil, trezentos seten-
ta e nove, do foral da Matola, 
este prédio acha-se inscrito 
provisoriamente por falta 
de título, sob o número nove 
mil, novecentos e quarenta 
e um, fls. Dezassete, do liv-
ro “G”, traço dezoito, a favor 
de Joaquim Camelo Con-
struções, Lda.

Maputo, aos catorze dias do 
mês de Março de dois mil e 
vinte e dois

A Ajudante de Escrivão
Rosalina Adelaide Orombo

Verifiquei
A Juíza de Direito

Moila Ornélia Chong 
Chelene

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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República de Moçambique
Província de Cabo Delgado

Governo do Distrito de Ancuabe
SECRETARIA DISTRITAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO  LIMITADO  n˚04C020041/GDA/01/2022
1. A Secretaria Distrital de Ancuabe convida Empresas interessadas para apresentarem propostas em cartas fechadas,

para participação nos concursos de Contratação e prestação de serviços, conforme  os objectos  do concurso abaixo
mencionado.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de  Concurso ou levantá-los 
na Secretaria Distrital de Ancuabe, pela importância não reembolsável de 1000..00Mt, para cada conjunto.

Nº /
ORDEM

Modalidade  
de Contratação 

e respectiva 
referencia

Objecto do 
Concurso

Concorrentes 
Elegíveis

Data e 
hora  de 

entrega das  
Propostas

Data e  
hora  de 

Abertora das  
Propostas

Data  e hora 
de anúncio de 

Posicionamento 
dos Concorrentes

Data  da   Visita 
do Local  da 

Obra

CONCURSO   
LIMITADO

Construção 
da Secretaria 
Executiva da 

Localidade de  
Nacuale   Distrito 

de Ancuabe.
Pessoas 

Singulares, 
Micro, 

Pequenas 
e Médias 
Empresas 

inscritas no

05/04/2022
10:15H

05/04/2022
10:15H

10/04/2021
10:00H

08/04/2022
10:00H

CONCURSO  
LIMITADO

Construção  
da Secretaria  
Executiva da 

Localidade de     
Campine  Posto 
Administrativo 

de Ancuabe-
sede  Distrito de 

Ancuabe.

05/04/2022
10:15H

05/04/2022
10:15H

10/04/2021
10:00H

080/04/2022
10:00H

3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 05/2016, de 8 de Março.

Ancuabe , aos     05 de    Abril     de  2022
Repartição de Aquisições

Elegível
85

2712

1891

CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS

DIRECÇÃO MUNICIPAL DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE GESTORA  EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSO

Nos termos do Nr.2, Art. 64, do Regulamento de Contratação de Empreitada 

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

aprovado pelo Decreto N° 05/2016, de 08 de Março, comunica-se que os 

concursos abaixo foram adjudicados, de acordo com o seguinte:

Nº do concurso Objecto Empresa Valor

Ajuste Directo 

N° OM-04/CMM/

DMPF/S/22

Aquisição de Senhas 

de Mercado
Tipografia Prelo Clássico, 

Lda
3.290.742,00MT

Maputo, 25 de Março de 2022

A UGEA

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, I.P.
Departamento de Aquisições

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTING SERVICES - FIRMS SELECTION)

Country: Mozambique 
Name of Project: Southern African Transport Connectivity Project (SATCP)
Grant No.: D8030
Assignment Title: Consultancy Services for Conceptual Design, Monitoring and Supervision of the Rehabilitation and Maintenance of Trade 
Connectors R1170/R692 between Namiconha and Iapala (38 km) and R1156 between Namialo and Imala (55 km) Ribaue, Meconta and 
Muecate Districts in Nampula Province
Reference No: 47A003041/CP/16/2022
Client: Administração Nacional de Estradas, I.P.

1. The Government of Mozambique (GOM) has received financing from the World Bank toward the cost of the Southern African Transport
Connectivity Project (SATCP), and intends to apply part of the proceeds for consulting services. 

2. The main objective of the consultant services is to represent the Client as the Project Manager for the Concept Design, Procurement Support
and the Monitoring/Supervision of the Road Rehabilitation and Improvement Works, Maintenance and Operations, in accordance with the 
Terms of Reference.

3. The consulting services (“the Services”) will be in phases and carried by a consultant which represent the Client during the entire duration
of the contract and will be responsible but not limited to:
 Phase I: Preparation of Conceptual Design, Confidential Cost Estimate, Environmental and Social Safeguard Documents and OPRC 

Bidding Documents;
 Phase II: Procurement support to ANE, IP for the selection of the Contractor; 
 Phase III: Supervision and performance monitoring of rehabilitation and improvement works; 
 Phase IV: Supervision and performance monitoring of maintenance and road asset management. 

4. The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be obtained at the address given below:
Administração Nacional de Estradas, I.P.
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telephone: 258 21 476 163/7
Email: ribaue176@gmail.com

5. The National Roads Administration (ANE) now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to express their interest in providing
the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant
experience to perform the Services. 

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

No Item

1. At least fifteen (15) years in business with relevant experience;
2. Description of at least two (2) specific assignments demonstrating the Consultant’s experience relevant to the 

proposed assignment, with contracts of similar scope;

3. Experience of the consulting firm working in a developing countries.
Key Experts will not be evaluated at the shortlisting stage.

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

8. Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications, but should indicate clearly whether the association is in the
form of a joint venture and/or a sub-consultancy. In the case of a joint venture, all the partners in the joint venture shall be jointly and
severally liable for the entire contract, if selected.

9. A Consultant will be selected in accordance with the Quality and Cost-Based Selection (QCBS) method set out in the Procurement Regulations.
10. Further information can be obtained at the address below during office hours, from 07:30 - 15:30 hours local time, Mondays to Fridays

inclusive, except Public Holidays:
Administração Nacional de Estradas, I.P.
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Mozambique
Telephone: 258 21 476 163/7
Email: ribaue176@gmail.com

11. Expressions of interest in English language, clearly marked RFP Nr. 47A003041/CP/16/2022 “Consultancy Services for Conceptual
Design, Monitoring and Supervision of the Rehabilitation and Maintenance of Trade Connectors R1170/R692 between Namiconha 
and Iapala (38 km) and R1156 between Namialo and Imala (55 km) Ribaue, Meconta and Muecate Districts in Nampula Province” 
must be delivered in a written form to the address below (hard copy, or by mail, or by e-mail) on or before 15:00 hours (local time), on 26th

of April 2022. 

Client

Street Address 
:

Administração Nacional de Estradas, I.P.
Gabinete do Director Geral
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403

Attention : Director General

City : Maputo

Country : Mozambique

Telephone : +258 21 476 163 / 7

Email : ribaue176@gmail.com

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, I.P.
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE EXPRESSÃO DE INTERESSE
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SELECÇÃO DE FIRMAS)

País: Moçambique
Nome do Projecto: Projecto de Conectividade de Transporte da África Austral (SATCP)
Donativo No.: D8030
Designação dos Serviços: Serviços de Consultoria para a Elaboração do Projecto, Monitoria e Supervisão da Reabilitação e Manutenção 
das Conexões Comerciais R1170/R692 entre Namiconha e Iapala (38 km) e R1156 entre Namialo e Imala (55 km) nos Distritos de Ribaue, 
Meconta e Muecate na Província de Nampula
Nº do Contrato/Concurso: 47A003041/CP/16/2022
Entidade Contratante: Administração Nacional de Estradas, I.P.

1. O Governo de Moçambique (GOM) recebeu financiamento do Banco Mundial para custos do Projeto de Conectividade de Transporte da 
África Austral (SATCP) e pretende aplicar parte dos fundos para serviços de consultoria.

2. O principal objectivo dos serviços de consultoria é o de representar a Entidade Contratante como Gestor de Projecto para a Concepção do 
Projecto, Apoio no Processo de Licitação e na Monitoria/Supervisão das Obras de Rehabilitação e Melhoramento da Estrada, Manutenção 
e Operações, de acordo com os Termos de Referência.

3. Os serviços de consultoria (“os Serviços”) serão e levados a cabo em fases por um consultor que representará a entidade contratante
durante todo o período do Contrato e será responsável, mas não limitado a:
 Fases I: Elaboração do projecto, de estimativa de custos confidencial, de documentos de salvaguarda ambiental e social e de 

documentos de licitação de OPRC;
 Fase II: Apoiar a ANE, IP no processo de licitação para a selecção do empreiteiro;
 Fase III: Supervisão e monitoria de desempenho das obras de reabilitação e melhoramento;
 Fase IV: Supervisão e monitoria de desempenho da manutenção e gestão rodoviária.

4. Os Termos de Referência detalhados para serviços poderão ser obtidos no endereço a seguir indicado:
Administração Nacional de Estradas, I.P.
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telefone: 258 21 476 163/7
Email: ribaue176@gmail.com

5. Assim, a Administração Nacional de Estradas, I.P. convida firmas de consultoria (“Consultores”) elegíveis para manifestarem o seu 
interesse em levar a cabo os serviços. Os Consultores interessados deverão fornecer informação demostrando que possuem qualificações 
e experiência relevante para a prestação dos serviços.

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

1. Mínimo de quinze (15) anos de serviço, com experiência relevante;
2. Descrição de pelo menos dois (2) projectos específicos que demostrem a experiência do Consultor relevante para estes 

serviços, com contratos com escopo similar; e
3. Experiência da firma de consultoria em trabalhos nos países em vias de desenvolvimento.

A equipa técnica não será avaliada durante a fase da lista curta. 

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

8. Os consultores poderão associar-se a outras firmas no intuito de reforçar as suas qualificações, mas deverão indicar claramente se a 
associação é em forma de “joint venture” e/ou subcontratação. No caso de uma “joint venture”, todos os membros da “joint venture”
deverão ser solidariamente responsáveis para e durante todo o Contrato, se forem seleccionados.

9. A firma de consultoria será selecionada de acordo com o método de Qualidade e Preço (QCBS) definido nos Regulamentos de Licitação.
10. Mais informação poderá ser obtida no endereço a seguir indicado durante as horas normais de expediente, isto é, das 07:30 as 15:30

horas locais de segunda a sexta-feira, excepto os feriados:
Administração Nacional de Estradas, I.P.
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Mozambique
Telefone: 258 21 476 163/7
Email: ribaue176@gmail.com

11. Expressões de Interesse na língua inglesa, claramente indicando Concurso Nº 47A003041/CP/16/2022 “Consultancy Services for
Conceptual Design, Monitoring and Supervision of the Rehabilitation and Maintenance of Trade Connectors R1170/R692 
between Namiconha and Iapala (38 km) and R1156 between Namialo and Imala (55 km) Ribaue, Meconta and Muecate 
Districts in Nampula Province” deverão ser entregues por escrito para o endereço abaixo indicado (formato físico, ou por correio, ou 
por correio eletrónico) até as 15.00 horas (hora local) do dia 26 de Abril de 2022. 

Entidade Contratante

Endereço 
:

Administração Nacional de Estradas, I.P.
Gabinete do Director Geral
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403

Att. : Sr. Américo Dimande - Director General

Cidade : Maputo

País : Mozambique

Telefone : +258 21 476 163 / 7

Correio Eletrónico : ribaue176@gmail.com

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MUNICÍPIO DE MAPUTO

_____________
CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DA JUVENTUDE E CIDADANIA

Anúncio de Adjudicação de Concursos

De acordo com alínea d) do nº 2 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 63, ambos do Regulamento de 
Contratação de Empreitadas de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, Aprovado 
pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Marco, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

N/0 Nº de concurso Objecto
Empresa 

Adjudicada

Valor do 

Contrato( Mt)

1
12/90L003241/CMM/
CL/08/G/20

Fornecimento de combustível e 
lubrificantes Edmar, Lda 840.000,00MT

2
12/90L003241/CMM/
CL/11/G/2020

Fornecimento de kits de auto- 
emprego

Ceden Service 1.301.578,14MT

3
OM-12/CMM/DSMJC/
W2020

Empreitada para Construção da 
Quadra Desportiva no Distrito 
KaMavota

Adilson Construcoes 3.023.557,79MT

OM-14/CMM/
DSMJC/G/2020

Aquisição de pneus Tyrecom Lda. 80.460,00MT

5
OM-15/CMM/DSMJC/
W2020

Aquisição de Máquina Fotográfica Zenas 147.412,98Mt

6
OM-16/CMM/
DSMJC/W/2021

Empreitada para Construção da 
Quadra Desportiva no Distrito  
KaNyaka

Linunda
Construcoes

3.793.823,16

7
OM-17/CMM/
DSMJC/G/2021

Aquisição de Microonda, Geleira e 
Dispensador de Água 

DKS Investimento & 
Servicos 

98.000,00

8
OM-18/CMM/
DSMJC/G/2021

Aquisição de Triturador de Papel 
WSDI & Servicos, 
Lda

29.952,06

9
OM-19/CMM/
DSMJCC/2021

Fornecimento de Fardamento e 
Calçado 

Fitron Trading 310.050,00 

10
OM-20/CMM/
DSMJCC/2021

Aquisição de loiça para copa e 
cozinha

Moz Famous 25.515,00 

11
OM-21/CMM/
DSMJCL/S/2021

Fornecimento de Kits de auto- 
emprego

Vilparq 3.385.069,74

12
OM-22/CMM/DSMJ/
CC/G/2021

Aquisição de Material de Ensino e 
Formação

Bling Muitiservice 84.800,00MT 

13
OM-23/CMM/
DSMJCC/G/2021

Aquisição de Material para 
Festividades, Homenagens e 
Premiação

Zenas Serviços Lda. 341.868,15MT

14
OM-24/CMM/
DSMJCC/G/2021

Serviços de Comunicação em Geral
Cage Consultoria & 
Serviços

63.000,00MT 

15
OM-25/CMM/DSMJC/
CC/S/2021

Fornecimento de Arranjos Florais Ebenezer Flores 87.750,00MT 

16
OM-26/CMM/DSMJC/
CL/W/2021

Empreitada para Construção de 
Quadra Desportiva no Distrito 
KaMpfumu

Silcom Engineering 3.310.651,55 MT

17
OM-27/CMM/
DSMJCC/G/2021

Aquisição de Material para 
manutenção e Reparação de Bens 
Moveis

Tyrecom Lda. 225.120,37

Maputo, 25 de Março de 2022

A UGEA 04

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA 

DE NAMPULA
SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
O MERITÍSSIMO SENHOR DOUTOR 
MAHOMED KHALED MAHOMED 
IQBAL VARINDA, JUIZ-PRESIDENTE 
DA SECÇÃO COMERCIAL DO 
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA 
DE NAMPULA

Faz saber que correm seus termos 
legais nesta Secção, Autos de Carta 
Precatória para Venda Judicial nº 
01/2022, em que é exequente Nosso 
Banco, Sociedade em Liquidação 
e executada K. Investimentos, 
Limitada, para venda judicial em 
primeira praça, por meio de abertura 
de propostas em carta fechada, para o 
pagamento da quantia exequenda com 
o valor de causa de 82 223 609,11MT
(oitenta e dois milhões, duzentos e
vinte e três mil, seiscentos e nove
meticais e onze centavos), com
vista a arrematação ao maior lance
oferecido, foi penhorado o seguinte
imóvel:

Verba Única

Um imóvel descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Nampula, sob 
o nº 1467 a folhas 54, do livro B-5 e
inscrito sob o nº 82 338, a favor de 
K. Investimentos, Limitada, inscrito
na matriz predial da Direcção da
Área Fiscal de Nacala, sob o artigo
nº 2326, localizado no Bairro de
Namutequeliua, Avenida do Trabalho,
nº 4946, cidade de Nampula.

São desta forma e nos termos dos 
artigos 876º, nº 2 e 890º, nº 2, ambos do 
Código do Processo Civil, convidadas 
as pessoas interessadas na compra 
deste imóvel para comparecerem 
na sessão de abertura de propostas 
em carta fechada a ter lugar neste 
Tribunal, no dia 30 de Março de 
2022, pelas 11.30 horas, na Sala 
de Audiências nº 1, deste Tribunal, 
devendo os interessados apresentarem 
as propostas em carta fechada na 
Secretaria da Secção Comercial, nas 
horas normais de expediente, até 10 
minutos antes do início da sessão, ao 
preço superior ao valor da adjudicação 
proposto pelo exequente no valor de 
82 223 609,11MT (oitenta e dois 
milhões, duzentos e vinte e três mil, 
seiscentos e nove meticais e onze 
centavos).
Para constar se passou o presente 
anúncio para publicação no Jornal 
“Notícias”, nos termos do nº 3 do artigo 
890º do CPC.

Nampula, aos 16 de Fevereiro de 2022

O Juiz de Direito
Dr. Mahomed Khaled Varinda

A Escrivã de Direito
Balanhama Rufina Massamba 

Chamba

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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• A Hora do Planeta, o maior movimento do mundo pelo
meio ambiente, regressa com uma mensagem de solida-
riedade para com as pessoas e o planeta.

• Este ano, espera-se envolver mais de 192 países e territó-
rios neste grande momento de união à escala planetária.
À medida que continuamos a adaptar as nossas vidas aos
impactos da COVID-19 e aos eventos catastróficos dos úl-
timos dois anos (como ciclones, cheias e conflitos), a Hora
do Planeta 2022 visa sinalizar uma grande mudança, o
fim do “business-as-usual” e anunciar uma nova era que
coloca as pessoas e o planeta acima de qualquer outro in-
teresse.

• A Hora do Planeta 2022 terá lugar este sábado, 26 de Mar-
ço, às 20h30 (horário local) em todo o mundo. Em Moçam-
bique, na Cidade de Maputo, contaremos com dois eventos
presenciais, com entrada livre:

o Limpeza da Praia, das 6.30 às 11.00 horas na Costa do
Sol (em frente ao Shopping Marés), em parceria com o
Conselho Municipal de Maputo, Associação Planeta Azul,
Cooperativa de Educação Ambiental Repensar, Let’s Do It,
CHePEA e EnviroSERV. E em seguida,

o na FEIMA, Av. Mao Tse Tung (Parque dos Continuadores),
Cidade de Maputo a partir das 15h00, irão decorrer acti-
vidades diversas alusivas ao movimento, incluindo um
espetáculo ao vivo com a presença dos cantores: António
Marcos, Dice, Mavundja e Khendy Key. Este evento será
também transmitido ao vivo (Live) nas páginas do Face-
book e Instagram do WWF Moçambique.

A Hora do Planeta, que ocorre num momento particularmente cru-
cial para a sobrevivência da natureza e da Humanidade, convida as 
pessoas de todo o mundo a unirem-se num grande momento de re-
flexão sobre a forma como nos relacionamos uns com os outros e 
com a nossa casa comum - a Terra, daqui resultando uma forte men-
sagem de apoio à criação de um futuro positivo para a natureza. 

Com 73% das pessoas dos países do G20 a reconhecer que o nosso 
planeta está a aproximar-se de “pontos de inflexão” potencialmente 
abruptos ou irreversíveis, devido à acção humana, a consciencial-
ização sobre a perda da natureza e as mudanças climáticas está 
em alta. Mas, embora os líderes públicos e políticos partilhem das 
mesmas preocupações, a transformação mais difícil ainda está por 
acontecer. Porém, há a esperança de que, ainda este ano, os líderes 
de todo o mundo se reunam para a segunda parte da Convenção das 
Nações Unidas sobre a Biodiversidade (COP15) e decidam sobre 
um novo plano de acção global para a natureza, tornando 2022 uma 
oportunidade única para criar uma estrutura de biodiversidade que 
consiga travar e reverter a perda da natureza nas próximas gerações.

Nesta Hora do Planeta pedimos às pessoas de todo o mundo que, 
em solidariedade para com as pessoas e o planeta, reflictam sobre 
os impactos e as ameaças que têm causado a perda da natureza e as 
mudanças climáticas, com um apelo mais amplo à acção: que todos 
tenham um papel a desempenhar na construção de um novo fu-
turo para as pessoas e o planeta,  o que inclui dar passos indi-
viduais para uma vida sustentável, mas também incentivar as 
empresas e governos a ajudar a construir um futuro positivo e 
neutro em carbono.

Sobre a Hora do Planeta

A Hora do Planeta é o principal movimento ambiental global pro-
movido pelo WWF. A primeira edição da Hora do Planeta teve lugar 
como um movimento local no dia 31 de Março de 2007, em Sidney, 
Austrália, onde cerca de 2,2 milhões de moradores apagaram as lu-
zes durante uma hora, com o objectivo de reduzir 5% do consumo de 
energia eléctrica da cidade. No entanto o resultado foi bem melhor 
que o esperado: no final do evento registou-se 10,2% de redução no 
consumo!
Desde então, o movimento começou a ser replicado em diversas 
partes do mundo, inspirando indivíduos, comunidades, empresas e 
organizações em mais de 192 países e territórios, a realizar acções 
ambientais tangíveis. 
Historicamente, a Hora do Planeta concentrou-se na crise climática. 
Mas, mais recentemente, o movimento expandiu-se a uma série de 
outras questões que afligem as pessoas e o planeta. Esta iniciativa 
reconhece o papel dos indivíduos na criação de soluções para os de-
safios ambientais mais urgentes, ao mesmo tempo que aproveita o 
poder colectivo dos seus milhões de apoiantes para impulsionar e 
promover a mudança, inclusive ao nível político. Desta forma, ao lon-
go destes 15 anos, a Hora do Planeta inspirou importantes iniciativas 
globais para a protecção da natureza, do clima e do meio ambiente e 
ajudou a aumentar um nível de consciencialização que leva à acção.
Sobre o WWF

O Fundo Mundial para a Natureza (WWF) é uma organização inde-
pendente de conservação, com mais de 5 milhões de apoiantes e uma 
rede global activa em mais de 100 países. A missão do WWF é parar 
a degradação do ambiente natural da Terra e construir um futuro em 
que a Humanidade viva em harmonia com a natureza, conservando 
a diversidade biológica do mundo, garantindo que o uso de recursos 
naturais renováveis seja sustentável e promovendo a redução da po-
luição e o desperdício de consumo. 

A HORA DO PLANETA 2022: um momento de solidariedade 

para com as pessoas e o planeta

A Hora do Planeta 2022 convida a comunidade global a “construir o nosso futuro” num ano crítico para as pessoas e o planeta.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE TETE

UNIDADE GESTORA DE EXECUÇÕES E AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
De acordo com o número 3 do artigo 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 a adjudicação do 
objecto do concurso abaixo indicado:

Modalidade Objecto de Concurso
Concorrente

Vencedor
Valor da adjudicação 
incluindo IVA (MT)

002/UGEA-TJPT/2022 Concurso Limitado
Fornecimento de Tinteiros para impressas, Fax e 

Maquinas Fotocopiadoras.
S.S.Service, Lda 1.900.300,00

003/UGEA-TJPT/2022 Concurso Limitado
Fornecimento de Material de Escritório não 
duradouro

      Account Audit 1.172.925,00

004/UGEATJPT/2022 Concurso Limitado Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes  Grupo I A M, Lda 934.780,00

005/UGEATJPT/2022 Concurso Limitado
Fornecimento de Serviços de Manutenção e 
Reparação de imóveis

Eng.Pool Constructions 985.008,96

001/UGEA/TJPT/2022
Concurso por 
Cotação 

 Fornecimento de Dístico e Camisetas para as 
cerimónias de abertura do ano Judicial

 Adel Sachombe e 
Familia Lda

22.320,00

007/UGEATJPT/2022 Concurso Limitado Manutenção e Reparação de Viaturas. Grupo Entreposto 287.309,53
001/UGEATJPT/2022 Ajuste Directo Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza Vip Supermercado, Lda 975.000,00

002/GEA/TJPT/2022
Concurso por 
Cotação

Fornecimento de Papel A4 KKK Investimentos 190.000,00

002/UGEA/TJPT/2022 Ajuste Directo Fornecimento de Capulanas e Tecido Zacarias Amad 8.195,00
003UGEA/TJPT/2022 Ajuste Directo Fornecimento de Géneros Alimentícios para TJPT Vip Supermercado, Lda 500.000,00

004/UGEA/TJPT/2022 Ajuste Directo
Aluguer de Sala  para cerimónias de Abertura do 
ano Judicial 

Sociedade de Turismo 
Inter Hoteis, Lda

175.000,00

005/UGEA/TJPT/2022 Ajuste Directo
Aluguer de Sala de Conferência e fornecimento 
de outros serviços para  reunião de avaliação de 
desempenho.

Sociedade de Turismo 
Inter Hóteis, Lda

497.970,00

006/UGEA/TJPT/2022

0007/UGEA/TJPT/2022

Ajuste Directo

Ajuste Directo

Manutenção, Reparação e montagem de 
aparelhos de ar-condicionado.

Fornecimento de  becas para Magistrados

Simbarex 
Investimentos

Centro das Modas 
Alcino

300.000,00

  29.550,00

008/UGEA/TJPT/2022
Ajuste Directo

Fornecimento de 200 Botijas de água Mineral 
para Cartórios.

Casa Angel 30.000,00

009/UGEA/TJPT/2022 Ajuste Directo
Fornecimento dos Serviços de Expedição de 
Correspondências 

Portador Diário 400.000,00

0010/UGEA/TJPT/2022 Ajuste Directo Arrendamento do Imóvel para 24 Meses Hasan Ahmed Faroque 35.000,00

0011/UGEA/TJPT2022 Ajuste Directo Fornecimento de transporte Aérea
Linhas Aéreas de 
Moçambique

300.000,00

0012/UGEA/TJPT2022 Ajuste Directo Fornecimento de agua Mineral Vip Supermercado Lda 337.500,00

Tete, aos 22 de Março de 2022

Autoridade Competente
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
______

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

INSTITUTO NACIONAL DOS TRANSPORTES 
RODOVIÁRIOS

INSTITUTO PÚBLICO

AVISO
Avisa-se ao público em geral que o 
INATRO,I.P., concebeu um sistema 
de Consulta de Multas por diversas 
infracções ao Código da Estrada e 
Regulamento de Transporte Automóvel, 
podendo para o efeito acessar o link 
abaixo.
http://consulta.inatter.gov.mz/multa
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE 
DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE 

MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE ERNESTO JOSÉ 

HLUNGUANE

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura de 
catorze de Fevereiro de dois mil 
e vinte e dois, exarada de folhas 
vinte e oito a vinte e nove verso, 
do livro de notas para escrituras 
diversas número trezentos e 
sessenta e cinco, traço “B”, do 
Segundo Cartório Notarial de 
Maputo, perante mim, DANILO 
MOMADE BAY, Conservador e 
Notário Superior, em exercício no 
referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de ERNESTO 
JOSÉ HLUNGUANE, de setenta e 
nove anos de idade, no estado de 
casado sob o regime imperativo 
de separação absoluto de bens 
com Deolinda Filimone Nhancale 
Hlunguane, de nacionalidade 
moçambicana, com última 
residência habitual no Bairro 
Polana-Cimento “A”, filho de José 
Hlunguane e de Neiasse Sitoe.
Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última vontade. 
Deixou como únicos e universais 
herdeiros de todos seus bens, seus 
filhos: José Ernesto Hlunguane, 
casado com Eulália Venâncio 
Matsinhe, Regina Ernestina 
Hlunguane, Ireneu Ernesto 
Hlunguane e Paulo Ernesto 
Hlunguane, solteiros, maiores, 
naturais de Maputo.
Que segundo a lei não há quem 
com eles possa concorrer a esta 
sucessão, que da herança fazem 
parte bens móveis e imóveis, 
incluindo contas bancárias.

Está Conforme

Maputo, aos 16 de Março de 2022

O Notário
(Ilegível)

3048 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
2º CARTÓRIO NOTARIAL DE 

MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR 
ÓBITO DE GINA DA CUSTÓDIA 

ZIMBA SITOE E DE LUÍS PEDRO 
SITOE

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura de 
vinte e dois de Março de dois mil 
e vinte e dois, exarada de folhas 
setenta e sete verso a oitenta, 
do livro de notas para escrituras 
públicas diversas número 
trezentos e cinquenta e sete, traço 
“B”, do Segundo Cartório Notarial 
de Maputo, perante ALCINDA 
RAIMUNDO BANGUINE
MAZIVE, Conservadora e 
Notária Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de GINA DA 
CUSTÓDIA ZIMBA SITOE E DE 
LUÍS PEDRO SITOE, de sessenta 
e oito anos, no estado civil de 
casada em comunhão geral de 
bens com o de cuju referido nesta 
escritura, com a última residência 
no Bairro da Maxaquene “A”, filha 
de José Zimba e de Maria Olinda 
Chissano.
E ele de setenta anos de idade, no 
estado civil de viúvo, com a última 
residência no Bairro Polana-
Caniço “A”, filho de Pedro Sitoe e 
de Rosalina Mate.
Que ainda pela mesma escritura 
pública foram declarados como 
únicos e universais herdeiros de 
todos seus bens, os seus filhos: 
Rosalina Luís Sitoe, Alzira Luís 
Sitoe, Milton Luís Sitoe, Luísa 
Luís Sitoe e Loyde Zaitina Luís 
Sitoe, todos solteiros, maiores, 
naturais de Maputo, onde 
residem.
Que não há quem com eles 
concorra a esta sucessão, que 
da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis, incluindo contas 
bancárias.

Maputo, aos 23 de Março de 2022

A Notária
(Ilegível)
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O Casino Marina Maputo, SA pretende recrutar para o seu quadro, um Gestor de Recursos 
Humanos, Chef de Padaria, Chef (comida local, ocidental, chinesa e mais), Pagador 
para mesas de jogo, Designer Gráfico, Electricista, Recepcionistas apresentáveis, (1) 
Recepcionista que fala mandarim e Porteiros, para o seu quadro de pessoal.

Requisitos básicos: 

• Fluência em Português e Inglês (Factor eliminatório);
• Possuir a 12ª Classe ou equivalente;
• Idade compreendida entre 18 a 27 anos (Recepcionista e Pagador para mesa de

Jogos);
• Experiência necessária para os candidatos à Chef de cozinha,

Recepcionista que fala Mandarim, Designer gráfico & Electricista;
• Conhecimentos de informática (Word, Excel e Outlook) apenas para Gestor

de Recursos Humanos & Designer Gráfico;

Gestor de Recursos Humanos (Femenino)
• Com formação superior;
• Conhecimentos Administrativos e de Recursos Humanos;
• Experiência minima de 5 anos;
• Conhecimentos: Legislação Laboral.

Designer Gráfico
• Conhecimentos de Design, Adobe Photoshop & Premier, criação de (banners,

flyers, vídeos, etc).

Pagador Dealer training 
• Conhecimento de Matemática básica.

Porteiro
• Conhecimento de lingua portuguesa.

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, dias 28 e 30 de Março, das 10.00 
horas às 15.00 horas.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
O Meritíssimo Senhor Dr. Mahomed Khaled Mahomed Iqbal Varinda, 
Juiz-Presidente da Secção Comercial do Tribunal Judicial da Província 
de Nampula

Faz saber que correm seus termos legais nesta Secção uns Autos de 
Acção Executiva para Pagamento da Quantia Certa, com Processo 
Ordinário, nº 47/TJPN/SC/2016, em que é exequente Socremo - 
Banco de Microfinanças S.A. e executados Mussa Amisse Saide, 
maior, portador do Passaporte nº 13AE75634, emitido aos vinte 
de Outubro de dois mil e catorze e Muanema Momade, maior, 
moçambicana, portadora do B.I. nº 031701502023, emitido aos 
vinte e três de Agosto de dois mil e onze, ambos residentes nesta 
cidade de Nampula, no Bairro de Muhala-Expansão, actualmente em 
parte incerta.

É desta forma e nos termos do artigo 247º do C.P.C., citados os 
executados Mussa Amisse Saide e Muanema Momade, melhor 
acima identificados, para, no prazo de 10 dias, finda a dilação de 
mais 30, contados a partir da data da afixação do presente edital, 
pagar o valor da dívida, acrescido do valor das prováveis custas 
no valor de 1 247 355,23MT (um milhão, duzentos e quarenta 
e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco meticais e vinte três 
centavos), ou nomear bens a penhora ou ainda deduzir, querendo, 
oposição por meio de embargos, bem como agravar do despacho que 
ordene a citação, no prazo de 8 dias, sob pena de o direito de nomear 
bens a penhora ser devolvido ao exequente, com advertência de que 
a cópia da petição inicial se encontra nesta Secção à sua disposição.

Para constar passei o presente anúncio e outros dois de igual teor 
para sua publicação no jornal “Notícias”.

Nampula, aos 28 de Fevereiro de 2022

A Escrivã de Direito
Balanhama Rufina Chamba

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Mahomed Khaled Varinda

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DE BOANE

2ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção deste Tribunal, torna-se público, que 
foi designado o dia 31 de Março de 2022, pelas 9.00 horas, 
na Segunda Secção Cível do Tribunal Judicial do Distrito de 
Boane, para a venda em terceira praça, do imóvel penhorado, 
por meio de propostas em cartas fechadas que deverão ser 
apresentadas até a hora marcada para a audiência, nos Autos 
da Carta Precatória nº 22/2020, extraída dos Autos de 
Execução Ordinária nº 48/2016-N, em que é exequente FNB-
Moçambique, SA e executados: Hélder Luís P. de Mendonça e 
Alzira da Glória Chemane Santana, que correm seus termos na 
1ª Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo.

Verba Única

Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Boane, sob 
o nº 717 a fls. 180 verso, do livro B/2, inscrito provisoriamente
por falta de título, sob o nº 4.012 a fls. 32, do livro G/7, a favor de
Hélder Luís Paulo de Mendonça e com hipoteca inscrita sob o
nº 570 a fls. 16, do livro C/6 a favor do exequente, localizado no
distrito de Boane, Bairro Chinonanquila, Rua José Mucavel, casa
nº 318.
São convidadas todas as pessoas com interesse na compra
do imóvel acima descrito, a entregarem as suas propostas no
Cartório desta Secção.

Boane, aos 21 de Março de 2022

P’O Escrivão de Direito
Manuel Salvador Machava

Verifiquei

A Juíza de Direito
Dr. Nilza Massuanganhe Tamele

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO
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Superfície  103.478 km²
População  3 849 455 (2007); 22 Distritos

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

EXTRACTO DE RECTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE HENRIQUE CANDA SABÃO MASSUNGA

Certifico, para efeitos de rectificação da publicação no jornal “Notícias” do dia 
quatro de Março de dois mil e vinte e dois, foi publicado o extracto da Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito de Henrique Canda Sabão Massunga, 
rectificando os nomes e os estados civis dos herdeiros filhos, passando a constar: 
Arone Lino Massunga, casado com Anísia Misar de Ângelo Timana Massunga, sob 
regime de comunhão de bens adquiridos, Eugénio Gerson Nhanombe Massunga, 
casado com Ana Paula Boaventura Mandlate Massunga, sob regime de comunhão 
de bens adquiridos, Cláudio Celestino Henrique Massunga, solteiro, Edvaldo 
Henrique Massunga, solteiro, Amaral Leonidas Henrique Massunga, solteiro, 
Paulo Filadelfo Henrique Massunga, casado com Otília Raúl Mafumisse, sob 
regime de comunhão de bens adquiridos, Fausto Geremias Henrique Massunga, 
solteiro e Avelina Sheila Henrique Massunga, solteira, todos naturais de Maputo, 
onde residem.

Está Conforme

Maputo, aos 23 de Março de 2022
A Notária
(Ilegível)

3056

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL KAMUBUKWANA

1ª SECÇÃO

ANÚNCIO

Pela 1ª Secção do Tribunal Judicial do Distrito Municipal KaMubukwana 
correm editais de TRINTA DIAS, citando o réu Osvaldo Orlando Mafu-
lende, residente em parte incerta, para, no prazo de vinte (20) dias, a con-
tar da segunda e última publicação deste anúncio, contestar, querendo, nos 
Autos de Acção de Divórcio litigioso sob forma Ordinário nº 19/21, 
em que lhe move a autora Aminatou Ousmane Kante, pelos fundamentos 
constantes da petição inicial, cujo duplicado da mesma se encontra à dis-
posição no Cartório desta Secção, onde poderá ser solicitado em qualquer 
dia útil dentro das horas normais de expediente, advertindo-se-lhe que a 
falta da contestação serão julgados e confessados os factos articulados pelo 
autora e os autos prosseguirão seus ulteriores termos até à final.

Maputo, aos vinte e três do mês de Fevereiro do ano dois mil e vinte e dois

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Ramira Joaquim Romão Comé

A Escriturária Provincial
Jamila Jamisse

3050

VENDA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL & COLECTIVO, UNIFORMES DE
TRABALHO E MUITO MAIS... 

Uniforme de segurança Uniforme de segurança tatical

Camisola de segurança

Cell: +258 84 30 30050 | Email: mastroslda@gmail.com 
Rua Gago Coutinho, n° 2500 R/c Bairro Aeroporto, Cidade de Maputo - Maputo-Moçambique

Cassetete

Casaco de segurança

CinturõesPorta algemas Porta cassetete 

Cinto de colete reflector Cordão e apito

Sapatos da Polícia Cantil Rebel Re424 Expedition

PUBLICIDADE

“Meu Kit, Meu Emprego” 
para afirmação da
rapariga na Zambézia

“Meu Kit, Meu Emprego” vai contribuir para a afirmação económica de jovens

A
RQ

U
IV

O

JOCAS ACHAR 

N
OVENTA e sete rapari-
gas da cidade de Que-
limane e do distrito de 
Nicoadala, na provín-
cia da Zambézia, rece-

beram há dias kits diversos para 
o auto-emprego, no contexto
do programa “Meu Kit, Meu
Emprego”, iniciativa da Secre-
taria de Estado da Juventude e
Emprego.

Trata-se de kits de electrici-
dade, lavagem de viaturas, pas-
telaria, culinária, moto-táxis, 
“txopelas” e outros. Na ocasião, 
as beneficiárias compromete-
ram-se a fazer desta oferta uma 
oportunidade para se afirma-
rem. 

A esposa do Presidente da 
República, Isaura Nyusi, que 
presidiu à cerimónia de entrega 
dos kits, em Quelimane, disse 
ser imperioso que o Governo e 
parceiros reforcem o investi-
mento na rapariga para acelerar 
a eliminação das desigualdades 
sociais e económicas entre ho-
mens e mulheres no país. 

Afirmou que investir na 

para a eliminação da pobreza. 
“As beneficiárias devem ser 

empreendedoras e sonhar alto”, 
aconselhou Isaura Nyusi as ra-
parigas e jovens dos distritos de 
Quelimane e Nicoadala. 

Por sua vez, a secretária de 
Estado na província da Zam-
bézia, Judith Mussácula, dis-
se na ocasião que o programa 
“Meu Kit, Meu Emprego” con-
tribuirá para a integração da ra-
pariga e jovens no sector produ-
tivo, o que, na sua opinião, vai 
melhorar a estabilidade social e 
económica, de modo que sejam 
elas a tomar suas decisões.

Com a recepção dos kits, a 
porta está aberta para o primeiro 
emprego das beneficiárias, po-
dendo gerarem renda para re-
solver seus problemas, afirmou 
Judith Mussácula.

Por seu turno, Marie Lae-
titia Kayisire, representante 
da ONU Mulheres no país, 
financiadora do programa, 
realçou que o investimento 
vai contribuir para a auto-su-
ficiência das mulheres, o que 
poderá trazer impacto posi-
tivo nas suas vidas e de suas 
famílias. Ao investir neste 
programa, segundo a fonte, 
os parceiros do Governo estão 
a contribuir para a redução da 
pobreza e vulnerabilidade fe-
minina.

rapariga e na mulher é uma es-
tratégia crucial para o fortaleci-
mento da estrutura económica 
do país, pois elas estarão capa-
citadas para procurar soluções 
para si e suas famílias, de forma 
honesta. 

Segundo Isaura Nyusi, a 
prioridade no investimento 
deve ser dada à educação, saú-
de, recursos económicos e fi-
nanceiros, para se afirmarem no 
mercado de trabalho através de 
actividades de geração de renda 

e contribuírem para o cresci-
mento socioeconómico do país. 

Para ela, a pobreza no país 
tem o rosto da mulher, por isso 
há pertinência de desenhar e 
executar programas económi-
cos e sociais que contribuam 

CENTRO E NORTE DO PAÍS

Mais de um milhão de 
crianças em imunização 
contra pólio
MAIS de um milhão de crian-
ças dos zero aos cinco anos de 
idade estão a ser imunizadas 
contra a poliomielite nas re-
giões centro e norte do país, 
visando bloquear o avanço 
desta doença redescoberta pe-
las autoridades sanitárias da 
vizinha República do Malawi. 

A vacinação, que decorre 
desde ontem com o término 
previsto para domingo, vai 
abranger mais de 1.043.303 
petizes das províncias da 
Zambézia, Manica, Sofala, 
Tete, Nampula, Niassa e Cabo 
Delgado.

Na Zambézia, a campa-
nha de imunização foi lança-
da quarta-feira na vila-sede 
distrital de Nicoadala, numa 
cerimónia presidida pelo di-
rector dos Serviços Provinciais 
de Saúde, Óscar Hawad, que 
apelou aos pais e encarregados 
de educação para levarem as 
crianças à vacinação, a fim de 
evitar que elas cresçam com 
membros enfraquecidos. 

Óscar Hawad fez saber 
que, além do Malawi, a nível 
nacional foram diagnostica-
dos dois casos nas províncias 
de Nampula e Cabo Delgado, 
facto que levou as autorida-
des sanitárias a mobilizarem 
fundos para financiar esta ac-
tividade, de modo a evitar o 
alastramento da doença. 

O médico-chefe provin-
cial da Zambézia, Isaías Mar-
cos, disse que o nosso país já 
tinha erradicado a doença, 
mas o facto de fazer fronteira 
com o Malawi aumenta o risco 
de a poliomielite alastrar-se 

por todo o território nacional. 
O nosso entrevistado afirmou 
que, devido ao protocolo sani-
tário decorrente da Covid-19, 
a campanha de vacinação será 
porta-a-porta, para evitar a 
concentração de pessoas. 

A nossa fonte disse que a 
vacinação terá lugar também 
em centros de saúde, creches, 
mercados, igrejas, paragens 
de autocarros, centros de aco-
modação para crianças, entre 
outros locais.

Dados em nosso poder 
indicam que só na província 
da Zambézia serão aplicados 
mais de 42 milhões de meti-
cais provenientes do Estado e 
parceiros para imunização dos 
petizes contra a poliomielite. 

A campanha de imuniza-
ção decorrerá em quatro fases. 
As duas primeiras terão lugar 
nas regiões centro e norte e as 
outras duas no sul do país, de 

modo a completar o bloqueio 
desta doença. 

A poliomielite é uma in-
fecção viral aguda causada 
por um dos três poliovírus. 
A infecção transmite-se por 
contacto com um portador ou 
então com fezes humanas.

O vírus invade o sistema 
nervoso e pode causar para-
lisia total em apenas algumas 
horas. A nível mundial, os ca-
sos de poliomielite diminuí-
ram mais de 99% desde 1988, 
de cerca de 350 mil casos em 
mais de 125 países endémicos 
para 29 casos relatados em 
2018.

Apesar de também ser 
chamada de paralisia infantil, 
a doença pode afectar tan-
to crianças quanto adultos. A 
poliomielite foi praticamente 
erradicada em países indus-
trializados com a vacinação de 
crianças.

Campanha contra pólio decorre no centro e norte do país
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Desastres naturais provocam
luto, destruição e desgraça
RASTO de destruição, mortes e feridos cons-
tituem o retrato deixado pela depressão tro-
pical Gombe, que afectou Zambézia há duas 
semanas, província que, ao que tudo indica, 
parece estar desde o início deste ano na rota 
dos principais eventos climáticos extremos 
desta época. 

Até ao momento estão contabilizados seis 
mortes, das quais duas crianças afogadas, vin-
te e sete feridos, três desaparecidos e mais de 
45 mil pessoas desalojadas que se encontram 
em abrigos temporários nas escolas. As chuvas 
acompanhadas de ventos fortes destruíram 
quase tudo o que encontravam pela frente, 
desde habitações, estradas, escolas e unidades 
sanitárias. Esta situação influenciou sobrema-
neira o saneamento, culturas agrícolas e ou-
tros recursos de sobrevivência da população. 

Devido à violência das chuvas e ventos, 
as estradas ficaram cortadas, impedindo a as-
sistência multiforme à população. Há novos 
riachos e inundações que poderão provocar 
doenças diarreias caso medidas não sejam to-
madas pelas autoridades sanitárias. 

São no total 9789 famílias afectadas, cor-
respondentes a 45 mil pessoas, que em vários 
distritos perderam casas, machambas e outros 
recursos de sobrevivência. Maior parte destas 
famílias está numa situação de incerteza, es-
tando a necessitar de apoios multiformes para 
recomeçar a vida no período pós-ciclones. O 
país ficou cortado ao meio a partir da Zam-
bézia. A ponte sobre o rio Iledje, no distrito 
de Nicoadala, foi arrastada, impedindo a co-
municação rodoviária entre as regiões norte 
e centro e vice-versa, o que impactou nega-

tivamente a vida social e económica do país. 
Esta situação sugere mais investimentos e 
tecnologias ajustadas às mudanças climáticas 
na construção de infra-estruturas de comu-
nicação rodoviária. Aliás, a província da Zam-
bézia é a espinha dorsal na ligação do país do 
sul ao norte, por isso deve merecer atenção do 
Governo e parceiros na alocação de recursos 
financeiros, materiais e outros para tornar as 
estradas transitáveis. 

Exceptuando o eixo centro-nordeste, ao 
longo da Estrada Nacional Número Um (EN1), 
que se encontra asfaltada, são poucas as sedes 
distritais aonde se pode chegar sem constran-
gimentos, com a excepção de Nicoadala, Na-
macurra, Mocuba, Ile e Alto Molócuè. As ou-
tras estradas estão cortadas, o que dificulta a 
prática do comércio. 

OPORTUNISTAS APROVEITAM-SE DA DESGRAÇA

Ganhar dinheiro à custa da desgraça dos 
outros parece ser o caminho encontrado pelos 
revendedores de produtos alimentares e car-
vão vegetal na cidade de Quelimane. Tudo su-
biu e o bolso de muitas famílias não suporta os 
altos custos dos produtores alimentares como 
arroz, açúcar, batata, peixe e carvão vegetal, 
principal combustível usado para confeccio-
nar alimentos. 

A subida exagerada foi do carvão vege-
tal, cujo saco, antes vendido a 250 meticais, 
actualmente está a ser comercializado a 750 
meticais; o de 300 meticais subiu para mil 
meticais. Trata-se de subidas acima de cem 
por cento.

Os consumidores estão agastados com 

esta situação. Por exemplo, Rosalina Fran-
cisco diz que não suportar a alta do preço do 
carvão e atribui a culpa à chuva e ao corte 
de estrada no distrito de Nicoadala, além do 
oportunismo e falta de sensibilidade dos re-
vendedores.

Por seu turno, Achape Lopes, revende-
dor de carvão no mercado do Brandão, em 
Quelimane, diz que o preço subiu no local da 
compra, assim como o custo do transporte. 
Segundo ele, o carvão vegetal é produzido 
fora de Quelimane e, porque está a chover, 
os carvoeiros têm pequenas quantidades que 
vendem a 500 meticais cada saca de 50 quilo-
gramas. “Associado ao custo de transporte e 
taxas do município, não temos como vender 
abaixo de mil meticais”, disse.

Produtos como arroz, peixe, óleo de co-
zinha, açúcar e outros também subiram de 
preço de forma exponencial nos últimos dias, 
dificultando a vida da população.  

CRIADOS CENTROS DE TRATAMENTO 

DE DOENÇAS DIARREICAS 

Os Serviços Provinciais de Saúde cria-
ram nos vinte e dois distritos da Zambézia 
centros de tratamento de doenças diarreicas, 
incluindo a malária. O director provincial do 
sector, Óscar Hawad, disse que os referidos 
centros estão apetrechados com fármacos e 
outros equipamentos, bem como foram for-
madas equipas de resposta para este período 
de emergência. Segundo Óscar Hawad, os 
distritos mais propensos a doenças diarreicas 
e malária são Quelimane, Nicoadala, Mopeia, 
Luabo, Maganja da Costa e Morrumbala.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CARLOS UQUEIO
carlos.uqueio@snoticias.co.mz

ATRAVÉS desta página o estima-
do leitor pode partilhar as suas 
reflexões sobre temas da actuali-
dade política, económica e social. 
Os originais das cartas de opinião 
não devem ter mais de 150 pala-
vras, podendo ir até 500 quando 
sejam de análise. A Redacção 
reserva-se o direito de as con-
densar. 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 car-
tas para o endereço cartas@sno-
ticias.co.mz, indicando o nome 
completo, número do documento 
de identificação e contacto tele-
fónico. O “Notícias” reserva-se 
o direito de não publicar opiniões
ou análises que choquem com a
sua linha editorial.

CARTAS

EUGÉNIO ANDRÉ

HÁ muitos males que vem acontecendo na so-
ciedade que nos remetem a uma reflexão pro-
funda sobre o comportamento do homem. Des-
de tenra idade aprendi que a família é a célula 
base da sociedade. Ou seja, tudo que acontece 
na sociedade é reflexo dos factos que ocorrem 
na família.

É frequente ouvir de nossos compatriotas as 
seguintes frases: “antigamente não era assim. As 
pessoas respeitavam-se”; “os jovens da actuali-
dade não escutam os seus pais e alegam ter co-
nhecimentos bastantes ao ponto de os desafiar”.

Mas, diz o ditado: “é de pequeno que se tor-
ce o pepino”. Quero acreditar que alguns males 
iniciaram na família e nem sequer houve tempo 
para repreender. Não pretendo com isso culpar 
os pais sobre o que está a acontecer agora, por-
que os contextos são diferentes mas, é verdade 
que existem situações que são proteladas hoje 
mas que amanhã constituirão um dissabor.

Existe um conselho que de vez em quando 
os internautas nos fazem recordar, segundo o 
qual a criança precisa de ouvir um sim e não ao 
longo da sua vida para poder criar equilíbrio nas 
suas emoções e consequentemente ter a dimen-
são do que é viver em sociedade. Aliás, o homem 
deve estar preparado para vários eventos que vão 
surgindo ao longo da vida.

Igualmente, os pais e encarregados de edu-
cação devem marcar presença na vida de seus 
filhos, tanto em momentos bons assim como 
quando algo errado acontece. Saber distinguir o 

certo do errado é fundamental, assim como res-
peitar a quem quer que seja.

Por isso, vale a pena investir seriamente na 
família. Todo o tempo que um pai ou mãe tem 
disponível, que seja para a família. E uma das 
formas de criar estabilidade na família é manter 
o diálogo. O diálogo franco e aberto faz com que 
os pais se apercebam cedo dos prováveis proble-
mas que podem surgir nos filhos e, igualmente,
as formas possíveis de solução. Com isso não
quero dizer que a vida sempre lhes vai sorrir
mas, existem problemas que podem ser evitados.

É deste modo que deve ser desejo dos pais 
e encarregados de educação que seus filhos de-
senvolvam num ambiente são, livre de violência. 
Pois, se o ambiente não for salutar, esta mesma 
criança vai conceber a desestabilização existen-
te em sua família como algo normal. E o mais 
provável é que estas atitudes desenvolvidas na 
família sejam replicadas fora deste espaço. É 
assim que encontrámos pessoas que replicam a 
violência quer física, verbal ou psicológica que 
desenvolveram para fora deste espaço.

Existem casos gritantes de pessoas que che-
gam ao extremo de retirar a vida do outro sem 
motivo aparente. Aliás, ninguém tem o direito de 
retirar a vida de ninguém. Para o efeito, recorrem 
a justificações como maus espíritos que estive-
ram por detrás da ocorrência.

Vale a pena investir na família. As constan-
tes ausências dos pais, sobretudo na fase da ado-
lescência, podem contribuir significativamente 
para algum desvio do comportamento social-
mente aceite por todos.

CARLOS NHANTUMBO

O TEMA proposto emerge numa altura em que, é praxe, 
senão, costume, à nível do solo pátrio, as autoridades poli-
ciais promoverem imediatamente à consumação do sinistro, 
detenção de condutores de veículos automóveis em caso de 
óbito do peão e/ou passageiro sinistrado. Aliás, a este propó-
sito, o próprio condutor da viatura causadora do sinistro em 
regra, vai longe, prevendo portanto, o lapso de tempo cuja 
sua detenção durará (24/48 horas) enquanto não for restituído 
preventivamente a sua liberdade mediante pagamento de cau-
ção ou termo de identificação e residência, nos termos da Lei 
Processual Penal. 

Este cenário é vivenciado em grosso modo, nas zonas 
recônditas do País, devido ao elevado índice de ignorância 
jurídica (falta de cultura jurídica) por parte dos sujeitos ora 
envolvidos, com maior ênfase, ao condutor da viatura causa-
dora do sinistro. 

Como é evidente, deste tema pode-se sem qualquer es-
forço hermenêutico, suscitar várias questões juridicamente 
relevantes, desde a legalidade de tais detenções, a autoridade 

competente para promovê-las, o prazo legal de durabilidade 

das referidas detenções e a consequência legal da inobser-

vância deste prazo. Daí a sua pertinência. Ademais, a moti-
vação da sua discussão prende-se igualmente, com o facto de, 
dia após dia, hora após hora, senão, minuto após minuto, con-
sumar-se mais um sinistro automóvel do tipo atropelamento 
de que resulte em óbito do peão e/ou passageiro, e consequen-
temente detenção imediata do condutor da viatura causadora 
do sinistro no País, socorrendo-se para o efeito, do preceitua-
do no n.º 4, do artigo 153.º, do Código de Estrada em vigor.     

Ora, para elaboração deste singelo contributo jurídico, 
socorreu-se da nossa humilde experiência em contencioso 
criminal, da doutrina e do Quadro Jurídico-Penal e Processual 
em vigor no Ordenamento Jurídico Moçambicano. 

Da Legalidade de tais Detenções
O artigo 153.º, do Código de Estrada cuja epígrafe desig-

na-se “Acidente de viação de que resulte morte”, preconiza 
no seu n.º 4 que, “sempre que o condutor, no acto do aciden-

te, apresentar documentos de seguro, fica isento de qualquer 
detenção, salvo no caso de acidente de viação de que resulte 

morte, com culpa grave”. O sublinhado é nosso. 
Em nossa opinião, o raciocínio lógico e coerente desta 

disposição é o de que, em regra, o condutor que apresentar 
imediatamente a verificação do sinistro, Apólice de Seguro 
(A obrigatoriedade de apresentação da Apólice de Seguro 
prende-se com a necessidade de salvaguardar o efeito práti-
co da Responsabilidade Civil enquanto fonte da Obrigação) 
à Autoridade que estiver a regular o trânsito ou se fizer pre-
sente no locus delict não é passível de detenção salvo se, do 
sinistro constatar-se que o mesmo teve culpa grave para a sua 
verificação. 

Ora, o entendimento de culpa grave consta do próprio Códi-
go de Estrada, conforme se extrai do seu n.º 2. Nos termos desta 
disposição, a culpa grave pressupõe sempre a violação por parte 
do condutor, “das regras estabelecidas nos artigos 29.º. 30.º, 

38.º, 39.º, 41.º, 43.º, 44.º. 45.º, 47.º, 48.º e 81.º, deste Código”. 

Daí que, não é forçoso que o condutor viole cumulativamente 

estas disposições legais para consubstanciar culpa grave. Basta 
portanto, a violação de um desses comandos legais.

Dito de outro modo, o condutor estará perante culpa grave 
sempre que:
1. “Estiver em excesso de velocidade, nos termos dos arti-

gos 29.º e 30.º, ambos do Código de Estrada.

2. Cortar prioridade, nos termos do artigo 38.º, do Código

de Estrada.

3. Não ceder passagem, nos termos do artigo 39.º, do Có-

digo de Estrada.

4. Não observar as regras de cruzamento de veículos, nos

termos do artigo 41.º, do Código de Estrada.

5. Proceder com ultrapassagem irregular, nos termos do

artigo 43.º e 44.º, ambos do Código de Estrada.

6. Não observar as regras de mudança de direcção, nos

termos do artigo 45.º, do Código de Estrada.

7. Não observar as regras de inversão de sentido de mar-

cha, nos termos do artigo 47.º, do Código de Estrada.

8. Não observar as regras de marcha atrás, nos termos do

artigo 48.º, do Código de Estrada.

9. Estiver conduzindo sob efeito de álcool, estupefacientes

ou de substâncias psicotrópicas, nos termos do artigo

81.º, do Código de Estrada”.

Disto resulta que, preenchendo o condutor uma das cir-
cunstâncias acima identificadas, estará objectivamente 

sujeito, a detenção, nos termos do n.º 4, in fine, do artigo 
153.º, do Código de Estrada.  

A propósito dos pressupostos que concorrem para a deten-
ção de condutores de veículos automóveis acima elencados, 
tem sido alvo de grandes discussões à nível dos fazedores de 
Direito, a presunção de excesso de velocidade constante do n.º 
1, in principle, do artigo 30.º, do Código de Estrada. Visto que, 
nos termos desta disposição legal, estar-se-á perante “excessi-
va, a velocidade, sempre que o condutor não possa fazer parar 

o veículo no espaço livre visível à sua frente (...)”. O sublinha-
do é nosso. Portanto, por força desta disposição, estaria em ex-
cesso de velocidade, o condutor de um quadriciclo por exem-

plo, que esteja a 30 Km/h dentro da localidade (Av. Eduardo

Mondlane – Cidade de Maputo) e, por alguma razão, não

consiga imobilizá-lo no espaço livre e visível à sua frente. O
que não nos parece lógico e coerente. Até porque, esta presun-

ção (de excesso de velocidade) é legal, e assim sendo, é ilidível,

nos termos do n.º 2, do artigo 350.º, do Código Civil, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 47344, de 25 de Novembro de 1966. 

Deste modo, no exemplo supra, embora o condutor não 
tenha imobilizado o seu veículo no espaço livre e visível à 
sua frente, entendemos que o mesmo não está em excesso de 

velocidade, porquanto, o artigo 33.º, do Código de Estrada 

estabelece os limites de velocidade dentro e fora das locali-

dades, e para o caso em apreço, o limite é precisamente de 

40 Km/h. 

Da Autoridade Competente para Promover as referi-
das Detenções 

Antes de mais, é mister salutar que, a detenção não se con-
funde com a prisão, embora ambos institutos jurídicos con-
substanciam meios de privação de liberdade. O seu elemento 
diferenciador prende-se com o formalismo legalmente imposto 
para cada um dos institutos jurídicos, conforme verificar-se-á 
mais adiante. Contudo, para já, é preciso reter que, a detenção 
é o meio coactivo que ocorre antes de qualquer juízo de valora-
ção por parte do Tribunal sobre os factos imputáveis ao Agen-
te (sentença). Daí que, em bom rigor, o termo detenção não 

carece do aditivo “preventivo”, embora regularmente usado 

(errado na nossa perspectiva). Até porque se assim fosse, o 

legislador teria o cuidado de a consignar nesses termos, como 

fê-lo com prisão preventiva no artigo 243º e Ss., do C.P.P. 

DÉRCIO JERÓNIMO

DEPOIS de momentos de desespero por 
conta da pandemia da Covid-19, os sinais 
de regressão da doença tendem a melhorar. 
Os boletins informativos diários das autori-
dades de saúde revelam uma tendência de 
regressão, sendo que alguns países já estão 
a deixar de fazer o uso obrigatório da más-
cara fora dos aglomerados, provavelmente 
pelo facto de o número de pessoas vacina-
das ter uma tendência crescente.

No nosso país, os cidadãos tem este 
sentimento de liberdade, depois que algu-
mas medidas tomadas para evitar contágios 
foram aliviadas por decreto presidencial. O 
comércio quase que voltou à normalidade, 
com a retoma dos horários anteriores de 
trabalho, sendo que os bares que por muito 
tempo permaneceram fechados hoje já es-
tão abertos ao público.

Costumo ouvir dizer dos meus com-
patriotas que depois de mais uma jornada 
laboral, uma cerveja sabe bem. E podem ter 
toda a razão para assim afirmar. Mas, me 
parece haver tendência de consumir não 
somente uma cerveja mas tantas ao ponto 
de os reflexos ficarem alterados e, conse-
quentemente, perder-se a capacidade para 
racionar melhor.

Pois, há tendência de consumir bebidas 
alcoólicas na companhia de amigos. Mas, 
também costumo ouvir dizer que beber em 
casa é melhor porque não lhe falta compa-
nhia e, igualmente, há tendência para um 
consumo moderado que concorre para não 
prejudicar a saúde assim como “desperdi-
çar” os parcos recursos que tem.

Em todo o caso, para aqueles que 
consomem bebidas alcoólicas fora de 

casa e têm que conduzir, estou ciente que 
têm plena consciência de que sabem das 
consequências que podem advir. E por-
que sabem, encontram justificações nas 
seguintes frases “eu conheço bem o meu 
carro, basta pegar o volante chego à casa”; 
“conduzo melhor quando estou embriaga-
do. Por mais que não consiga andar, basta 
entrar no carro, chego tranquilamente à 
casa”.

São afirmações assustadoras tendo em 
conta aquilo que temos vindo a observar 
nas ruas e avenidas deste nosso país. Vezes 
há que nos deparamos com automobilistas a 
conduzirem aos ziguezagues, outros ligam 
os máximos sem necessidade, outros ainda 
imobilizam a viatura em locais impróprios.

É destas situações que os que condu-
zem sob efeito de álcool deviam reflectir 
porque se chegam bem a casa é porque há 
quem está a conduzir com prudência para 
evitar o embate. Há quem está constante-
mente a ceder passagem para evitar que o 
pior aconteça.

O número de acidentes tende a aumen-
tar. A desgraça está diariamente a bater a 
porta das nossas famílias. Trata-se de aci-
dentes que para além de provocar mortes, 
cria danos materiais e algumas pessoas con-
traem ferimentos cujas sequelas ficam por 
toda a vida.

Divertir-se é bom. Consumir álcool 
também pode ser bom mas, “quem bebe 
não deve conduzir”. É necessário que os au-
tomobilistas se auto-eduquem no sentido de 
não se fazerem ao volante quando embria-
gados. Pois, costuma-se dizer que os con-
dutores quando embriagados são teimosos 
ao ponto de não permitirem que uma pessoa 
das suas relações pegue o volante.

Álcool e volante 
não combinam

Análise jurídica à volta das 
detenções de condutores em caso 
de sinistro que resulte em óbito (1)

Criar estabilidade
na família

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

OS sistemas de vigilância do 
HIV necessitam de dados de 
alta qualidade e representati-
vos, para orientar as respostas 
nacionais, especialmente entre 
as populações mais afectadas 
pela epidemia - populações-
-chave e prioritárias. 

Entre 2011- 2013, o Minis-
tério da Saúde (MISAU) reali-
zou cinco inquéritos biológicos
e comportamentais entre as
populações-chave (mulheres
trabalhadoras do sexo, homens
que fazem sexo com homens,
pessoas que se injectam dro-
gas) e populações prioritárias
(camionistas de longo curso e
mineiros) como parte do sis-
tema nacional para a vigilância
do HIV. 

Descrevemos neste artigo
as principais lições aprendidas
durante a implementação des-
tes inquéritos, que incluem:
a importância da colaboração
multissectorial, como os re-
sultados dos inquéritos servi-
ram para dar mais visibilidade
à estas populações e aumentar
a advocacia, e, capacitação das
instituições governamentais,
assim como das organizações
destas populações. 

Uma vez que os sistemas
tradicionais de vigilância do
HIV muitas vezes não capturam 
estas populações ocultas, será
importante garantir que in-
quéritos de vigilância biológica
e comportamental sejam parte
integrante das actividades de
vigilância do HIV no país.

Uma pesquisa realizada por
investigadores da área de vi-
gilância do Instituto Nacional
de Saúde(INS) e seus parceiros
refere que a primeira experiên-

cia com o desenho, implemen-
tação e a análise de inquéritos 
biológicos e comportamentais 
contribuíram para compreen-
der os factores comporta-
mentais que concorrem para 
a transmissão do HIV entre 
populações-chave prioritárias 
no país.

Estas lições aprendidas 
fornecem oportunidades para 
reflexão sobre estratégias para 
a implementação de pesquisas 
futuras.

Norteou a realização deste 
estudo o facto de Moçambique 
possuir uma das maiores pre-
valências de HIV do mundo, 
estimada em 13,2% entre adul-
tos dos 15–49 anos. Homens 
que pagam por sexo são con-
siderados uma “ponte” para a 
infecção pelo HIV. 

No entanto, as caracterís-
ticas destes homens ainda não 
estão muito claras.

O presente estudo teve 
como objectivo descrever as 
principais características dos 
homens que pagam por sexo, 
estimar a prevalência do sexo 
pago por homens, e investigar 
os factores de risco associados 
ao sexo pago.

Como metodologia, foram 
analisados dados de 4724 ho-
mens, com idades entre 15–49 
anos, como parte do Inquéri-
to IMASIDA 2015. Analisamos 
associações entre o sexo pago 
e diferentes características in-
cluindo as sócio-demográficas, 
número de parceiras sexuais ao 
longo da vida e recentes, uso do 
preservativo na última relação 
sexual, auto-reporte de sinto-
mas de infecção de transmissão 
sexual (ITS) e outras. 

M
AIS de cento e 
cinquenta pro-
fissionais que 
actuam na área 
da saúde idos de 

todas províncias do país, 
estão a ser formados, em 
Maputo, em matéria de au-
to-testagem de HIV.

Trata-se de um progra-
ma do Ministério da Saúde 
(MISAU) em parceira com o 
Fundo de Desenvolvimento 
da Comunidade (FDC). 

A formação de três dias, 
que hoje termina, tem 
como objectivo assegu-
rar o desenvolvimento de 
competências dos actores 
comunitários e profissio-
nais da saúde para adoptar 
abordagem de auto-tes-
tagem de HIV, de forma a 
aumentar a cobertura em 
grupos populacionais de 
maior risco de infecção e 
com difícil acesso às uni-
dades sanitárias.  

Segundo Aleny Couto, 
chefe do Programa Nacio-
nal do Controlo de ITS e 
HIV/SIDA,  a auto-testa-
gem da doença visa criar 
demanda às unidades sani-
tárias e ao Aconselhamento 
de Testagem em Saúde na 
Comunidade (ATSC). 

Acrescentou que, a ini-
ciativa vai ajudar a atingir 
a almejada meta de 95% de 
moçambicanos conhecen-
do o seu seroestado, contra 
os actuais 83%.

Para Adelino Xerinda, 
gestor do Programa de Pre-
venção de HIV (Viva+), a 

Saúde forma 
em auto-testagem 

ELES NA CIÊNCIA
SEGUNDO ESTUDO EM POPULAÇÃO DE RISCO

Houve mais casos de HIV
em homens que já pagaram por sexo

RESULTADOS 
ALCANÇADOS 
Como resultado, o estudo 

aponta que a prevalência ge-
ral de sexo pago nos últimos 
12 meses foi de 10,4%, sendo a 
província de Cabo Delgado com 
a maior prevalência (38,8%). 

Os homens que pagaram 
por sexo nos últimos 12 meses 
eram maioritariamente dos 20-
24 anos 13,5%, não casados/
união 17,8%, com nível de edu-
cação primária 11,9%, do quin-
til de riqueza mais baixo 14,0%, 
com mais de três parceiras se-
xuais sem ser a cônjuge 44,7% 
e auto-reportaram ITS 44,2%. 

A prevalência do HIV foi 

maior entre os homens que já 
pagaram por sexo em compa-
ração com os homens que não 
pagaram (13,1% vs. 9,4%,). 
Homens com mais de 10 par-
ceiras, da província de Cabo 
Delgado, que relataram sin-
tomas de ITS nos últimos 12 
meses e HIV positivos tiveram 
maior probabilidade de pagar 
por sexo. 

Ainda em jeito de conclu-
são, estes resultados, cujo estu-
do foi tornado público em 2021, 
realçam a necessidade de inter-
venções mais abrangentes para 
que se possam reduzir os riscos 
de infecção durante o sexo co-
mercial e transaccional.

Cynthia Baltazar, pesquisadora do INS

FDC e os parceiros do Plano 
de Emergência do Presiden-
te dos Estados Unidos para 
o Alívio do SIDA (PEPFAR)
irão garantir todo processo 
logístico de enraizamento 
comunitário do projecto, 
através de activistas, conse-
lheiros, educadores de pa-

res, o que vai assegurar a sua 
massificação. 

“O conhecimento do 
próprio estado serológico 
relativamente ao HIV é es-
sencial para o sucesso da 
resposta nacional contra a 
doença, sublinhou Xerinda. 

Indicou que, após a ca-

pacitação, os beneficiários 
vão formar outros actores 
contemplados no programa 
nas suas regiões de prove-
niência.   

Actualmente, o país tem 
cerca de 2,1 milhões de mo-
çambicanos que vivem com 
o HIV.

SOBRE HIV

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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“Ser feliz é melhor do que ser rei”.

- Provérbio popular

QUARTO MINGUANTE - É hoje, às 7.37 horas

00.20- FLASH CULTURAL

01.10- DEBATE POLITICO

02.00- Á MULHER

04.57- HINO NACIONAL

05.10- CAMPO E DESENVOLVI-
MENTO

05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00- JORNAL DA MANHÃ

08.10- ECONOMIA PARA TODOS

08.15- INSS

11.30- PARABENS A VOCE

12.00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS 
DO JORNAL DA TARDE

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12.30- JORNAL DA TARDE

13.00- ECONOMIA E DESENVOLVI-
MENTO

14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14.30- JUNTOS POR MOÇAMBIQUE

16.10- SEGURANÇA RODOVIARIA

17.10- ECONOMIA PARA TODOS

17.15- COMPASSO

18.10- UMA DATA NA HISTORIA

18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.55- UMA HISTORIA PARA TI

19.00- TÓPICOS DO JORNAL DA 

NOITE

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO

19.20- BOLETIM METEOROLOGICO

19.30- JORNAL DA NOITE

20.00- ESTA SEMANA ACONTECEU

21.10- ÚLTIMO TEMPO

22.10- É DESPORTO

23.00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JOR-

NAL

23.20- INSS

23.30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01,02, 03,04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30 , 
21, 22.00 E 23.30 HORAS.                  

PREIA-MAR - Às 4.51 horas e às 17.02, 
com 3.40 e 3.40 metros, respectiva-
mente   

BAIXA-MAR - Às 11.04 horas e às 
23.13, com 0.70 e 0.60 metros, respec-
tivamente 

INHAMBANE

35/24

VILANKULO

33/23

TETE

37/24

QUELIMANE

33/24

NAMPULA

33/23

PEMBA

31/23
LICHINGA

27/15

BEIRA

34/22

XAI-XAI

32/21

CHIMOIO

32/19

MAPUTO

31/20

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05.40  HINO NACIONAL  

05.45  GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE 
COM QUICHUA MAURICIO - 
“TONE”  

06.00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO 

08.00  DESENHOS ANIMADOS: CÓDI-
GO DO PUZZLE -  O NOVO 
VISUAL DA JIMI DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA 
DA BRUXA” EPISÓDIO 24 

08.15  DOCUMENTÁRIO: HÓSPEDE 
DA CHINA  
EPISÓDIO 03 

09.00  NOTÍCIAS 

09.05  SAÚDE E BEM ESTAR: DOENÇA 
DE REFLUXO GASTROESOFAGI-
CO  REPETIÇÃO 

09.30  A HORA DO CTP - GAZA: 
“GAZA EM DESENVOLVIMEN-
TO”   DIRECTO/
XAI-XAI 

10.00  NOTÍCIAS 

10.05  TUDO ÀS 10 
DIRECTO – 1ª PARTE 

11.00  NOTÍCIAS 

11.05  TUDO ÀS 10 
DIRECTO – 2ª PARTE 

12.00  NOTÍCIAS 

12.05  QUINTA À NOITE: ESTÁGIO DO 
PROCESSO DDR 
REPETIÇÃO 

13.00  JORNAL DA TARDE  
DIRECTO 

14.00  TOP FRESH 

15.00  NOTÍCIAS 

15.05  JUNTOS À TARDE  
DIRECTO 

16.00  NOTÍCIAS 

16.05  ENCONTROS DA MALTA 

GRAVADO 

17.00  JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAM-

BICANAS 

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  LIGA AFRICANA DE BASQUET-

EBOL 2022 “SENIORES MAS-

CULINOS”: AS SALÉ VS US 

MONASTIR

GRAVADO 

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 

O 
ACADÉMICO Ma-
nuel Guilherme Jú-
nior lança hoje, na 
capital do país, duas 
obras científicas que 

abordam o direito comercial 
e discutem as dinâmicas ju-
rídicas da Comunidade para 
o Desenvolvimento da África
Austral (SADC).

Trata-se da segunda edi-
ção do “Direito Comercial 
Moçambicano Vol.I”, e a obra 
“Dimensão Jurídica da SADC”, 
ambas chanceladas pela Esco-
lar Editora.

Na obra “Direito Comercial 
Moçambicano Vol.I”, o autor 
apresenta, entre outros aspec-
tos, o contexto da aprovação 
do actual Código Comercial 
de 2005, suas subsequentes 
alterações e sua pertinência 
tendo em conta os desafios do 
desenvolvimento socioeconó-
mico do momento e o proces-
so de revisão do instrumento 
legal em curso.

Já no livro “Dimensão 
Jurídica da SADC”, Manuel 
Guilherme Júnior debate os 
aspectos jurídicos chamados 
à colação no processo de in-
tegração regional, apresen-
tando os fundamentos para 
a necessidade de um quadro 
ideal e real para a realização da 

EM DOIS LIVROS LANÇADOS HOJE

Manuel Guilherme Jr. reflecte
sobre Direito Comercial e SADC

integração tendo em conta os 
diferentes contextos.

O primeiro livro será apre-
sentado pelo antigo Procu-
rador-Geral da República, 
Augusto Raúl Paulino e o se-
gundo pelo antigo Ministro 
da Administração Estatal, José 
Chichava. Esta última obra é 
prefaciada pelo também an-
tigo governante e Secretário-
-Executivo da Comunidade

para o Desenvolvimento da 
África Austral, SADC, Tomaz 
Augusto Salomão. 

Professor Auxiliar e Inves-
tigador na Faculdade de Di-
reito da Universidade Eduar-
do Mondlane (UEM), Manuel 
Guilherme Júnior é director do 
Gabinete de Cooperação desta 
instituição de Ensino Supe-
rior. É igualmente membro do 
Conselho Superior da Magis-

tratura Judicial Administrati-
va.

Com um currículo acadé-
mico vasto, o autor das obras 
foi director da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanida-
des da Universidade Zambeze, 
na Beira, e coordenador do 
curso de Direito na Faculdade 
de Economia e Gestão da Uni-
versidade Católica, igualmen-
te na Beira. 

Dirigiu ainda o Centro de 
Estudos sobre o Direito da In-
tegração Regional na UEM.

Chegou ao grau de Dou-
tor em Direito pela Faculda-
de de Direito da Universidade 
Eduardo Mondlane, num cur-
so oferecido em colaboração 
com a Universidade de Lisboa. 

Antes, concluiu o Mestra-
do e Pós Graduação em Direito 
Comercial Internacional, pela 

Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Macau, três anos 
após, em 2005, ter concluído 
a Licenciatura em Direito pela 
Universidade Eduardo Mon-
dlane.

Tem várias publicações em 
plataformas nacionais e inter-
nacionais e é autor do livro:  
“O Regime Jurídico do Estado 
de Emergência em Moçambi-
que”, publicado em 2020.

Simba Sitoi lança 
CD “Cloud Walker”  
O RAPPER e produtor Sim-
ba Sitoi lança esta noite, na 
galeria do Porto de Mapu-
to, o seu novo disco “Cloud 
Walker”, no qual faz uma 
compilação de temas grava-
dos nos últimos 12 anos em 
Moçambique e África do Sul.

“Cloud Walker” significa 
“Caminhante das Nuvens”, 

na tradução inglesa,  e pro-
cura partilhar com o públi-
co uma música influenciada 
por sonoridades do hip-hop, 
soul, R&B, jazz, blues e funk.

O disco é também uma 
mensagem de encorajamen-
to e esperança para os artis-
tas de todas expressões que 
nunca deixaram de produzir 

e sonhar, apesar de todas as 
adversidades comuns no cir-
cuito criativo.

Em termos de temas, 
pode se destacar “Alien Girl” 
e “Party People”, com HHP 
(já falecido), “The Evil Uni-
mpage” com Fifi e Stogie T 
(Tumi Molekane) e “Hands 
Up”.

AMANHÃ NA FORTALEZA DE MAPUTO

Várias gerações de artistas 
conectadas num só concerto
FAZER a fusão entre os mú-
sicos da velha-guarda e os 
emergentes do hip-hop é a 
proposta da quinta edição 
do Jameson Connects, uma 
iniciativa da Pernod Ricard 
Moçambique que tem lugar 
amanhã na Fortaleza de Ma-
puto, entre às 12.00 horas e 
23.00 horas.

 Foram convidados vários 
artistas, tendo como cabeça 
de cartaz o agrupamento Trio 
Fam. Terá os artistas Dj Stun-
ner; Bala de Prata, Jay Arghh, 
Laylizzy; Roley e os Djs Tay; 
Kiko e o sul-africano Karyen-
da Soul.

A iniciativa é acompanha-
da duma forte campanha de 
sensibilização denominada 
“Drink More Water” (Beba 
Mais Água), visando promo-
ver o consumo responsável de 
álcool.

O evento pretende ser um 
amplo movimento artístico-
-cultural que alia diversas ex-
pressões, com destaque para
o artesanato, a gastronomia e
a música, com a actuação de
artistas nacionais e interna-
cionais, visando alavancar a
cultura urbana africana.

Francisco Júnior, direc-
tor-geral da Pernod Ricard 
Moçambique, explicou que 
a sua firma anda atenta ao 
movimento artístico mo-
çambicano e africano e ela 
busca inspiração no positivo 
comportamento da cultura 
urbana. É neste sentido que, 
durante o espectáculo não 
só haverá música como tam-
bém sessões de degustação de 
pratos; “Art & Craft”, que é a 
personalização de camisetas, 
casacos, bonés, sapatilhas e 
outros artigos e o “Bond & 

Connect”, que é a realização 
de jogos tradicionais e expe-
rimentais descontraídos e de 
conexão.

Referiu que, esta iniciati-
va começou em Moçambique 
no ano 2016, mas depois es-
palhou-se por África e, pos-
teriormente, pelo resto do 
mundo, sendo hoje um dos 
mais concorridos eventos de 
performances musicais e de 
degustação.

É neste sentido que, de-
pois de Moçambique, segui-
rão shows na Zâmbia e no Bo-
tswana, por aí em diante.

 Júnior explicou ainda que, 
o espectáculo marcará o re-
torno aos momentos de con-
vívio presenciais após a inter-
rupção durante dois anos por
conta da pandemia. É neste
contexto que, respeitando o
protocolo sanitário de pre-

venção da Covid-19, a orga-
nização do evento criou uma 
unidade para a realização de 
teste do novo coronavírus.

“Pretendemos, através 
da música, proporcionar um 
ambiente aprazível e descon-
traído, onde todas as gerações 
se cruzam e partilham suas 
melhores experiências. Es-
peramos que o público adira, 
venha celebrar e ganhe vários 
brindes”, disse, realçando 
que, neste convívio preten-
dem proporcionar uma expe-
riência preenchida de sabores 
diversos.

“Ao fim de dois anos de 
privações, entendemos que 
precisamos de voltar aos con-
vívios, pois o Homem é um 
ser eminentemente social. 
Por isso, esta reconexão é de 
extrema importância”, ano-
tou. Francisco Júnior, director-geral da Pernod Ricard

Ta Basily “De Novo”
no Museu Mafalala
O CANTOR moçambicano Ta Basily subirá 
hoje, pelas 19.00 horas, aos palcos do Museu 
Mafalala, na cidade de Maputo, em celebração 
dos seus 47 anos de vida e 22 de carreira mu-
sical. 

Com o concerto, o cantor fará uma nítida 
demonstração de amor à Mafalala, um bairro 
que lhe viu crescer e o moldou como artista. 

“Quando cinco pessoas acreditavam em 
mim, todos eram da Mafalala. Eu me identi-
fico com a Mafalala”, justificou Ta Basily, que 
na mesma noite ouvirá um coro de vozes a 
felicitá-lo por mais um aniversário natalício.

Segundo Ivan Laranjeira, director do Mu-
seu Mafalala, com o concerto, o espaço por si 
dirigido encontrou uma forma de reconhecer 
o papel, importância e dimensão deste músi-
co. Portanto, assume “este evento como um
acto simbólico importante para a música ur-
bana moçambicana”. 

Ta Basily, também conhecido como “Vovô 
Dele” ou “De Novo”, apresenta-se como um 
artista versátil e inovador. Traz no seu som a 
influência urbana de ritmos como o hip-hop, 
kwaito e marrabenta, marcando uma geração 
e a música ligeira do país com o seu estilo in-

delével.
Neste concerto, o cantor far-se-á acom-

panhar por um naipe de artistas de luxo como 
António Marcos, Safira José, Humberto Luís, 
Dudas Aled, Cleyton David, Mabermuda, Dr. 
Mingos, Lourena Nhate, Melancia de Moz, 
Denny OG e Mr. Kuka. 

Custódio Pedro Nhantumbo, de nome ofi-
cial, Ta Basily, nasceu a 24 de Março de 1975, 
em Xai-Xai, capital da província de Gaza e 
teve o iniciou da carreira em 1997, embora só 
em 2001 entrou profissionalmente no mundo 
da música, com o lançamento do seu primeiro 
álbum “Himakamune”.

É autor de mais oito discos, nomeada-
mente “Swivavanjane”, “Boom Ta Basily”, 
“Homenagem”, “Mbinheto”, “100 Batota”, 
“Ndolene”, “My Love” e “Djola”. 

Ganhou, entre outros, o Ngoma Moçam-
bique 2003, concurso promovido pela Rádio 
Moçambique (RM), para a canção mais popu-
lar da música ligeira do país, com o “single” 
“Ni Taya Kwine” e viu “Mbinheto” ser no-
meada e eleita melhor música moçambicana 
do Mozambique Music Awards (MMA), em 
2007.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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EDUARDO JORGE
FALECEU

Seus filhos Ancha, Telma, Lourino e 
Moisés, genros Salomão e Herve, netos 
Fabiana, Jorge, Ana Carolina, Thiago, 
Mauro, Thilian e Daniela comunicam com profunda dor 
o desaparecimento físico do seu pai, sogro, avô e neto
EDUARDO JORGE, vítima de doença prolongada, cujo
funeral se realiza no dia 28/3/2022, no Cemitério de Mi-
chafutene, pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.

3052

CELESTE MUTUMUCUIO
FALECEU

O Presidente, Vice-Presidente, Juízes Conse-
lheiros, Secretário-Geral e funcionários em 
geral do Tribunal Supremo comunicam com 
profundo pesar e consternação o falecimento 
de CELESTE MUTUMUCUIO, sogra do Dr. Al-
bino Bambamba, tradutor intérprete “A”, do 
Tribunal Supremo, ocorrido no dia 22/3/2022, 
vítima de doença, cujo funeral se realizou no 
dia 24/3/2022, na cidade de Maputo. À família 
enlutada apresentam as mais sentidas condo-
lências. Paz à sua alma.

2722

MARIA HELENA SITEFANE

FALECEU

Seus irmãos Estevão, Arnaldo, Lúcia, Isaías, Luís, Ernesto, Tomás 
e Carlos Maria, primos e tios comunicam o falecimento do seu ente 
querido MARIA HELENA SITEFANE, ocorrido no dia 23/3/2022, no 
ICOR, cujas cerimónias fúnebres se realizam hoje, sexta-feira, dia 25/3/2022, pelas 
11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedidas de velório na Paróquia de São 
Pedro e São Paulo, no Bairro 25 Junho “A”, Choupal, pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.

MARIA HELENA SITEFANE

FALECEU

A família sumbana em geral comunica o desaparecimento físico da 
sua sobrinha, neta, prima, Maria Helena sitefane, ocorrido no dia 
23/3/2022, no ICOR, cujas cerimónias fúnebres se realizam hoje, 
sexta-feira, dia 25/3/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedidas 
de velório na Paróquia de São Pedro e São Paulo, no Bairro 25 Junho “A”, Choupal, 
pelas 9.00 horas. Paz à sua alma.

RUI RAFAEL MAHUNGANE
FALECEU

A Direcção da Inspecção Geral de Jogos e funcionários em 
geral participam com profunda dor e consternação o faleci-
mento súbito do seu colega, Sr. RUI RAFAEL MAHUNGANE, 
ocorrido no dia 23/3/2022, na sua residência, cujo funeral se 
realiza hoje, dia 25/3/2022, pelas 11.00 horas, no Cemitério de 
Lhanguene, na cidade de Maputo, antecedido de velório, pelas 10.00 horas, no 
mesmo cemitério. À família enlutada endereçam as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

3058

HUMBERTO JANUÁRIO VILANCULOS
FALECEU

O Conselho de Administração da Electricidade de Moçambi-
que, EP, Comité da empresa e trabalhadores em geral comu-
nicam com profunda mágoa e consternação o falecimento 
do Sr. HUMBERTO JANUÁRIO VILANCULOS, pai da Sr.ª Alice 
Humberto Manuel, trabalhadora desta empresa, ocorrido no 
dia 22/3/2022, vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 24/3/2022, pelas 
9.30 horas, no Cemitério de Michafutene. À família enlutada apresentam as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

2703

ASSIS FELISBERTO VANESSA
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 menor ASSIS 
FELISBERTO VANESSA, filho do Sr. Felisberto Zacarias Vanessa, 
trabalhador desta empresa, ocorrido no dia 24/3/2022, vítima de doença, cujo funeral 
se realiza amanhã, dia 26/3/2022, pelas 10.00 horas, no Cemitério de Michafutene. À 
família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

2704

MARIA HELENA SITEFANE

FALECEU
É com profunda dor e consternação que seu filho Allan Sitefane 
Nhaúle  comunica aos seus familiares, amigos e colegas da escola 
o desaparecimento físico da sua mãe MARIA HELENA SITEFANE,
ocorrido no dia 23/3/2022, no ICOR, vítima de doença, cujas cerimónias fúnebres se
realizam hoje, sexta-feira, dia 25/3/2022, às 11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene,
antecedidas de velório na paróquia do são Pedro e São Paulo no Bairro 25 Junho “A”,
Choupal, pelas 9.00 horas. Paz à sua alma mãe.

JAIME ACÁCIO 
MUCHANGA

(20 anos de eterna 
saudade)

Quando pessoas especiais par-
tem das nossas vidas nunca nos deixam por 
completo. E para suportar a ausência e sauda-
des acreditamos que elas tornaram-se num ser 
maior. Hoje, tua esposa, filhos, netos e demais 
familiares recordam o vigésimo aniversário da 
tua partida para a eternidade. Guardamos nos 
nossos corações lindas memórias de tudo que 
juntos vivemos e nos lembramos de ti com muito 
carinho e saudades. Serás sempre recordado 
como o grande homem que foste. Descansem 
em paz e sinta orgulho do bem e de todos os 
ensinamentos valiosos que deixaste a todos que 
tiveram a honra e prazer de contigo conviver. Até 
sempre, com a certeza de que o tempo jamais 
apagará os valores deixados e importância que 
tiveste para nós.

2715

MARIA HELENA 
SITEFANE

FALECEU

A Turma 1998/1999 da Faculdade de Di-
reito da Universidade Eduardo Mondla-
ne vem comunicar com muita tristeza 
o desaparecimento físico de MARIA HELENA SITEFANE,
colega, amiga e uma das mais laboriosas juristas do nosso
tempo, ocorrido no dia 23/3/2022, vítima de doença, cujo
funeral se realiza hoje, dia 25/3/2022, pelas 11.00 horas, no
Cemitério de Lhanguene, antecedido de missa de corpo
presente, pelas 9.00 horas, na Igreja São Paulo, no Chou-
pal. Ao AlLan, seu filho menor e demais familiares e amigos
endereça os mais sentidos pêsames. Paz à sua alma.

3054

MARIA HELENA SITEFANE
FALECEU

A Ministra, Vice-Ministro, Secretário Permanente, membros do Con-
selho Consultivo e funcionários em geral do Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros e Cooperação comunicam com profunda mágoa 
e consternação o falecimento da Sr.ª MARIA HELENA SITEFANE, 
funcionária deste Ministério, ocorrido no dia 23/3/2022, vítima de 
doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 25/3/2022, no Cemitério de Lhanguene, pelas 
11.00 horas, antecedido de velório, na Paróquia São Pedro e Paulo do Choupal, pelas 
9.00 horas. À família enlutada apresentam sentidas condolências. Paz à sua alma.

2711

JOAQUIM ERNESTO MATE
FALECEU

O Fundo Social dos Funcionários do Instituto Nacional de Inspecção do Pes-
cado (FIP), em representação dos seus membros comunica com profunda 
dor e consternação o falecimento do Sr. JOAQUIM ERNESTO MATE, pai do 
membro Thamício Mate, afecto no INIP-sede, ocorrido no dia 23/3/2022, vítima 
de doença, cujo funeral se realizou no dia 24/3/2022, no Cemitério de Eugénio, 
no Bairro São Dâmaso, pelas 10.00 horas. À família enlutada apresenta as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

3073

VICTOR EUGÉNIO SIUEIA
(Missa do 1.º ano de eterna saudade)

Sua esposa Amélia Siueia, filhos Hélder, Celsa, Albertina e Benete, 
netos, noras, genros, irmão, primos, sobrinhos e demais familiares 
recordam com muita saudade a passagem do 1.º ano do desapa-
recimento físico do seu ente querido VICTOR EUGÉNIO SIUEIA. 
Os seus ensinamentos jamais esqueceremos. Em sua memória 
reza-se missa hoje, dia 25/3/2022, na Igreja S. Gabriel da Matola, às 18.00 horas e 
amanhã, sábado, haverá deposição de flores na sua campa, em Moamba, pelas 8.30 
horas. Que Deus lhe conceda eterno descanso. Paz à sua alma.

2726

AVISO

O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em 

vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar 

da segunda publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja 

atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa número 10494L para Ouro e Minerais Associados, no 

distrito de Guro, na província de Manica, a favor da requerente Sociedade de Consultoria, Serviços e 

Investimentos, SA, com as seguintes coordenadas geográficas:
Vértice Latitude Longitude

1 -16  41    20,00 33  22    40,00

2 -16  41    20,00 33  24     0,00

3 -16  44    50,00 33  24     0,00

4 -16  44    50,00 33  27     0,00

5 -16  45    50,00 33  27     0,00

6 -16  45    50,00 33  22    40,00

Maputo, aos 23/7/2021
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

3059

PUBLICIDADE

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

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



PUBLICIDADE

LOJA para comprar ou arrendar, na 
Rua Consiglieri Pedroso, procura-se. 
Contacto: 84-3824950.

2887

COWORK/Escritórios partilha-
dos: gabinetes, arrendam-se por 15 
000,00MT; mesas de trabalho por 8 
500,00MT; sala para reuniões, res-
taurantes, cabeleireiros e festas, tudo 
negociável, grátis: internet, recepção, 
limpeza, água e luz, transversal à Av. 
Mao Tsé-Tung, na Rua da Justiça. 
Contacto: 82-8945040, 84-5171252 ou 
87-8945040.

2768

VIVENDA tipo 3, todos quartos suites, 
+ 1 anexo, toda mobilada, no Triunfo,
perto do Condomínio Vila Sol, arren-
da-se por 150 mil, negociáveis. Con-
tacto: 84-3824950.

2887 

APARTAMENTO nas Avenidas Mao 
Tsé-Tung e Salvador Allende, 886, 1º 
andar, flat tipo 2, com sotão e estacio-
namento, arrendam-se. Sem interme-
diários. Contacto: +258 827758950.

2967

LOJA sobreloja, tabacaria, prontas 
para operar nas áreas de escritório, 
salão, farmácia ou boutique, sita 
na avenida Malhangalene, nº 753, 
arrenda-se. Contacte no local.

3038

PROPRIEDADE de 2000 m², no 
Bairro Hulene “A”, na Av. Julius Nye-
rere, perto da Escola Imaculada, para 
arrendamento e parceria. Contacto: 
84-0552225.

2998

MORADIA tipo 3, localizada no Bairro 
Polana-Cimento, junto ao Museu, 
arrenda-se para escritório. Contacto: 
82-0552225.

2998

MORADIA tipo 3, localizada no Bairro 
Balane, Rua da Beira, na cidade de 
Inhambane, arrenda-se. Contacto: 
82-0552225.

2998

37Sexta-feira, 25 de Março de 2022

ARRENDA-SE

PROPRIEDADE 9,5 hectares na EN4, 
Tchumene, murado, vende-se por 1 
500 000USD; propriedade 50/50 na 
FACIM, Marracuene, murado por 1 500 
000,00MT; propriedade de 2 hectares, 
em Bobole, à beira da EN1 por 3 000 
000,00MT; propriedade 50/150 em Bob-
ole, à beira da EN1 por 3 000 000,00MT; 
casa tipo 3 em Magoanine-CMC por 4 
000 000,00MT. Contacto: 86-5926921 
ou 84-5926921.

2905

FLAT tipo 2, muito espaçosa, num 12º 
andar, no Alto Maé, em frente do INSS, 
vende-se por 2 500 000,00MT; tipo 3, 
num 5º andar, com 3wc, elevador e 
parqueamento, no Alto Maé por 5 000 
000,00MT; tipo 2, num 3º andar, no B. 
Central por 4 500 000,00MT; tipo 3, 
num 6º andar, no Alto Maé por 4 600 
000,00MT. Contacto: 84-7234033 ou 
82-4433330, Nuvunga.

3002

PROPRIEDADE 10x120m², no Bairro 
Tchumene, próximo da EN4, vende-
se por 100 000USD. Contacto: 84-
2075176.

2725

MORADIA super luxuosa, tipo 3, com 
sala espaçosa, área de serviço, copa, 
cozinha americana, 2wc modernas, 
cobertura de placa e garagem, no 
Bairro Tchumene, a 5 minutos da EN4, 
vende-se por 3 500 000,00MT. Contacto: 
84-2075176.

2725

VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

PROCURA-SE

PRECISA-SE

HOTÉIS, prédios, condomínios, lodges, 
vivendas, apartamentos, fábricas, ar-

mazéns, projectos e ou outros imóveis, 
precisa-se para comprar, vender ou 
arrendar. Têm no Cowork gabinetes 
e mesas. Contacto: 84-5171252 ou 
82-8945040, Agência Imóbiliária O.Mz,
Facebook: organizersmz,  email: comer-
cial@organizersmz.com

2768

2679

123

AUTARQUIA  DE NAMPULA
CONSELHO AUTÁRQUICO DA CIDADE DE NAMPULA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO Nº---03-- /2022
De acordo com alínea d) numero 3, do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Publicas, 

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado aprovado Decreto nº 5/2016, de 08 de Março, Comunica-se a 

adjudicação do Objecto do Concurso a Baixo indicado: 

Nº de 
Ord   

Referência Nome do Concorrente Objecto de Concurso
Valor de Adjudicação 

Incluído IVA

01
Concurso Nº 
900310000/
CP/06/2022

VIP SUPERMERCADO, LDA                
Fornecimento de Géneros 
Alimentícios. 

2.959.200,00Mts (Dois Milhões, 
Novecentos Cinquenta e Nove Mil, 

Duzentos Meticais).

Nampula, aos 18 de Março de 2022

O Presidente

Paulo Vahanle

REPÚBLICADE DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DE MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS

INSTITUTO OCEONGRÁFICO DE MOÇAMBIQUE 
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DO CONCURSO1. O Instituto Oceanográfico de Moçambique, convida as pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas, inscritas no Cadastro Único a apresentarem
propostas fechadas para o concurso descrito na tabela abaixo:

Referência do Concurso
Objecto do Concurso

Data / Hora

Nº do Concurso
Modalidade de 

contratação
Entrega

de propostas
Abertura

de propostas
Anúncio

de Posicionamento

1
37A001241/
CL/001/2022

Concurso Limitado
Prestação de Serviços de Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes 25/03/22_09:00H 06/04/22_09:05H 11/04/22_09:00

2.Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los no endereço abaixo indicado, sem nenhumencargo financeiro.3.As propostas deverão ser entregues no Instituto Nacional de Investigação Pesqueira, junto da UGEA, Sita na Av. Mão Tsé Tung, 389 C.P. 4603 Telefs. (21)490307/490536 
Fax. 00258 (21) 492112.

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

Maputo, Março de 2022
A Autoridade Competente

Ilegível

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO O FUNDO DE ESTRADA, FUNDO PÚBLICO (FE,FP) convida a todo e qualquer interessado, desde que reúna requisitos estabelecidos 
no Documento do Concurso a apresentarem propostas fechadas para o concurso abaixo descriminado. 

Modalidade Objecto do Concurso 
Data e hora final 
de entrega das 

propostas 

Data e hora de 
abertura das 

propostas 

Garantia Provisoria Data do 

Valida por 120  dias
Anúncio do 

posicionamento 

Concurso Público 
nº47A00952/02/CP/22

Aquisição  de consumíveis 
do tipo tonners e tinteiros 
de marca HP 

    13 de Abril    de 22
Hora 11:30

13 de Abril    de 22
Hora 11:45

20.000,00
25 de Abril   de 22

Hora 9:30

Concurso Público 
nº47A00952/03/CP/22

Fornecimento de produtos 
de mercearia 

13 de Abril   de 22
Hora 9:30

13 de Abril   de 22
Hora 9:45

20.000,00
 25 de Abril  de 22

Hora 10:30

Os concorrentes interessados na participação dos Concursos, poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou adquiri-los na Secretaria do Fundo de Estradas, sita na Av. Mártires de Inhaminga nº170, sobreloja- Cidade 
do Maputo a partir do dia 23 de Março  de 2022, pela importância não reembolsável de 1.050,00Mt (Mil e cinquenta Meticais). 
A importância deverá ser depositada na conta nº 13225951, NIB 0001 0000 0001 322595 157 domiciliada no Banco Millennium Bim.

As propostas deverão ter a validade mínima de 90 dias e submetidas na Secretaria Geral do Fundo de Estradas, FP, no endereço 
acima referenciado.

O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 05/2016, de 8 de Março.

Maputo, 21 de Março  de 2022
UGEA 

Av. Mártires de Inhaminga N° 170 • Caixa Postal 797 • Tel: n° 21 305589/82 3084990 • Fax 21 305069 • Maputo 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUEMINISTÉRIO 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

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
ORLANDO DE ALMEIDA CATOJACertifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de quatro de Março de 

dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas vinte e dois a folhas vinte, do livro de notas para 
escrituras diversas número duzentos e noventa e três, traço “C”, deste Cartório Notarial, 
perante mim, ESPERANÇA PASCOLA NHANGUMBE, Conservadora e Notária Superior, em 
exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por 
óbito de ORLANDO DE ALMEIDA CATOJA, de sessenta e nove anos de idade, no estado de 
casado com Maria Isabel Catoja, natural da Beira, de nacionalidade moçambicana, com a 
última residência no Bairro da Machava, Matola, em Maputo, sem ter deixado testamento com 
disposição da sua vontade.Mais certifico que na operada escritura foi declarada como meeira, sua esposa Maria 
Isabel Catoja, viúva, natural da Manhiça e residente em Maputo e como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, sua esposa acima identificada e seus filhos: Bruno Miguel de 
Catoja, solteiro, maior, natural de Maputo, onde reside, Kátia Alexandra de Almeida Catoja, casada com Hélder Cheana Fong Lam, sob regime de comunhão de bens adquiridos, natural 
e residente em Maputo, Danilo de Almeida Catoja, solteiro, maior, natural e residente em 
Maputo e Orlando de Almeida Catoja Júnior, solteiro, maior, natural e residente em Maputo, 
todos de nacionalidade moçambicana, respectivamente.Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com eles concorram à sucessão 
e da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 23 de Março de dois mil e vinte e dois

A Notária
(Ilegível)

3044

…Vende-se…
RUÍNA, na rua do Bagamoyo, nº 244/6, na 
baixa da cidade de Maputo, com 900m², 
vende-se.

Contacto:
82-3997730, 84-7626624 ou

87-3630300.
3047

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA

MAIS PRÓXIMO

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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D
EZ selecções africanas 
vão estar em acção 
esta noite na primeira 
“mão” da última eli-
minatória de acesso 

ao Campeonato do Mundo de 
futebol, agendado para o Qatar 
de 21 de Novembro a 18 de De-
zembro próximo. 

Dos embates agendados 
para hoje salta à vista o encon-
tro entre os finalistas do últi-
mo CAN, que teve lugar nos 
Camarões em Janeiro último. 
Frente-a-frente estarão, a par-
tir das 21.30 horas, as selecções 

do Egipto e do Senegal com o 
primeiro encontro a ter como 
palco o Estádio Internacional 
do Cairo.

Os “faraós” encaram este 
jogo como oportunidade de se 
vingarem da derrota na final do 
CAN e tudo farão para obterem 
um resultado que lhes dê tran-
quilidade para o desafio da se-
gunda “mão”, a 29 do mês em 
curso, em Dakar.

Os olhos do mundo do 
futebol estão centrados nes-
ta partida pelo facto de duas 
das maiores estrelas africanas 

e mundiais, nomeadamente 
Momed Salah (Egipto) e Sadio 
Mané (Senegal) reencontra-
rem-se, desta vez em campos 
opostos, eles que são amigos e 
colegas no Liverpool de Ingla-
terra. Aliás, nesta ronda africa-
na só há motivos para os adep-
tos do desporto-rei ficarem 
atentos, na medida em que se 
vislumbra um dia emotivo e 
de bom futebol com os gigan-
tes do continente a baterem-se 
por uma vaga no Qatar. A mes-
ma hora do Egipto-Senegal, 
jogam entre si Gana e Nigéria, 

selecções que defraudaram as 
expectativas no último CAN, 
sobretudo os ganenses que 
nem sequer passaram da fase 
de grupos. Mas dado ao “peso” 
que granjeiam no panorama 
futebolístico africano, há que 
sempre levar em conta o pode-
rio de “Super Águias” e “Estre-
las Negras”.

A anteceder a estes emba-
tes, decorre a partir das 19.00 
horas o Camarões-Argélia e 
Mali-Tunísia. Tratam-se de 
dois grandes duelos entre for-
mações habituadas a marcar 

Africanos no “sprint” 
final para Mundial

Espera-se uma noite de bom futebol no Egipto-Senegal

presença em CAN e até em 
Campeonatos do Mundo, pelo 
que se antevê uma elimina-
tória bastante equilibrada. No 
último CAN, Camarões, a jogar 
em casa, deixou boa imagem, 
tendo chegado às meias-finais, 
enquanto os argelinos, que 
entraram como detentores do 
títulos, surpreenderam pela 
negativa ao cair ainda na fase de 
grupos.

Mali e Tunísia bateram-se 
na fase de grupos, e os malianos 
venceram por 1-0. No entan-
to, os tunisinos chegaram mais 
longe, quartos-de-final, en-
quanto os malianos ficaram-se 
pelos “oitavos”.

A ronda abre com o Mar-
rocos a medir forças com a RD 
Congo às 17.00 horas. De todos, 
este deve ser o jogo em que se 
pode atribuir um claro favorito, 
no caso os marroquinos, que 
estiveram no último CAN nos 
“quartos” diante do Egipto. Os 
congoleses estiveram ausentes 
da maior competição de fute-
bol africano, e, embora tenham 
uma palavra a dizer, surgem 
como menos favoritos a seguir 
em frente.

NO COMBATE DE HOJE

Marrime quer manter
invencibilidade em Bedford
O MOÇAMBICANO Bernardo 
“King Cobra” Marrime sobe ao 
ringue esta noite, pelas 22.00 
horas, para enfrentar o inglês 
Dean Wilkinson, em combate 
de welterweight (peso meio-
-médio), agendado para o Corn
Exchange Square, em Bedford,
naquela que será a quarta luta
da sua carreira profissional, que
até aqui é feita só de vitórias.

Marrime, de 27 anos de ida-
de – a maior parte dos quais vi-
vidos na Irlanda, onde está ra-
dicado desde os 12 anos – disse 

ao notícias que vem preparan-
do este desafio há mais de três 
meses e acredita que, tal como 
nos três combates efectuados 
desde 2019, altura em que se 
tornou profissional, irá chamar 
a vitória a si.

“Estou muito bem prepa-
rado, sinto-me bem e estou 
ansioso em conseguir a minha 
quarta vitória. Respeito o ad-
versário, mas acho que ele vai 
‘dormir’ porque preparei-me 
para isso e não vou facilitar”, 
afirma “King Cobra”, que parte 

para este combate na condição 
de favorito, uma vez que Wi-
lkinson já fez cinco combates, 
perdeu quatro e só venceu um.

Por seu turno, Marrime 
ainda não perdeu um comba-
te sequer. Estreou-se em No-
vembro de 2019 com vitória 
sobre Fonz Alexander. Em Fe-
vereiro de 2020, seguiu-se ou-
tro triunfo contra Lee Hallett, 
sendo que a última vítima dos 
punhos demolidores de “King 
Cobra” foi Jacob Gabriel, em 
Setembro do ano passado.

A última vítima de “King Cobra” foi Jacob Gabriel, em Setembro do ano passado

AMIGÁVEL
Guiné-Bissau goleia Guiné Equatorial
A SELECÇÃO da Guiné-Bissau 
venceu quarta-feira a congé-
nere da Guiné Equatorial, por 
3-0, em jogo particular dispu-
tado no Estádio Municipal de 
Óbidos.

Os golos que deram corpo 
ao triunfo da selecção da Gui-
né-Bissau foram marcados por 
José Gomes, que bisou, e por 
Panutchi Camará.

A selecção guineense tem 
previsto novo jogo particu-
lar frente Angola, no próximo 
sábado. Já Cabo Verde venceu 
Guadalupe, por 2-0, em jogo 
particular realizado em França 
e que ficou marcado por duas 
estreias.

Bebé, avançado de 31 anos, 
do Rayo Vallecano, que nunca 
tinha actuado pelos “Tubarões 
Azuis” e foi logo titular, tendo 
anotado o segundo golo, e a 
de Jovane Cabral, atacante de 

Guiné-Bissau só teve motivos para festejar

23 anos cedido pelo Sporting 
à Lazio, autor do seu primeiro 
golo com a camisola de Cabo 
Verde (fez o 1-0). 

Cabo Verde tem mais dois 
particulares agendados, am-
bos em Murcia: Liechtenstein 
(amanhã) e São Marino (28 de 

Março).
Noutro jogo amigável, a 

Tanzânia bateu a República 
Centro Africana por 3-1.

Japão e Arábia Saudita apurados
O JAPÃO e a Arábia Saudita garantiram o 
apuramento para o Mundial 2022.

Esta será a sétima presença conse-
cutiva do Japão em Mundiais, nos quais 
está presente desde a estreia, em França 
em 1998.

Já a Arábia Saudita selou a sexta par-

ticipação em campeonatos do Mundo: 
a selecção do Médio Oriente está no 
segundo lugar do Grupo “A” com 19 
pontos, menos dois que o Japão e mais 
quatro que a Austrália. Estas duas se-
lecções têm, no entanto, mais um jogo 
realizado.

Refira-se que, a Austrália ainda pode 
marcar presença no Mundial: para isso, 
precisa de vencer um “play-off” com o 
vencedor do Grupo “A” e depois derro-
tar, posteriormente, o quinto classifica-
do da fase de apuramento da América do 
Sul num “play-off” intercontinental.

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

FOI na passada quarta-feira apro-
vada a nova Lei do Desporto pela 
Assembleia da República, após cor-
recções feitas ao documento pelas 
comissões parlamentares especia-
lizadas na matéria para ajustar al-
guns aspectos na sua letra de modo 
a transmitir aos utentes e demais 
interessados o sentido que se pre-
tende.

Isto acontece depois da apro-
vação na generalidade, há uma se-
mana, da proposta da respectiva Lei 
em plenária da AR. O que aconte-

ceu na última quarta-feira foi, na 
prática, a apreciação e aprovação da 
proposta na especialidade pelas co-
missões parlamentares, ou seja, dos 
aspectos atinentes ao seu conteúdo 
(artigo por artigo).

Tendo o trabalho sido consen-
sual entre os membros das três 
bancadas parlamentares que cons-
tituem essas comissões, não houve 
mais nada a fazer senão a aprovação 
definitiva da Lei do Desporto, que 
para a sua entrada em vigor aguarda 
pela sua promulgação pelo Presi-

dente da República. 
Aliás, a sua implementação só 

pode acontecer concluído o prazo de 
seis meses depois da sua aprovação. 
Este é período igualmente previsto 
para a aprovação do respectivo Regu-
lamento pelo Conselho de Ministros, 
instrumento que confere a funciona-
lidade à própria Lei. 

Os trabalhos de revisão do Regu-
lamento da Lei do Desporto iniciaram 
antes da aprovação da nova legislação 
desportiva na perspectiva de que es-
teja pronta dentro do tempo previsto.

A SELECÇÃO de polo aquáti-
co de Maputo está nos últimos 
acertos tendo em vista a sua 
participação no Torneio Inter-
nacional entre clubes, que terá 
lugar em Abril próximo, em 
Gauteng, na vizinha República 
da África do Sul (RAS). 

Para a consolidação dos 
processos de jogo, o combi-
nado nacional voltou a contar 
com uma nova assistência e 
assessoria técnica do selec-
cionador nacional português, 
Fernando Leite, que regres-
sou quinta-feira ao seu país 
de origem depois de sensivel-
mente uma semana de traba-
lho a convite do Grupo de Polo 
Aquático de Maputo, que está 
engajado no processo de revi-
talização deste desporto. 

Recorde-se, Fernando 

Leite esteve em Maputo há 
duas semanas para assessorar 
a preparação da selecção de 
Maputo.

Leite orientou o primeiro 
treino da selecção no pretéri-
to sábado, na Piscina da Escola 
Secundária Estrela Vermelha, 
adjudicada ao Clube Tubarões 
de Maputo. 

Na sua estada em Maputo, 
orientou a formação de pro-
fessores e treinadores de na-
tação relativamente à temática 
do ensino multidisciplinar no 
meio aquático, numa parceria 
com a ANCM. 

A formação foi baseada no 
modelo de referência de Por-
tugal, inspirado no manual da 
Federação Internacional da 
Natação Amadora (FINA), que 
foi traduzida em várias línguas. 

A Federação Moçambicana de Futebol 
(FMF) organiza de 28 deste mês a 3 de Abril 
um curso para treinadores de futebol de Ní-
vel “C” da CAF, na província de Inhamba-
ne, devendo contar com a participação de 
30 técnicos dos quais 20 são de Inhambane 
e os restantes idos da província de Gaza. 

De acordo com a Convenção da Confe-
deração Africana de Futebol (CAF), o curso 
“C” em Moçambique será realizado em três 
módulos de oito dias cada, num período 
de duração de quatro meses. Nos períodos 
entre os módulos, os participantes  deverão 
estagiar nos clubes de modo a ganhar mais 

experiência na prática. 
No estágio, os instruendos serão avalia-

dos no final do curso através da elaboração 
de um diário das actividades nos clubes 
onde estiverem inseridos. Espera-se que 
com as ferramentas adquiridas, os benefi-
ciários elevem a qualidade do seu trabalho 
e sejam uma mais-valia para o desenvolvi-
mento do futebol nacional. 

Os cursos de nível “C’’ serão orienta-
dos por instrutores capacitados e aprova-
dos pela CAF e designados pelo Departa-
mento Técnico da FMF. Para além disso, o 
curso será monitorado pela CAF através do 

Sistema CAF CMS online em coordenação 
com o director Técnico da FMF, Abdul Ab-
dulá. 

Importa recordar que, a confederação 
africana deu a Federação Moçambicana de 
Futebol (FMF) luz verde para avançar com 
cursos a este nível. O órgão reitor do futebol 
africano deu aval na sequência de o país ter 
cumprido com as condições exigidas para 
adesão à nova Convenção da CAF (CAF 
Coaching Convention). Com este acordo, 
Moçambique deixa de estar restringido de 
organizar os cursos “A” e “B”, níveis exigi-
dos internacionalmente. 

TORNEIO INTERNACIONAL DE NOUAKCHOTT

“Mambas” preparam jogo
contra Mauritânia já sob
batuta de Chiquinho Conde
SÉRGIO MACUÁCUA, EM 

NOUAKCHOTT

A 
SELECÇÃO Nacio-
nal de Futebol já 
prepara o jogo de 
amanhã frente a 
anfitriã, Mauritâ-

nia, de carácter particular 
inserido no Torneio Inter-
nacional de Nouakchott, no 
contexto da Data-FIFA, já 
às ordens do seu timoneiro, 
Chiquinho Conde, que es-
teve ausente no confronto 
com o Níger.

Chiquinho, que esteve 
ausente do jogo contra o Ní-
ger (1-1) na noite de quar-
ta-feira, chegou na madru-
gada de ontem à capital da 
Mauritânia vindo de Portu-
gal, onde esteve a participar 
do Fórum de Treinadores 
Profissionais de Futebol, 
uma acção indispensável 
para a revalidação da sua li-
cença UEFA Pro.

Ontem, o seleccionador 
nacional orientou a equipa 
pela primeira vez no final da 
tarde em Nouakchott para 
um treino essencialmente 
de recuperação, após o in-
tenso duelo com os nigeri-
nos na noite de quarta-fei-
ra.

Segundo ele, era essen-
cial que se tivesse todo o 
cuidado no apronto de on-
tem dada as condições do 
relvado sintético onde os 
“Mambas” treinam para 
evitar lesões.

“Preferi que o treino 
fosse de recuperação, num 
campo sintético difícil e 
bem diferente dos jogos. 
Amanhã (hoje) iremos en-
saiar os aspectos mais in-

trínsecos ao jogo, um tra-
balho com ideias simples 
e como um grupo coeso e 
forte. No jogo com o Níger 
houve uma evolução na 
equipa com a integração de 
novos jogadores face à au-
sência doutros. No sábado 
(amanhã) teremos um onze 
inicial com algumas alte-
rações, num processo que 
estamos a fazer gradual-
mente. Temos um leque de 
45 jogadores, filtrámos e 
temos mais de 20 aqui, pelo 
que é importante sermos 
abrangentes nas opções”, 
disse Chiquinho Conde.

O seleccionador espera 
um jogo com maior grau de 

dificuldade frente a Mauri-
tânia. “Mauritânia têm uma 
boa equipa, e investe mui-
to no futebol nos últimos 
anos. Estiveram no último 
CAN e se chegar ao próxi-
mo não será surpresa para 
ninguém. Estão a trabalhar 
a sério, por isso, enquanto 
acolhem torneio de selec-
ções principais, tem outros 
dois de sub-20 e sub-23 e 
investiram num novo se-
leccionador, que nos últi-
mos anos esteve a fazer uma 
revolução no futebol das 
Comores”, analisou.

Acrescentou que, “a 
Mauritânia joga em casa, 
conhece o terreno e tem 

público a seu favor, caben-
do a nós fazer o nosso jogo 
e explorar os seus pontos 
fracos. Será um bom jogo”, 
sublinhou.

CORRIA RISCO 
DE PERDER A LICENÇA

Chiquinho adiantou que 
se não tivesse ido ao Fórum 
de Treinadores Profissionais 
em Leiria corria o risco de ver 
a licença de treinador UEFA 
Pro cancelada, a partir de 31 
de Dezembro e sem muitas 
oportunidades para con-
seguir um “refreshment” a 
curto prazo.

“Entendo que não foi bom 

O CAPITÃO dos “Mambas”, 
Dominguez, igualou com o 
jogo de quarta-feira, frente 
ao Níger, o recorde de jogos 
de Tico-Tico pela Selecção 
Nacional com 94 partidas.

Com efeito, se for uti-
lizado na noite de amanhã 
contra a Mauritânia irá su-
plantar o recorde, com 95 
partidas. Frente ao Níger, 
Dominguez entrou a subs-
tituir quando Moçambique 
perdia (0-1).

“Não sabia, é um or-
gulho para mim alcançar o 
feito de um jogador lendá-
rio como Tico-Tico. É uma 
honra para mim e estou 
orgulhoso. Continuarei a 
trabalhar e a jogar pela Se-
lecção até quando as pernas 
não aceitarem. Não é fácil 
alcançar a esse número”, 

reagiu Dominguez.
Já em relação ao jogo 

com o Níger, disse que “foi 
uma boa partida com mui-
tas oportunidades criadas, 
mas infelizmente desper-
diçadas. A equipa esteve 
bem e com muita atitude, 
foi superior mas não con-
seguimos sair vitoriosos. 
Não conseguimos vencer, 
mas pelo menos empatá-
mos. De uma forma geral, 
foi um jogo bem disputado e 
que nos dá boas indicações 
para as frentes que se avizi-
nham”, anotou o “capitão” 
que diz estar impressionado 
com a postura e qualidade 
da nova vaga dos jogadores 
da Selecção.

Dominguez é interna-
cional pelos “Mambas” 
desde os 21 anos, em 2004.

RECORDE DE JOGOS

Dominguez iguala Tico-Tico

Aprovada  Lei do Desporto

ter estado ausente do pri-
meiro jogo, mas é algo que 
com a devida antecedência 
comuniquei e fui autoriza-
do pela FMF. Podia ter per-
dido a licença e seria difícil 
ter um outro fórum para a 
sua renovação. Com a pan-
demia tudo complicou-se 
e estes cursos tornaram-se 
ainda raros. Podia participar 
num ou noutro ao longo do 
ano, mas isso implicaria que 
perdesse jogos de qualifi-
cação para o CAN e CHAN 
que se avizinham” explicou 
Chiquinho que ajuntou que 
estava tudo planeado que 
estivesse na Mauritânia até 
quarta-feira, mas o facto de 
o evento ter decorrido em
Leiria fez com que não fosse
possível apanhar o voo em
Lisboa na véspera.

“O voo partia de Lisboa 
por volta das 18.00 horas, 
coincidentemente a hora do 
término do curso e pela fren-
te havia cerca de 100km de 
estrada. Não era possível”, 
lamentou.

Lamenta igualmente as 
ausências de Zainadine e Re-
ginaldo, sobretudo as razões 
burocráticas que os tiraram 
desta campanha. Diz que falou 
com ambos, conta com eles 
nas próximas frentes, mas avi-
sa: “apesar da importância que 
eles têm na selecção, a verda-
de é que no futebol conta e faz 
falta quem está. Vamos traba-
lhar com os que temos aqui”, 
atirou.

Moçambique bate-se com 
Mauritânia amanhã, às 19.00 
horas de Nouakchott, 21.00 
horas em Maputo.

O FERROVIÁRIO da Beira venceu o seu homóni-
mo de Maputo por 83-59, em jogo da terceira e 
última jornada da primeira volta, pontuável para 
a Série “A” da Liga Mozal em basquetebol sénior 
masculino, disputado na noite de ontem no pa-
vilhão do Maxaquene, na capital do país.

Com a vitória, os “locomotivas” do Chiveve 
deixaram um sério aviso aos demais concorren-
tes sobre as suas reais intenções na competição, 
ao mesmo tempo que se isolaram na liderança da 
série com seis pontos, mais um que o seu adver-
sário, dois que o Maxaquene e três que a Univer-
sidade Pedagógica (UP) em segundo, terceiro e 
quarto lugares, respectivamente.

Mas há mais: a vitória abriu grandes pers-
pectivas para que o “cinco” do espanhol Luiz 
Hernandez venha a terminar a Série “A” em pri-
meiro lugar e, por conseguinte, se qualificar di-
rectamente para as meias-finais. É que, a julgar 
pela qualidade e poderio da equipa beirense, na 
segunda volta dificilmente perderá com o Maxa-
quene e UP e, mesmo que perca com o seu ho-
mónimo da capital do país, são igualmente redu-
zidas as possibilidades de ser por uma diferença 
superior a 24 pontos com que venceu ontem.

Num jogo em que se anunciava equilibrado, 
foram as “estrelas” habituais que impuseram as 

diferenças na quadra. O base canadiano William 
Perry, poupado de propósito na véspera na vitó-
ria sobre a UP, por 68-45, foi o “cestinha” do jogo 
com 18 pontos, dos quais 15 resultaram de cinco 
triplos convertidos em sete tentados (71.4%), um 
ponto a mais que o poste moçambicano Helton 
Ubisse e dois que o extremo norte-americano Ja-
mel Kennedy.

Do lado da equipa da cidade de Maputo, os 
17 pontos do extremo norte-americano Jelan 
Kendrik foram insuficientes para puxar por uma 
equipa que sentiu grandes dificuldades em baixo 
das tabelas e optou, em desespero, por bolas lon-
gas, marcando apenas seis vezes em 26 tentativas 
(30.8%).

Entretanro, no outro jogo do Série “A”, o Ma-
xaquene venceu a UP por 71-53, enquanto na Série 
“B”, a surpresa do dia foi a vitória do Clube Despor-
tivo Municipal da Beira sobre a A Politécnica, por 
62-57. Quase que a cumprir, o Costa do Sol ven-
ceu a União Desportivo de Napipine de Nampula, 
por 78-54, para fechar a primeira volta isolado em 
primeiro lugar, com seis pontos, dois a mais que os 
demais concorrentes.

Hoje, a Liga Mozal em basquetebol sénior mas-
culino observa a sua primeira paragem e regressa no 
próximo sábado, para o arranque da segunda volta.

LIGA MOZAL DE BASQUETEBOL

Ferroviário da Beira 
“trucida” homónimo 
de Maputo por 83-59

Vitória por 24 pontos de diferença sobre principal adversário revela poderio dos “locomotivas” do Chiveve

EM INHAMBANE

Técnicos formados em Nível “C” da CAF

“INTERNACIONAL” DE POLO AQUÁTICO NA RAS

Selecção de Maputo nos últimos acertos

Técnico português Fernando Leite orientando a Selecção de Maputo de polo aquático
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Testou positivo para COVID-19? Não se desespere. 
Fique “isolado” num quarto, numa sala, varanda 
ou numa área da casa de pouca passagem para as 
outras pessoas e saia apenas para tomar banho e 

usar a casa de banho

ASSEMBLEIA – GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

Nos termos dos dispositivos legais aprovados pelos estatutos, 
convoco a Assembleia Geral da Sociedade do Notícias, S.A., 
para reunir em sessão ordinária na sua sede social, sita na Rua 
Joe Slovo, n° 55, cidade de Maputo, no dia 25 de Abril de 2022, 
pelas 9:30 horas, com a seguinte agenda:

1. Leitura e aprovação da acta da reunião anterior;

2. Apreciação do ponto de situação da implementação das de-
liberações da reunião anterior;

3. Apreciação e deliberação sobre o Relatório e Contas refe-
rentes ao exercício económico de 2021 e parecer do Con-
selho Fiscal;

4. Apreciação e deliberação sobre a proposta de aplicação de
resultados do exercício;

5. Avaliação de desempenho do Conselho de Administração;

6. Outros assuntos de interesse para a Sociedade.

A 
ORGANIZAÇÃO Mun-
dial da Saúde (OMS) 
pediu ontem “cau-
tela” numa altura em 
que muitos países 

africanos estão a eliminar 
ou a baixar a gravidade de 
algumas das suas medidas 
de prevenção contra a Co-
vid-19.

“Durante mais de dois 
anos, a pandemia tem tido 
um domínio doloroso sobre 
as nossas vidas e o impera-
tivo para os países de reavi-
var economias e meios de 
subsistência é compreen-
sível. Mas a pandemia ain-
da não acabou”, advertiu a 

directora africana da OMS, 
Matshidiso Moeti, numa 
declaração.

Se, há um ano, 41 paí-
ses em África proibiam as 
reuniões de massas, este 
número foi agora reduzido 
para 22, segundo a OMS.

Além disso, embora 43 
países mantenham o uso 
de máscaras faciais, quatro 
deles flexibilizaram a exi-
gência.

De acordo com a OMS, 
o levantamento ou ajusta-
mento destas normas deve
ser acompanhado por “sis-
temas de monitorização das
tendências de infecção”

capazes de responder rapi-
damente ao aparecimento 
de novas variantes de preo-
cupação.

“É preocupante que 
quase metade de todos 
os países em África tenha 
deixado de rastrear os ca-
sos de contacto”, lamen-
tou Moeti.

Além disso, a directora 
da OMS para o continente 
africano lamentou o baixo 
número de testes para de-
tectar a presença do SAR-
S-CoV-2 que África está a 
realizar – apenas 27% dos 
países atingiram a meta se-
manal recomendada pela 

LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÕES CONTRA COVID-19

OMS pede cautela a países africanos

A ONU defendeu na quarta-feira que a 
guerra na Ucrânia é uma crise global, 
devido ao impacto nos mercados de 
energia, alimentos e fertilizantes e aos 
riscos que representa para todos os paí-
ses, especialmente os mais pobres.

“Nenhum país se pode isolar de um 
colapso do sistema económico global, 
do efeito dominó do açambarcamento 
de alimentos ou combustíveis, ou do 
impacto a longo prazo do aumento da 
pobreza e da fome”, salientou o secre-
tário-geral da ONU, António Guterres, 
citado pela agência de notícias EFE.

As declarações de António Guter-
res foram feitas na abertura da primeira 
reunião de uma equipa de crise criada 
este mês pela ONU  para coordenar uma 
resposta global à crise na Ucrânia.

O grupo inclui os líderes das princi-
pais agências e organismos da ONU, tais 
como o Banco Mundial e a Organização 
Mundial do Comércio.

O secretário-geral salientou que, 
neste momento, a primeira prioridade é 
apoiar os ucranianos, mas também pro-
teger as pessoas e países mais vulnerá-
veis do mundo.

Guterres recordou que muitos países 

em desenvolvimento já estavam a lutar 
para recuperar do impacto económico 
da pandemia da Covid-19 e “agora en-
frentam uma subida em flecha das fac-
turas de alimentos, energia e fertilizan-
tes”.

Guterres lamentou ainda que alguns 
países ricos estejam a apostar na redu-
ção da sua ajuda humanitária. “Temos 
de reunir países desenvolvidos e em de-
senvolvimento para encontrar soluções 
globais”, defendeu, lembrando que o 
mundo tem alimentos, energia e finan-
ciamento suficientes para todos os paí-
ses ultrapassarem esta crise.

Mas defende o secretário-geral da 
ONU, é preciso “evitar o açambarca-
mento e a especulação” e fazer reformas 
que permitam “àqueles que precisam de 
dinheiro comprar coisas essenciais para 
os seus países acederem a esses fundos, 
revendo as regras e os critérios de elegi-
bilidade sempre que necessário”.

A ONU tem alertado para os impac-
tos da guerra para muitos países, devido 
ao aumento dos preços dos combustí-
veis e ao facto de a Rússia e a Ucrânia se-
rem dois dos maiores produtores mun-
diais de cereais e fertilizantes. (LUSA)

GUERRA NA UCRÂNIA

ONU alerta para 
crise global de 
alimentos e energia

AS posições dos países-mem-
bros das Nações Unidas sobre o 
conflito na Ucrânia não sofre-
ram grandes alterações, quando 
a guerra completa um mês. A 
Assembleia Geral (AG) das Na-
ções Unidas aprovou ontem, 
com uma esmagadora maioria, 
uma resolução responsabilizan-
do a Rússia pela crise humani-
tária na Ucrânia devido à guerra, 
mas que não mereceu o apoio de 
muitos países africanos, incluin-
do Moçambique. A resolução, 
apresentada pela França e pelo 
México e apoiada pela Ucrânia, 
obteve 140 votos a favor, cinco 
contra e 38 abstenções, dos 193 
estados-membros das Nações 
Unidas, resultado quase idênti-
co ao verificado em 2 de Março, 
quando foi aprovado um texto 
na AG que condenava a invasão 
e exigia a retirada imediata das 
tropas russas.

Nessa altura, a resolução re-
cebeu 141 votos a favor, cinco 
contra e 35 abstenções.

Significativo é o voto de Áfri-
ca. Na resolução de 2 de Março, a 
Eritreia votou contra, 16 países 
abstiveram-se (Argélia, Ango-
la, Burundi, República Centro-
-Africana, República do Congo,
Madagáscar, Mali, Moçambique,
Namíbia, Senegal, África do Sul,
Sudão do Sul, Sudão, Uganda,
Tanzânia e Zimbabwe) e nove
(Guiné-Bissau, Guiné Equa-

torial, Burkina Faso, Eswatini, 
Etiópia, Guiné-Conacri, Marro-
cos, Camarões e Togo) não parti-
ciparam na votação.

Ontem, a Eritreia voltou a 
votar contra e 20 países (Argé-
lia, Angola, Botswana, Burundi, 
Eswatini, Etiópia, Guiné-Bis-
sau, Guiné Equatorial, Repúbli-
ca Centro-Africana, República 
do Congo, Madagáscar, Mali, 
Moçambique, Namíbia, África 
do Sul, Sudão, Tanzânia, Togo, 
Uganda e Zimbabwe) abstive-
ram-se e seis (Burkina Faso, 
Camarões, Comores,  Guiné Co-
nacri, Marrocos e Somália) não 
participaram na votação.

Perante estes resultados, o 
instituto Tony Blair (antigo Pri-
meiro-Ministro britânico) de-
fende que o continente africano 
deve ser uma das frentes onde os 
países ocidentais devem inves-
tir no combate à influência da 
Rússia, para além da guerra na 
Ucrânia. 

A resolução lamenta as “ter-
ríveis consequências humanitá-
rias” da agressão da Rússia, que 
diz ser “numa escala que a co-
munidade internacional não vê 
na Europa há décadas”. Lamenta 
os bombardeamentos, ataques 
aéreos da Rússia a cidades den-
samente povoadas e exige acesso 
irrestrito à ajuda humanitária.

Além da questão humanitá-
ria, a resolução ontem aprovada 

África volta a marcar 
posição em resolução 
contra Rússia

na sede das Nações Unidas, em 
Nova Iorque, “exige” da Rússia 
um fim “imediato” da guerra na 
Ucrânia. O embaixador da Rússia 
junto da ONU, Vasily Nebenzya, 
classificou esta resolução como 
“outro ‘show’ político anti-rus-
so, desta vez ambientado num 
contexto supostamente huma-
nitário”.

Nebenzya alertara na véspera 
que a adopção deste texto “tor-
nará uma solução para a situação 
na Ucrânia mais difícil”, uma vez 
que encorajará os negociadores 
ucranianos e irá “estimulá-los a 
manter a actual posição irrealis-
ta, que não está relacionada com 
a situação no terreno, nem com 
a necessidade de atacar as causas 
profundas” da acção militar da 
Rússia.

A Rússia lançou em 24 de Fe-
vereiro uma ofensiva militar na 
Ucrânia que causou pelo menos 
977 mortos, 1594 feridos e pro-
vocou a fuga de mais de 10 mi-
lhões de pessoas, entre as quais 
3,6 milhões para os países vizi-
nhos, indicam os mais recentes 
dados da ONU. (LUSA)

OMS de pelo menos 10 tes-
tes por cada 10.000 habi-
tantes no primeiro trimes-
tre deste ano.

Por outro lado, o núme-
ro de africanos totalmente 
vacinados contra o novo 
coronavírus permanece de-
masiado baixo, tendo me-
nos de 16% da população 
total do continente sido 
imunizada, advertiu a OMS.

A este respeito, o direc-
tor do Centro Africano de 
Controlo e Prevenção de 
Doenças (Africa CDC, uma 
agência da União Africana), 
John Nkengasong, reco-
mendou “tirar partido” da 
recente queda no número 
de infecções pelo novo co-
ronavírus para relançar a 
campanha de vacinação.

Embora o número de 

casos relatados do novo co-
ronavírus em África tenha 
diminuído 25% nas últimas 
quatro semanas, “ainda é 
necessário ser cauteloso”, 
afirmou.

Até à data, o continen-
te registou um pouco mais 
de 11,3 milhões de casos de 
Covid-19, dos quais mais 
de 250.800 resultaram em 
mortes. (LUSA)

O GOVERNO da Etiópia declarou ontem uma “trégua humanitá-
ria ilimitada” relativa ao conflito com os separatistas da região de 
Tigray para permitir “um fluxo livre de ajuda humanitária aos que 
precisam de assistência”, noticia a AFP.

De acordo com a agência francesa de notícias, a France-Presse 
(AFP), que cita uma declaração do Governo, a trégua tem “efei-
tos imediatos” e é explicada pela “necessidade de tomar medidas 
extraordinárias para salvar vidas e reduzir o sofrimento humano”.

Contudo, “o compromisso assumido pelo Governo da Etiópia 
só pode ter o efeito desejado de melhorar a situação humanitária 
no terreno se o outro lado fizer o mesmo”, disse o executivo etíope, 
apelando aos rebeldes de Tigray para que “se abstenham de quais-
quer outros actos de agressão e se retirem das áreas que ocupam 
nas regiões vizinhas de Tigray”.

“O Governo da Etiópia espera que esta trégua melhore signifi-
cativamente a situação humanitária no terreno e prepare o cami-
nho para a resolução do conflito no norte do país sem mais derra-
mamento de sangue”, lê-se ainda na declaração citada pela AFP.

A Etiópia enfrenta desde Novembro de 2020 uma guerra que 
começou na província do Tigray e se espalhou para as regiões vi-
zinhas de Amhara e Afar, marcada por abusos de ambas as partes 
em conflito: as forças governamentais e a rebelde Frente Popular 
de Libertação de Tigray (TPLF, na sigla em inglês).

O conflito provocou vários milhares de mortos, mais de dois 
milhões de deslocados e mergulhou centenas de milhares de etío-
pes em condições de desnutrição e fome, segundo a ONU. (LUSA)

CONFLITO NA ETIÓPIA

Governo declara trégua 
humanitária com efeito imediato

Trégua visa permitir um fluxo livre de ajuda humanitária
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Duplo atentado  
faz 48 mortos na Somália
PELO menos 48 pessoas morreram, incluindo a deputada fe-
deral Amina Mohamed, na quarta-feira num duplo ataque do 
grupo “jihadista” Al Shabaab na cidade de Beledweyne (centro 
da Somália), confirmaram ontem as autoridades. “Registámos 
48 mortos e 108 feridos nos ataques de Beledweyne. A maioria 
dos feridos será transferida para Mogadíscio para receber tra-
tamento médico”, disse à agência de notícias espanhola EFE 
o governador da região de Hiran, Ali Jayte Osman. O grupo Al
Shabaab reivindicou a responsabilidade pelos ataques. O pri-
meiro ataque ocorreu junto à base militar de Lamagalaay, um
local altamente vigiado onde estava a decorrer a votação para
a Câmara Baixa do Parlamento da Somália. No segundo ataque, 
um carro-bomba explodiu num hotel próximo, onde estavam
hospedados políticos locais e autoridades eleitorais.

Líder opositor na Nigéria 
candidato às presidenciais
O LÍDER da oposição na Nigéria e ex-vice-Presidente, Atiku 
Abubakar, anunciou que se vai candidatar às eleições presiden-
ciais de 2023 para suceder ao actual Presidente, Muhammadu 
Buhari. Considerado por organizações da sociedade civil nige-
riana como um dos homens mais corruptos do país, o milionário 
Atiku Abubakar, de 75 anos, apresenta-se pela sexta vez a elei-
ções presidenciais. “A Nigéria é actualmente um navio a afun-
dar-se que precisa de ser salvo com urgência. É por isso que es-
tou muito feliz em anunciar a minha candidatura à presidência 
da República Federal da Nigéria”, disse Atiku Abubakar, duran-
te uma conferência de imprensa em Abuja. Como prioridades 
no caso de ser eleito, Abubakar elencou a segurança, a econo-
mia e a educação, e insistiu na necessidade de descentralização.

“Inevitável” transição   
da Jamaica para república
A TRANSIÇÃO da Jamaica para um regime republicano é “ine-
vitável”, declarou o seu Primeiro-ministro, Andrew Holness, 
por ocasião de uma visita do príncipe William, marcada por 
manifestações que denunciam o papel do Reino Unido, anti-
ga potência colonial, no tráfico de escravos. “É inevitável que 
avancemos para uma república para responder à vontade do 
povo da Jamaica e à nossa ambição de nos tornarmos um país 
independente, desenvolvido e próspero”, escreveu o Primei-
ro-ministro na rede social Twitter. Os comentários de Holness 
foram feitos no momento em que o príncipe, segundo na linha 
de sucessão ao trono britânico, transmitiu a “profunda afeição” 
da sua avó, a rainha Elizabeth, pela Jamaica. Independente e 
membro da Commonwealth desde 1962, a ilha é uma monar-
quia constitucional. A sua chefe de Estado é Elizabeth II, que 
acaba de completar 70 anos no trono.
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