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PR NA REUNIÃO ANUAL DO BAD

Gás elemento central
para transição energética

Chefe do Estado partilhou a posição de Moçambique sobre a transição energética

PAULINO CHECO,
DA AIM, em Acra

O

PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, defendeu ontem,
em Acra, a capital do
Gana, que o gás natural constitui um elemento crucial
para a transição energética em
Moçambique e para a transformação da economia e vida das
populações.
O Chefe do Estado falava na

reunião anual do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD),
onde participou num painel que
discutiu oportunidades de desenvolvimento no continente
africano num contexto marcado
por desafios de vária ordem.
Nyusi deixou clara a posição
do país em relação à exploração
do gás natural da Bacia do Rovuma, quando respondia a uma
questão colocada pelo moderador do painel sobre a posição
de Moçambique em relação à

exploração deste recurso, numa
altura em que os países desenvolvidos defendem o abandono
de combustíveis fósseis, como o
carvão, dado o seu impacto nas
mudanças climáticas.
“O gás faz parte do pacote energético de Moçambique.
Penso que o mundo deve nos dar
oportunidade de desenvolvermos, utilizando os recursos que
estão ao nosso dispor. A nossa
posição é simplesmente essa”,
vincou Nyusi.

De acordo com o Presidente, dado os desafios que o país
enfrenta, há expectativas de que
o gás seja catalisador do desenvolvimento económico e oportunidade para financiar, tanto
a transição energética, como a
diversificação das fontes, utilizando as receitas para alavancar
outros sectores da economia,
caso do turismo, agricultura, entre outros.
Referiu que os países que
defendem o abandono de re-

PELA PRIMEIRA VEZ EM OITO ANOS

EDM com resultados
líquidos positivos
recuperação da cadeia de abastecimento
mundial e do aumento do volume das trocas comerciais, permitiram que a EDM continuasse a assegurar o cumprimento da sua
missão de electrificar o país e a região, tornando a energia um factor impulsionador de
desenvolvimento dos moçambicanos e das
nações vizinhas. O relatório realça que além
de outros avanços, a ponta integrada do
Sistema da Rede de Transporte, por exemplo, transpôs a barreira dos 1000 Megawatts
(MW), ao passar de 998 Mw, em 2020, para
1,035 MW, em 2021, representando um crescimento na ordem de quatro por cento.
Com os olhos postos no alcance da meta
do acesso universal de energia, em 2030,
pela primeira vez, a EDM diz ter feito 300 mil
novas ligações, ou seja, 2,5 por cento acima
do estabelecido.
No mesmo escopo, foram ligadas à rede
eléctrica nacional 19 novas sedes de postos
administrativos e lançado o Programa de Li-
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OS resultados líquidos do último exercício
económico da empresa Electricidade de
Moçambique (EDM) passaram de 9,19 mil
milhões de meticais, em 2020, para 2,09 mil
milhões de meticais, ano passado, sendo a
primeira vez que a companhia reporta resultados líquidos positivos, nos últimos oito
anos.
Segundo o Relatório de Contas tornado
público segunda-feira, destaca que a empresa terminou o ano de 2021 mais resiliente e forte, apesar dos efeitos desastrosos da
pandemia da Covid-19, da ocorrência de
eventos naturais e do aumento significativo de vandalização de material eléctrico e
roubo de energia, situações que provocam
disrupções à cadeia de valor da EDM e às dinâmicas do mercado energético.
Considera que a melhoria da actividade
económica no país, na região e no mundo,
resultantes sobretudo do alívio das restrições impostas pela Covid-19, da franca
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gações Eléctricas Massivas, actividades que
contribuíram para o aumento de mais moçambicanos com acesso à corrente eléctrica.
Segundo o relatório, estas actividades
garantiram o aumento da taxa de acesso
doméstico da população à REN em quatro
pontos percentuais em relação a 2020, que
passou de 35 por cento para os actuais 39 por
cento. Apesar deste registo histórico, esta
taxa de acesso corresponde a apenas 12 milhões de moçambicanos.
Ainda em 2021, a energia total fornecida
foi de 7.694 GWh, o que corresponde a um
crescimento de seis por cento, comparativamente ao ano anterior. Foram igualmente
exportados 1,644 GWh, contra 1,424 GWh,
em 2020, tendo-se registado um crescimento de 15 por cento.
Em relação ao volume total de energia
facturada, passou-se de 5,454 GWh, em
2020, para 5,918 GWh, em 2021, ou seja,
uma subida de nove por cento.

cursos como o carvão são, na sua
maioria, ocidentais que no passado utilizaram o mesmo para
alavancarem as suas economias,
entendendo como justo que ao
continente africano também seja
dada oportunidade para se desenvolver.
“Os que mais contribuem
para as emissões são os países
desenvolvidos e nós somos vítimas dos impactos das mudanças
climáticas. Como devem saber,
Moçambique é vítima de ciclones
como foi o caso do Idai, que destruiu o meu país”, lembrou.
Na mesma reunião, o Presidente do BAD, Akinwumi Adesina, defendeu uma transição
energética justa, na qual o gás
deve constituir parte do pacote dessa transição. Ele anunciou
que o banco vai mobilizar 100
biliões de dólares norte-americanos para financiar a transição
e mitigar os efeitos das mudanças
climáticas no continente.
O responsável máximo do
BAD anunciou também a mobilização de 1.5 bilião de dólares para
fazer face às perdas causadas pelos eventos extremos, sobretudo
no sector agrário, garantindo a
produção de alimentos para as
populações.
No mesmo painel, o Presidente ganês, Nana Akufo Addo,
desafiou o BAD a assumir um papel mais interventivo na revitalização do desenvolvimento económico em África, intervindo de
forma pujante nas economias de
baixo rendimento, cada vez mais
sufocadas com a crise na Ucrânia,
Covid-19, entre outros males.

COMBATE À FEBRE AFTOSA

País importa
perto de milhão
e meio de vacinas
AS autoridades veterinárias iniciaram há dias o processo de importação de 1.499.100 doses de
vacina contra a febre aftosa para
responder ao surto da doença,
que já foi confirmada nos distritos de Chifunde e Marávia, em
Tete.
A aquisição dos imunizantes,
a serem administrados a mais de
750 mil efectivos bovinos nas
zonas de alto risco, acontece
numa altura em que a região
austral de África está sob um
surto da estirpe viral O da febre
aftosa.
O cenário levou os peritos
da região a reunirem-se para
traçar um plano de acção com
vista a travar o alastramento
da doença. Até agora, além de
Moçambique, a doença foi notificada no Malawi, Zâmbia e
África do Sul, elevando o alerta

máximo nesta parte do continente africano.
Fonte da Direcção Nacional
de Desenvolvimento Pecuário
(DNDP) referiu, há dias, que as
vacinas deverão ser adquiridas
no Botswana.
O “Notícias” soube que a
distribuição das vacinas terá
em conta a vulnerabilidade das
regiões à febre, com enfoque
para os distritos fronteiriços de
Maputo, Gaza, Manica, Tete,
Niassa e Zambézia.
Após a confirmação dos casos de febre aftosa em Tete, as
autoridades nacionais decidiram interditar o movimento de
bovinos, caprinos, suínos e ovinos de toda a província de Tete,
destinados à criação e abate.
No quadro das medidas para
travar o alastramento da doença,
foi também suspenso o trânsi-

to de forragem destinada à alimentação de gado oriundo dos
distritos de Chifunde, Marávia
e Macanga, e a concentração de
animais para quaisquer fins sem
a permissão da autoridade veterinária.
A circulação de animais no
resto do país somente é permitida, uma vez observados os
procedimentos para o trânsito
interno dos mesmos e/ou seus
produtos, como o porte de credencial/autorização e certificado
de registo do meio de transporte,
emitidos pela autoridade competente.
Destas restrições, exceptua-se o movimento de animais
destinados ao abate oriundos de
explorações vedadas dos distritos
afectados, após a inspecção pela
autoridade veterinária da integridade das cercas e dos animais.

Aumentam óbitos devido à malária
O NÚMERO de episódios e mortes por malária aumentou, entre
Outubro e Abril últimos, o que
impõe a intensificação da vigilância epidemiológica e laboratorial para a detecção precoce da
doença e seu tratamento.
Dados do Ministério da Saúde
indicam que 132 pessoas morreram devido à malária, na época
chuvosa e ciclónica 2021/2022, o
que representa uma subida de 86
por cento em relação à época anterior, em que foram notificados
71 óbitos.
As estatísticas mostram que
2,3 milhões de pessoas contraíram malária no período em causa,
contra 1,4 milhões registados na
época 2020/2021, representando um aumento de 66 por cento.
As províncias de Cabo Delgado,
Niassa Nampula, Zambézia e Tete
foram as mais afectadas.
Segundo Américo José, do
Instituto Nacional de Saúde
(INS), a malária continua a ser um

dos principais problemas de saúde pública em Moçambique e um
dos factores que concorrem para
os altos índices de mortalidade.
Explicou que as mudanças
climáticas contribuem para o aumento da transmissão da malária
a nível mundial, com uma taxa de
mortalidade entre 100 mil e 200
mil pessoas, sublinhando que as
futuras projecções impõem uma
pressão adicional e desafios ao
sector de saúde.
“Um dos desafios é a criação da capacidade adaptativa do
sector, que envolve a geração e
desenvolvimento de sistemas
que possam antecipar a resposta
a potenciais danos e minimizar
os riscos no sistema de saúde”,
afirmou.
A prevalência da malária
durante a última época chuvosa levou à reactivação dos grupos técnicos multissectoriais de
combate a doenças de origem
hídrica, bem como ao reforço da

BREVES

Hoje é Dia de África Conferência promove
O MINISTRO da Agricultura e Desenvolvimento Rural, acesso à justiça
Celso Correia, dirige hoje, em Maputo, a cerimónia de
encerramento das celebrações da Semana Africana,
alusiva à comemoração do 25 de Maio, Dia de África.
Este ano a data comemora-se sob o lema “Reforçar
a Resiliência na Nutrição e Segurança Alimentar no
Continente Africano: Reforço dos Sistemas Agro-Alimentares, Saúde e Protecção Social para a Aceleração
do Desenvolvimento Humano, Social e Económico”. A
cerimónia comemorativa do Dia de África irá contemplar, entre outras actividades, uma feira gastronómica
e demonstração de manifestações artístico-culturais
de países africanos.

“PROVEDOR de Justiça: 10 Anos Garantindo os Direitos dos
Cidadãos, a Defesa da Legalidade e da Justiça”, é o lema de
uma conferência internacional a ter lugar amanhã na capital
do país, tendo como objectivo contribuir para uma reflexão
mais profunda sobre direitos dos cidadãos, defesa da legalidade, justiça e inclusão dos cidadãos, com destaque para a mulher nos processos de tomada de decisão. Segundo um comunicado do Gabinete do Provedor de Justiça, a expectativa é que
a conferência permita a criação de soluções sustentáveis para
o acesso aos direitos fundamentais dos cidadãos e o fortalecimento da colaboração entre instituições congéneres nacionais
e internacionais.

divulgação de mensagens de prevenção.
“Tivemos de reforçar as acções de saneamento do meio com
maior destaque as potenciais
fontes de contaminação de água
e alimentos, em coordenação
com o pelouro de tutela”, acrescentou.
PUBLICIDADE

Foram igualmente intensificadas as campanhas de pulverização intradomiciliária, distribuição de redes mosquiteiras,
diagnóstico e tratamento de
casos positivos e realização de
pesquisas para a identificação
dos vectores resistentes à insecticida.
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CASA JOSÉ CRAVEIRINHA

Guardiã de memórias
e de algumas incertezas
LUCAS MUAGA

N

ÃO há como celebrar, no sábado, o
centenário de José
Craveirinha (19222003), o poeta-mor
do país, sem visitar a casa onde
ele viveu, na Mafalala, cidade
de Maputo, que hoje ostenta a
placa Fundação Craveirinha.
Ninguém vive nela, pois
depois da morte do autor, à
sua maneira, a família decidiu
transformá-la numa espécie
de casa-museu, por servir de
referência ao imóvel duma das
maiores figuras da literatura lusófona, primeiro africano
a ganhar, em 1991, o Prémio
Camões, o mais importante da
língua portuguesa.
A ideia é fazer do lugar um
dos principais “guardiões” da
memória do escritor, preservando a forma original do espaço, os seus objectos e ambiente. Portanto, o edifício de
um piso acolhe mais de dois
mil livros, cerca de 40 pinturas e várias peças de artesanato.
Apesar de todos estes elementos servirem para fazer do
espaço uma casa-museu, oficialmente, o local ainda não
ganhou esse estatuto, razão
pela qual Zeca Craveirinha, fi-

Um espaço de lazer

lho do poeta, prefere tratá-lo
simplesmente de “casa onde
José Craveirinha viveu”.
Segundo Zeca, o lugar
precisa de uma renovação
profunda, sobretudo na cobertura, que começa a apresentar fissuras, dando lugar
à infiltrações, até porque a
habitação não beneficia desse
tipo de intervenções desde a
morte do autor, a 6 de Fevereiro de 2003, na África do

Sul, vítima de doença, há 19
anos.
“Já naquela altura (início
de 2000), o empreendimento precisava de reabilitação,
portanto, uma das coisas que
quero é conseguir apoios para
dar qualidade à cobertura”,
explicou.
Por enquanto, avançou,
grande parte do espólio de José
Craveirinha não corre riscos de
danificar-se, pois não se en-

contra na residência. “Tudo o
que está aqui pertence ao falecido, mas espólio a que me
refiro são os poemas, que estão
num lugar seguro”, continuou.
Até aqui, mesmo no terreiro, o espólio não corre muitos
perigos e a maior satisfação é
a biblioteca onde está depositada a maior herança do poeta - pelo menos em termos de
quantidade - ainda não apresentar fissuras e infiltrações.

A história da casa remonta ao tempo colonial, mas a
narrativa sobre Craveirinha no
local iniciou logo depois da independência, em 1976, quando
pediu às autoridades, através
da Administração do Parque
Imobiliário do Estado (APIE),
para arrendar o edifício.
O seu pedido foi aceite e,
em 1979, o Governo decidiu
passar o imóvel, definitivamente, para o seu nome.
“O Presidente Samora Machel perguntou ao meu pai se
pagava a renda. Ele respondeu
que sim, como qualquer outro
cidadão. Então o chefe do Estado deu orientações para que
a casa fosse doada ao poeta”,
contou.
Antes de se mudar para a
residência, a família Craveirinha morava a cerca de 100
metros, do outro lado da avenida Marien Ngouabi, ainda na
Mafalala, um bairro histórico
por, dentre outras razões, ter
tido a honra de acolher um dos
maiores nomes da história da
literatura lusófona.
Aqui viveu até à morte, o
poeta maior. “Nunca pensou
nisso. Nunca falámos de morte, nunca foi tema de conversa
dizer que quando morrer vocês
meus filhos devem fazer isto ou
aquilo”, esclareceu.

Passava todo tempo a ler
NÃO é por acaso que José Craveirinha é o maior poeta da história
do país. O valor literário e humano dos seus textos são fruto
de um árduo exercício de leitura.
“Ele passava todo o tempo
a ler. Às vezes saía e dava uma
volta só para espairecer, mas
quando voltasse, lia mais do que
escrevia”, recordou Zeca, revelando alguns hábitos do pai.
“devorava”
Craveirinha
obras deitado, no quarto, na

cama. Folheava, em simultâneo,
acima de cinco publicações.
Também gostava de escrever no
silêncio da noite, de madrugada,
num período em que ninguém o
podia ver e incomodar.
Muitas vezes, os poemas lhe
apareciam por inspiração, repentinamente, razão pela qual
andava com a caneta para não os
deixar escapar.
“Os manuscritos que deixou
são volumosos, mas não tinha

horário para se sentar a uma
mesa e notar. Escrevia registos,
depois compunha o poema. Ele
lia amontoando, fazia tipo está
de passeio e de repente tirava esferográfica e fazia apontamento”, lembrou-se o filho.
Foi neste ritmo que nesta residência nasceram obras
emblemáticas como “Maria” e
“Babalaze das Hienas”, embora Zeca explique que “Maria”,
dedicada à esposa com o mes-

mo nome, tenha poemas que já
vinha reescrevendo. Em todo o
caso, a última versão foi concebida na casa.

QUASE JOGAVA PELO
BENFICA DE PORTUGAL
Segundo Zeca, Craveirinha
também gostava de fazer os seus
registos a ver televisão, sobretudo
telejornais e desporto. Era fã de
recreação na teoria e na prática,

o que se comprova por ter jogado
futebol em clubes como Desportivo de Maputo, João Albasini e
Atlético. Foi inclusive citado na
música “Matateu”, de Gonzana,
na qual o intérprete moçambicano prestava homenagem aos seus
jogadores prediletos.
“Jogava como avançado, mas
não cheguei de vê-lo como tal.
As pessoas falam que era um bom
atleta e até foi pretendido pelo
Benfica”, contou.

Ameaças do “Estrela”
A CASA onde José Craveirinha
viveu não recebe muitas visitas,
em parte devido à localização
geográfica, afinal está próxima
do mercado informal do Estrela, “tumor maligno”, segundo
Zeca.
“A Escola Portuguesa de
Moçambique é que mais visita a
casa. Os alunos vêm de carro colectivo, entram directamente no
espaço para actividades e depois
regressam. O ambiente não ajuda”, disse.
Referiu que devido ao mer-

cado informal (sublinhou não estar contra este tipo de comércio),
não se pode estacionar em frente
da casa sem pagar a alguém para
o garantir a segurança.
“Aqui na Mafalala, a 200
metros, há problemas de consumo de drogas, desde a soruma
(cannabis sativa) até a heroína.
Então, este corredor, quando os
indivíduos estão a precisar duma
dose entram numa loucura e
vão ao dumba-nengue fazer das
suas”, explicou.
Na sua opinião, este “tumor

maligno” deve ser removido,
até porque afecta todo a Mafalala
e Alto Maé. Não o diz somente
pela Fundação Craveirinha, mas
por todas as outras instituições
próximas, como as escolas Secundária Estrela Vermelha, a
Primária da Munhuana e a Universidade Católica.
“São três estabelecimentos
de ensino colocados ao mercado
informal e a lei é bem clara, não
pode haver este tipo de praças a
menos de 500 metros de instituições do género”, disse.

Zeca Craveirinha

Zeca e medo
do futuro
ZECA, o principal guardião do espólio de José Craveirinha, apresenta incertezas sobre o futuro do espaço, pois não consegue prever o que acontecerá quando não mais poder se mover pelo espaço.
Ainda assim, não se mostra todo pessimista, pois alguém terá
que cuidar da casa, ainda que não saiba quem. “Tenho filhos e esposa, minha companheira ajuda-me, mas depois da minha partida não sei. Penso que há aqui coisas com significado muito forte.
Estou convencido que alguém vai dar continuidade”, comentou.
Está aberto a negociar a tutela do espaço com o Governo e considera que este seria um bom passo para garantir a preservação definitiva da memória do poeta-mor.
Entretanto, até agora “ainda não fui abordado no sentido desta
casa ter o estatuto de património cultural da cidade, do país e do
mundo. Nunca houve diligência neste sentido, mas assim que se
der um passo em frente vamos chegar a um entendimento”, considerou.

Livros, artesanato e pintura na herança de Craveirinha

Lápide comemorativa
O CENTENÁRIO de José Craveirinha é assinalado sábado, 28 de
Maio, e, dentre outras iniciativas, a Fundação Craveirinha vai
descerrar a lápide comemorativa

dos 100 anos de nascimento do
José poeta.
Em seguida, disse Zeca, prevê escalar Xai-Xai, capital da
província de Gaza, para encon-

tros poéticos com leitores, escritores e académicos. “Também
gostaria de fazer uma exposição
na cidade de Xai-xai em homenagem ao meu pai”, apontou.

ATELIER DE LETRAS

O “silêncio” na poesia
de Nick do Rosário:
Que significados
metafóricos tem?
MATOS MATOSSE*
“QUEM possui a faculdade de ver a beleza, não envelhece”. Franz Kafka (1883 1924), escritor tcheco.
“Gaveta de Cinzas: Solilóquios”, editado pela Gala-Gala edições, em 2021, é
livro – género poesia – do poeta Nick do
Rosário. Está divido em três partes e tem
64 páginas.
A primeira parte: “A Palavra Nasce”,
o autor faz dedicatórias aos pais, à avó, à
filha, ao Nelson Luís Meque (Loice), à Lú.
A temática que predomina nesta parte do
livro é a de sofrimento, morte, esperança.
Na segunda parte, “O Verso Acontece”, Do Rosário começa-a com um poema
que nos remete a alguma coisa como destruidora: queimar, incendiar; uma espera
moribunda [= a ideia de enfraquecimento, morte], o vazio e solidão. A temática
é de sofrimento, alicerçado em amor não
correspondido e consubstanciado em
palavras como: [a dor; flores secas; a dor
tomou o teu corpo/ o amor não chegou/
como a ave inaugural/ absorve as flores
secas.]
A terceira parte: “A Poesia Acontece”
começa com um texto cujo título é muito
sugestivo: O Primeiro Texto, pág. 45; a temática é a de amor.
Que significados metafóricos tem a
palavra “silêncio” na poesia do poeta Nick
do Rosário?
Nick do Rosário repete 11 (onze) vezes
a palavra “silêncio” ao longo da sua exposição poética. Sendo, 4 (quatro) vezes,
na primeira e terceira partes do livro e, 3
(três) vezes, na segunda parte. Mas o que
representa esta repetição? Terá algum significado metafórico?
Antes de me atentar, exactamente,
aos vários significados metafóricos do “silêncio”, na poesia de Nick, partamos para
uma definição. Segundo o Dicionário Prático Ilustrado, Novo Dicionário Enciclopédico Luso-Brasileiro, publicado sob a
Direcção de Jaime de Sêguier, 1972, Porto,
silêncio é substantivo masculino. Estado de uma pessoa que se abstém de falar:
guardar silêncio. Ausência de ruído. Antónimo: barulho, ruído, estrépito.
O silêncio, na poesia de Nick do Rosário, vai ter, naturalmente, diversos significados, dependendo da intenção estético-poética que o autor pretenda dá-la
aos leitores: silêncio – condimento para o
amor; coisa, objecto que ocupa um certo
espaço; silêncio – pode ser, também, lugar; fogo; estado da alma; advérbio com
valor de modo; ausência de ruído; sossego;
coisa saborosa, manifestação de repulsa;
momento de inspiração poética, diga-se,

também.
Em “Gaveta de Cinzas”, pág. 40, poema que dá título ao livro; aqui, vou à Apresentação - [paratexto], e furto a visão de
Demérito Alves Paz, – professor Associado
de Teoria Literária e Literaturas de Língua
Portuguesa, na Universidade Federal da
Fronteira Sul (UFFS) Cerro Largo – RS, –
segundo a qual “Gaveta de Cinzas” é breve
e revelador. Para além do que diz, Demérito Alves Paz – que as cinzas (= a memória,
as lembranças), – na minha visão – as cinzas podem ser, também a pureza, a limpidez. Porém, advirto: deve ser entendida
esta ideia de conotação = zona emotiva,
volitiva e sensível que a circunda. (in. Mário Fiúza, Introdução ao Estudo de Textos
Literários, Porto, 1977).
Gaveta – é um espaço social, onde “bebemos” das “cinzas” [as tais memórias de
que Alves Paz fala], a sabedoria, o resgatamento da moral, dos hábitos culturais.
O estilo poético de nick do rosário
Nick do Rosário usa versos simples,
livres, curtos, mas com um significado
profundo, cuja hermenêutica não se me
configura fácil, uma linguagem simples,
sem um vocabulário rebuscado; usa a metáfora, comparação e inversão. Recorre,
também, a jogo de palavras que se torna
chave na determinação da temática da sua
poesia, por exemplo: em poema da pág.17:
A brisa das palavras/ e o entrelaçar dos fios
que se soltam/ podem ser ebulição para os
homens/ para mim é a linguagem a estender-se/ a abrir o universo.
Explico esse jogo: primeiro com substantivos: a brisa – fios – ebulição – linguagem – [têm como ponto fulcral: o universo; segundo com verbos: soltam – abrir
[= para outros mundos, outras nações,
convivência com outras pessoas; recorre,
ainda, a símbolos, usando alguns animais:
aves e pássaros (repetidos 4 vezes), galo
e cão. Ainda, esta inversão na colocação
do nome e adjectivo vs adjectivo e nome,
para dar, o autor, algum destaque a ideia
que pretende transmitir: (…) ou se arrolam
húmidos [adjectivos]/ os silêncios [substantivo]/ (…), pág. 22; (…) como uma sala
cheia de silêncios [substantivo]/ húmidos
[adjectivos]/ desperto a fome (…), pág.
23. Olha, não deixa de ser impressionante
isto.
Nick do Rosário é um poeta alegre e
triste; como nos revelam os textos das
págs.: 58 e 62, “Como Aves” e “Sina”, respectivamente.
Muita força, Nick do Rosário.

*Professor, escritor, poeta e ensaísta
literário
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Procura-se soluções
para restaurar prédios

Famílias vivem em casas
alagadas no Hulene “A”

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791
SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190

TRÊS famílias vivem em casas alagadas no
quarteirão 52 do Bairro de Hulene “A”, devido às chuvas dos últimos dias na capital.
Rosa Mazovo disse que vive nesta situação com mais oito membros da sua família,
tendo transferido a mãe para a casa de parentes, atendendo a sua idade avançada.
Acrescentou que quem de direito devia
fazer algo para aliviar as famílias afectadas.
Apontou que há dias foi alocado um camião para a sucção das águas, sem grandes
resultados.
“Nos primeiros dias recebemos abrigo
em casa de vizinhos, mas não é fácil permanecer por muito tempo em residência
alheia, razão pela qual retornámos com esperança de ver a água secar”, contou.
Beatriz Alexandre relata que tem sido
difícil cumprir a rotina diária com a casa
alagada.
As águas também invadiram os sanitários, comprometendo a higiene colectiva e
individual.
Disse temer pelas crianças, que correm o
risco de contrair doenças, pois estas têm ali
como local para nadar e se divertirem.
O mesmo cenário de desespero encon-

trámos na casa de uma família desalojada na
sequência da queda de uma parede da casa,
causada pelas chuvas do mês de Abril. Os
membros deste agregado continuam abrigados na casa de um vizinho desde então.
Celso Nhancale, irmão de uma das vítimas, explicou que houve uma outra vaga
de chuvas depois de terem retornado que
os fez recuar da decisão, porque a casa não
reúne condições de habitabilidade.
“Continuamos na mesma situação de
aflição. Felizmente, mais uma vez, tivemos
a ajuda imediata dos vizinhos”, contou
A directora do Serviço Municipal de
Acção Social, Gilda Samuel, disse que o
Município tem conhecimento da situação,
por isso é que destacou uma brigada para
fazer a sucção das águas na zona.
Acrescentou que pode se dar o caso de
as habitações afectadas estarem localizadas
em áreas de difícil acesso, o que compromete a intervenção das autoridades.
Gilda Samuel apontou ainda que por se
tratar de zonas propensas a inundações,
as famílias receberam, em 2015, propostas
para abandonar o local, mas estas não aceitaram.

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e
735
MALHANGALENE – Av. Vladimir Lenine,
2791, r/c
XITSUNGU – Av. de Moçambique, 4153,
r/c
MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425
DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere, 764

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

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

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

Arquivo

POLÍCIA

A

PUBLICIDADE

Corpo da Polícia
Maputo: ------------------------ 21622001

Condomínios querem manutenção dos edifícios para garantir a sua durabilidade

APROVAÇÃO de uma
lei que obriga os moradores a pagar uma taxa
de manutenção dos
prédios de habitação
como também a aplicação de
sanções em caso de incumprimento podem ser solução para
o melhoramento do estado dos
edifícios na cidade de Maputo.
O posicionamento foi defendido, há dias, por alguns
munícipes e membros da Associação das Comissões de Moradores da Cidade de Maputo
(ACMCM), preocupados com a
situação em que se encontram

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

21625031

muitos prédios na capital do
país.
A reunião visava, entre outras, debater como resgatar as
infra-estruturas para propor as
possíveis soluções a quem de
direito.
A presidente da ACMCM,
Carolina Menezes, descreveu
a imagem do parque habitacional da cidade como preocupante, numa altura em que
alguns proprietários das flats
optaram por arrendá-las a terceiros.
Apesar desta realidade,
acrescentou, os proprietários

não contribuem para a reabilitação dos edifícios.
Apontou igualmente que
há espaços comuns que os condóminos não têm acesso porque foram entregues a outras
pessoas, para além de casos de
obras que comprometem a durabilidade das infra-estruturas.
Carolina Menezes afirmou
que há um memorando de entendimento entre a ACMCM e o
Município para a resolução dos
problemas nos prédios, mas em
alguns litígios a entidade aconselha os moradores a procurar
a mediação no tribunal, sendo

que há pessoas sem capacidade
financeira para fazê-lo.
Perante estas dificuldades,
Menezes defende que o Governo devia intervir na requalificação dos edifícios para se
evitar o seu colapso.
Francisco Magule, administrador do Prédio Vita, acredita que a devolução dos espaços comuns dos prédios aos
moradores ajudaria na geração
de renda para a manutenção
dos edifícios, uma vez que os
moradores enfrentam dificuldades em contribuir para o
efeito.

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

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

O quarteirão 52 do Bairro Hulene “A” está alagado
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ECONOMIA

Governo cria bases
para elaborar PES 2023

O

GOVERNO
apreciou ontem, em
Maputo, a resolução
que aprova o Cenário Fiscal de Médio
Prazo (CFMP) para o período
2023-2025, um instrumento considerado chave para a
elaboração do Plano Económico e Social (PES) e respectivo Orçamento do Estado
(OE).

Numa nota partilhada
após a 17.ª sessão ordinária
do Conselho de Ministros, o
Governo explica que o CFMP
é um instrumento de planificação e orçamentação do
Estado que marca o início do
processo de preparação do
Plano Económico e Social e
Orçamento do Estado (PESOE), para o ano de 2023.
O instrumento também

descreve a estratégia fiscal
de médio prazo, que permite prever recursos, de modo
a garantir a continuidade da
despesa dos exercícios anteriores e, tendo em conta o
envelope de recursos.
O Executivo realça que o
mesmo define novas despesas públicas e a sua afectação,
através do estabelecimento
de limites globais indicativos.

Ainda na sessão de ontem, o Conselho de Ministros
aprovou a proposta de Lei de
Autorização Legislativa, que
permite ao Governo criar a
Infra-estrutura Nacional de
Dados Espaciais de Moçambique (IDEMOC), a submeter
à Assembleia da República.
No entanto, o Executivo
explica que a IDEMOC é um
Portal de dados espaciais e

não espaciais acessível, via
internet, que permite harmonizar a produção de dados
e melhorar o acesso à informação geográfica, com vista
a promover a eficiência dos
processos de tomada de decisão à escala pública e privada, bem como a utilização
sustentada de recursos humanos, materiais e ambientais existentes.

LIGAÇÃO ATRAVÉS DA VILA NOVA DA FRONTEIRA

Malawi agenda arranque
das obras para próximo mês
ARRANCAM, próximo mês, as obras de reconstrução
de 72 quilómetros de linha férrea que vai ligar o distrito de Nsanje, no Malawi, e Mutarara em Moçambique.
Para o efeito, o Governo do Malawi deu o aval para
o arranque da empreitada, ano e meio após o acordo
entre os presidentes de Moçambique, Filipe Nyusi, e
do Malawi Lazarus Chakwera, para a ligação destes
dois pontos, via férrea.
O Presidente do Conselho de Administração
(PCA) da empresa Portos e Caminhos e Ferro de Moçambique (CFM) garantiu recentemente ao “Notícias” que, os trabalhos de reconstrução do ramal que
liga Moçambique e o Malawi, através da da Vila Nova
da Fronteira, na Zona Centro, estão praticamente
concluídos do lado moçambicano, aguardando-se
por novos desenvolvimentos nas actividades actualmente em curso em território malawiano.
Miguel Matabel acrescentou que a companhia
que dirige continua a trabalhar com as autoridades

malawianas, visando a concretização do projecto.
Entretanto, a Rádio Moçambique apurou que o
atraso do início das obras do lado malawiano foi motivado por irregularidades aquando do lançamento
do primeiro concurso público, que tinha apurado a
Mota Engil, empresa que depois foi desqualificada.
Os trabalhos, que deverão durar 18 meses, foram
depois confiados a uma empresa chinesa.
O Secretário-Chefe do Ministério dos Transportes
do Malawi, Hastings Chiudzu, assegurou a disponibilidade de fundos para cobrir toda a empreitada.
Chiudzu avançou que todo o trabalho será financiado com base em fundos do Estado e que, por isso,
está esperançoso que o prazo para a entrega da empreitada seja cumprido.
O restabelecimento da ligação ferroviária entre
Moçambique e o Malawi através do ramal ferroviário da Vila Nova da Fronteira, em Mutarara-Tete,
até Nsanje no Malawi, vai reforçar a conectividade e
competitividade das infra-estruturas de transporte

da SADC.
Com esta linha férrea, o Malawi pretende exportar
açúcar para o mercado europeu através do Porto da
Beira. Na segunda fase vai estabelecer a comunicação
ferroviária Beira-Lilongwe, o que poderá reactivar o
transporte de passageiros, paralisado há décadas.
É assim que se espera responder as preocupações
dos agentes económico, povos de Moçambique e do
Malawi, como a redução de custos de transporte ao
longo do corredor que liga as duas nações.
O desenvolvimento ao longo do corredor e da
região do hinterland será igualmente catapultado e
haverá uma expansão do serviço de transporte ferroviário de passageiros entre os dois países, numa fase
mais consolidada do projecto.
Moçambique, através da linha de Sena, estará a
contribuir na melhoria da mobilidade de pessoas e
bens no país e na região, particularmente para atender às necessidades da logística de importações e exportações do vizinho.

CTA produz parecer
para revisão da Lei Cambial
A CONFEDERAÇÃO das Associações Económicas (CTA),
maior associação empresarial

do país, anunciou que está a
elaborar um parecer retratando
a posição do sector privado em

relação à proposta de revisão
da Lei Cambial pela Assembleia
da República.

Perspectiva-se a “meticalização” da economia nacional

A proposta de revisão, tornada pública no portal da CTA,
tem como objectivo reduzir
a burocracia nas operações
cambiais, alinhando-as com as
mudanças tecnológicas e fluidez do comércio internacional.
O documento assenta em
quatro pilares, nomeadamente a remoção de barreiras ao
investimento estrangeiro e de
residentes no exterior, bem
como facilitar a realização do
comércio internacional, através da “liberalização gradual
da conta capital.
Está prevista a consagração
do princípio do repatriamento
de receitas de exportação de
bens e serviços e rendimentos
de investimento no estrangeiro, com vista a reforçar a estabilidade e robustez do sistema
financeiro, no geral”.
A proposta defende que a
medida irá “dinamizar o influxo de capitais, que permitirão a
detenção de reservas cambiais

internacionais mais sólidas”
para Moçambique fazer as suas
compras no estrangeiro ou enfrentar choques externos nos
preços de matérias-primas e
mercadorias.
Perspectiva-se ainda a
“meticalização” da economia
nacional, com “obrigatoriedade de pagamentos em moeda
nacional em todas as transacções domésticas no país” e
uma “harmonização de vários
regimes cambiais especiais
vigentes, no âmbito dos projectos de exploração mineira e
de hidrocarbonetos”, caso dos
investimentos em gás natural
ao largo da bacia do Rovuma,
Cabo Delgado, sem colocar em
causa “os compromissos já assumidos”.
A actual Lei Cambial está
em vigor desde 2009 e encontra-se desajustada da realidade
do país, justifica a proposta de
revisão, elaborada em Abril
deste ano.

CONTRABANDO EM MANICA

Alfândegas apreendem combustível e bebidas
OS Serviços Provinciais das
Alfândegas de Manica acabam de apreender um camião
cisterna articulado contendo
37 mil litros de combustível
que estava na rota do contrabando para a vizinha República do Zimbabwe.
Na mesma operação,
para além de combustível,
as alfândegas apreenderam
igualmente na fronteira de
Machipanda um outro ca-

mião de carga com 4.104
caixas de bebidas diversas e
quantidades não especificadas de tabaco sem selo fiscal.
O director dos Serviços
Provinciais das Alfândegas
em Manica, Ulisses Tembe,
disse que o descaminho da
referida mercadoria lesou o
Estado em cerca de sete milhões de meticais.
Ulisses Tembe reiterou
o apelo feito aos cidadãos

“para se distanciarem desta
prática e outros males que
concorrem para a fuga ao
fisco, como a subfacturação
e contrabando de mercadorias por se tratar de práticas
nocivas que lesam a economia do país”.
Para além da apreensão dos dois camiões, uma
equipa conjunta composta
pelas Alfândegas e autoridades locais incineraram

250 caixas de cigarro contendo cinco mil volumes
contrabandeados no ano
passado.
Com o cenário vivido
nos últimos dias, a Autoridade Tributária de Moçambique em Manica, através
das alfândegas, tem estado
no encalço deste mal que
ultimamente é recorrente.
O director explicou que
muitos comerciantes trans-

portam mercadoria por alguns pontos do país evitando
pagar impostos. Para o contrabando de mercadorias, os
cidadãos desonestos prestam
falsas declarações às autoridades e importam os produtos como se fossem legais.
Por isso, afirmou que a
sua instituição está a trabalhar visando a recuperação
da receita perdida e erradicar
este fenómeno.

F.MATSINHE

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

Empresários dos dois países devem explorar novas oportunidades de negócios e de investimentos

País abre-se
a parcerias de negócios
com Ruanda
OS empresários do Ruanda
devem explorar as oportunidades de negócio e de investimento que existem em
Moçambique. Esta é a principal exortação feita ontem,
em Maputo, pelo Ministro
da Indústria e Comércio,
Silvino Moreno, na abertura de um fórum de negócios
entre os dois países.
Moreno disse aos ruandeses que Moçambique
apresenta cadeias de valor
e nichos produtivos com
potencial
agro-ecológico
diferenciador no Vale do
Zambeze e no Corredor do
Norte, tendo como epicentro territorial as províncias
de Tete, Manica, Zambézia, Nampula, Niassa e Cabo
Delgado.
Estas
oportunidades,
para além de contribuírem
para o mercado doméstico
poderão dar acesso a mercados internacionais, alguns do quais preferenciais
como os Estados Unidos da
América (através do AGOA),
a União Europeia, o Reino
Unido e Irlanda do Norte,
Indonésia, Índia, China,
Emirados Árabes Unidos e
a Zona de Comércio Livre
Continental Africano (ZCLCA).

O Fórum de Negócios
Moçambique-Ruanda é organizado pela Câmara de
Comércio de Moçambique (CCM) e a Federação
do Sector Privado (FSP) de
Ruanda e deverá decorrer
até amanhã.
Segundo ministro, a
implantação de parques
industriais e mercados
abastecedores na transformação e adição de valor de
produtos agro-alimentares
incluindo pesqueiros das
águas interiores, grafite,
bauxite, madeira, alumínio,
aço, ferro, mármore através
da implantação de parques
industriais nas províncias
de Inhambane, Tete, Sofala, Zambézia, Niassa e Cabo
Delgado também constitui
oportunidade.
No sector de energia e
recursos minerais existem
mais chances concretamente no projecto da Hidroeléctrica de MPhanda
Nkuwa e na exploração do
gás natural no distrito de
Búzi, bem como na área de
infra-estruturas e corredores logístico e ainda no turismo.
Todos estes sectores,
para além de estarem abertos a capitalização de in-

vestimentos e experiências
do Ruanda, estão assentes
e enquadrados na geo-referência que Moçambique
tem vindo a edificar.
Por seu turno, o presidente da CCM, Álvaro Massinga, explicou que a missão
empresarial do Ruanda visa
promover investimentos,
parcerias comerciais e de
cooperação entre investidores, incrementar a competitividade, melhorar o
acesso ao mercado, aumentar a base de exportação
de bens e serviços e ainda
garantir a rentabilidade de
ambos os países.
O evento facilitou a
identificação
de
novas
oportunidades nos sectores de turismo, agro-negócios, energias renováveis,
tecnologias de informação
e comunicação, infra-estruturas, recursos minerais,
indústria têxtil, óleo e gás.
O Fórum de três dias
conta com a presença de
representantes do sector
privado ruandês e moçambicano, do Ministério dos
Negócios Estrangeiros e
Cooperação, Embaixada do
Ruanda em Moçambique e
do Ministério do Comércio e
Indústria.

PUBLICIDADE

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 099/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 24 Maio
de 2022
PAÍSES

MOEDAS

CÂMBIOS(MT)
COMPRA
VENDA

Estados Unidos(a)

Dolar

63,20

64,46

63,83

4,04
5,28
4,04
1,46
3,69

4,12
5,39
4,12
1,49
3,76

4,08
5,34
4,08
1,47
3,72

497,01
78,14
27,21
167,20

506,92
79,70
27,75
170,53

501,97
78,92
27,48
168,86

13,18
49,39
9,48
9,50
9,10
78,93
6,57
6,45
65,59
67,66

13,44
50,38
9,67
9,69
9,28
80,50
6,70
6,58
66,89
69,01

13,31
49,89
9,58
9,60
9,19
79,72
6,64
6,52
66,24
68,34

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

MÉDIA

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

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

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

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.860,52400
Venda.............. 1.861,46170

4,0000000
2,0618600

%
%

Maputo, 25.05.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.
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HOSPITAL CENTRAL DA BEIRA

Cancelamento de cirurgias
prolonga tempo de espera

O abrandamento da Covid-19 normaliza o funcionamento do HCB

HORÁCIO JOÃO

O

CANCELAMENTO de
cirurgias electivas por
um período de dois
anos devido à pandemia do novo coronavírus está a resultar num prolongado tempo de espera dos
doentes de um para três meses,
no Hospital Central da Beira.
A directora clínica da maior
unidade sanitária do centro do

país, Ana Tambo, que revelou
o facto ao “Notícias”, acredita
que já era previsível este cenário, mas tranquilizou que o
sector trabalha arduamente
com vista a reduzir este tempo
de espera para o atendimento
aos doentes.
Com vista a flexibilizar o
atendimento, reduzindo o
tempo de espera, foi introduzida uma nova dinâmica
no Bloco Operatório, cobrin-

do agora uma média de 200
doentes que diariamente são
submetidos a intervenções
cirúrgicas electivas naquele hospital de referência, que
tem 1020 camas.
Contudo, Ana Tambo lembrou que durante o pico da
pandemia, o Hospital ainda
realizava cirurgias, mas de urgência, enquanto as electivas
eram avaliadas caso a caso, no
sentido de que os doentes que

pudessem esperar deviam observar este princípio.
Aponrou, por conseguinte, que no geral as cirurgias
tinham baixado em grande
medida para uma média diária
entre 100 e 700 operações “e
agora voltamos a operar todos
os doentes, com o levantamento do decreto do estado de
calamidade pública”.
Depois das medidas restritivas para combater a pela

Covid-19, o Hospital Central
da Beira, voltou a funcionar
em pleno, mas mantém a vigilância activa nas medidas
de controlo da prevenção da
pandemia, como a lavagem das
mãos, uso obrigatório de máscaras e testagem dos doentes
que se apresentarem com um
quadro respiratório.
Todas as consultas e cirurgias foram reabertas, incrementando sobremaneira
a assistência médica e medicamentosa, tendo sido retornadas todas as intervenções
electivas, mas com o tempo de
espera relativamente elevado,
por motivos de ter sido canceladas há dois anos.
Numa primeira fase, o retorno das actividades normais
daquela unidade hospitalar
contemplou a reabertura de
todos os portões de acesso
que haviam sido encerrados
para controlar o movimento
interno.
No período de pico da
pandemia, o acesso àquele
hospital era feito por via do
Banco de Socorros, basicamente para permitir a medição da temperatura e higienização das mãos.
Para já, a médica apela a todos os utentes daquele hospital
no sentido de continuarem a
observar as medidas de prevenção da Covid-19.

A unidade sanitária passa a efectuar cirurgias electivas com maior frequência

Espanha apoia
saúde ocular
A PARCERIA estabelecida entre Hospital
Central da Beira e uma organização não-governamental da Espanha já está a produzir impacto positivo na saúde ocular,
com a disponibilidade do equipamento de
ponta para o efeito.
De acordo com o médico oftalmologista no HCB, Abel Polaze, a primeira experiência abrange neste momento naquela
urbe um total 34 pacientes na operação de
algumas doenças que afectam o olho.
As referidas intervenções cirúrgicas,
em moldes de campanha, consistem em
correcções para trazer ao máximo possível a configuração normal da face de uma
pessoa e dos olhos.
Trata-se de um serviço específico que
ao nível do país ainda não existe, mas que
está a ser implementado no Hospital Central da Beira por via da Oculares, sediada
em Barcelona, em Espanha, que igualmente apoia o Hospital Central de Maputo, há dez anos.
Anteriormente, todos os doentes daquele fórum eram transferidos para a capital do país, mas agora o Hospital Central
da Beira conta com pacientes provenientes das províncias de Sofala, Manica e
Nampula, enquanto no ano passado incluía Tete, Zambézia e Nampula.
Operando quatro doentes por dia, tais
cirurgias são descritas como lentas por características das suas patologias, cobrindo
entre duas e três horas de tempo por cada
paciente.
São, segundo o especialista, enfermidades que podem aparecer desde o nascimento, adquiridas por traumas ou outras
situações, incluindo infecções que podem
afectar o olho até provocar tumores.
Em coordenação com uma equipa de
especialistas internacionais, os doentes,
depois de análises, são seleccionados para
intervenções cirúrgicas.
Mesmo assim, aparecem doentes à úl-

ISCISA aposta na formação contínua
O INSTITUTO Superior de
Ciências de Saúde (ISCISA) já
tem aval das autoridades locais
de tutela para sua implantação,
na cidade da Beira, devendo,
pela primeira vez, arrancar ainda
este ano com a formação de técnicos superiores em cirurgia.
O coordenador do curso superior de cirurgia naquela instituição, Manuel Rodrigues, indicou que para a concretização
desta iniciativa deverá decorrer
brevemente naquela cidade uma
avaliação externa orientada pelo
Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico
Profissional, através do seu sector de acreditação denominado
QUINAC.
Para já, considerou existirem condições satisfatórias para
o arranque deste nível de formação superior, contemplando
30 estudantes com a duração de
quatro anos, dos quais três de
teoria e prática e um de estágio
integral.
As aulas serão ministradas no
Instituto de Ciências de Saúde da

Beira, estando disponíveis duas
salas e práticas no Hospital Central da Beira(HCB).
Recentemente, o HCB graduou dois médicos especializados na área de cirurgia, num
evento que acontece pela primeira vez na vida daquela unidade sanitária de referência.
O director científico daquele hospital, Bonifácio Cebola,
afirmou que a instituição tem,
entre outras vocações, a responsabilidade médica especializada, com vista à melhoria da
qualidade dos recursos humanos existentes.
Cebola reconhece que não
basta ser médico generalista,
mas sim verticalizado numa área
específica, resolvendo os problemas mais graves nesta área.
Referiu que o processo varia
entre quatro e cinco anos para
sua conclusão, numa altura em
que o Hospital Central da Beira
tem dez campos em que o pessoal médico é treinado para ser
especialista.
Fazem parte deste ramo

Aumentou procura pelos serviços

medicina interna, pediatria, ginecologia e obstetrícia, sendo a
cirurgia uma especialidade das
mais relevantes, por escassez de
médicos neste domínio.
Tal acontece quando 153 médicos generalistas estão a fazer o

seu treinamento em diversas
áreas, dos quais quatro médicos
especializados em pediatria serão graduados ainda este mês,
enquanto o primeiro médio em
medicina interna foi lançado no
ano passado.

tima hora, decorrendo critério de redistribuição, numa missão que envolve quatro
especialistas contratados pelo parceiro e
três nacionais, dos quais dois provenientes de Maputo e um local.
“A intenção é uma campanha formativa, decorrendo algumas diligências para
que se formem médicos especializados
nesta área a nível nacional, e neste momento abrange Maputo e Hospital Central
da Beira”, disse Polaze.
Com efeito, espera-se que dentro de
dois anos a cidade da Beira tenha os primeiros médicos especializados em oftalmologia, com vista a reduzir a frequente
deslocação dos doentes a Maputo.
O Hospital Central da Beira possui
actualmente um efectivo de dois médicos oftalmologistas, sendo que um deles
se encontra em especialização na Índia,
para além de um norte-coreano.
“Agora sou único moçambicano oftalmologista neste hospital”, elucidou
Polaze, adiantando que, entre Setembro e
Outubro próximos, se projecta a segunda
fase da campanha gratuita de intervenção
cirúrgica de vista neste hospital com o
mesmo parceiro.
A directora clínica daquele hospital,
Ana Tambo, sublinhou que até então era
insustentável, sobretudo na evacuação
dos doentes da Beira para Maputo e vice-versa, numa logística muito complicada
para os familiares.
Trata-se de cirurgias muito caras que
até à reconstrução da face, se pode realizar entre cinco e dez operações, custando,
no Serviço Nacional de Saúde entre 50 e
100 mil meticais cada.
“Esta parceria representa uma mais-valia para o Hospital Central da Beira,
porque vai ter técnicos formados e isto
significa que o legado vai ficar para sempre”, numa iniciativa da Light for the
World.

A VOZ DO MUNÍCIPE

Goto reclama reabilitação de rua

Doentes satisfeitos
A REABERTURA de todas as
consultas externas e intervenções cirúrgicas electivas satisfazem sobremaneira os pacientes do Hospital Central da
Beira que, durante mais de dois
anos, passaram por imensas
dificuldades.
Manuel Charles e Eugénia
Fonseca são doentes provenientes de Morrumbala, na
Zambézia, e Chemba, em Caia,
respectivamente, acamados
naquele hospital por longo
tempo, que beneficiaram de
operações.
Afirmaram que passaram por momentos incríveis, enquanto aguardavam
por intervenções cirúrgicas
em hidroxilo e tumor maligno, sendo que, felizmente, já
respiram de alívio.
“Agradecemos o profissionalismo de todos os intervenientes no processo de
atendimento aos doentes

Mário João

Médicos em concertação para uma cirurgia

neste hospital. Ficamos muito tempo à espera de operações, agora estamos satisfeitos, porque correu bem”,
disseram.

O mesmo sentimento
foi partilhado por Cremilda
Charles que, por seis vezes,
teve uma intervenção cirúrgica de êxito no Bloco da Of-

talmologia daquele hospital,
descrevendo que a presença
de especialistas espanhóis
permitiu a correcção da sua
face.

OS moradores do bairro de
Goto, na Beira, reclamam
a reabilitação da rua que
atravessa aquela zona residencial, partindo da sede
do Sindicato Nacional de
Professores até ao Comando
Provincial da PRM.
Mário João indicou que a
referida via se reveste de capital importância na vida dos
moradores, sobretudo por ligar ao principal mercado do
Goto, que concentra milhares de operadores informais.
Enfatizou que a situação
se torna cada vez mais com-

Ana Francisco

plicada no período chuvoso,
sendo que, nessa altura, a rua
fica inundada, dificultando
sobremaneira a livre circulação de pessoas e bens.
Ana Francisco afirmou
que os vendedores do mercado do Goto estão mais
afectados com o péssimo estado da via, principalmente
no descarregamento das suas
mercadorias.
“Enfrentamos dificuldades no acesso aos armazéns
pelo simples facto de a rua
do Goto apresentar-se intransitável durante o período

Catarina Manuel

Dalton Wiliamo

chuvoso, por isso, estamos a
pedir ajuda a quem de direito
neste sentido”, desejou.
Catarina Manuel, disse
que, diariamente, os vendedores pagam taxas e nada é
feito para resolver o problema da rua.
Por seu turno, Dalton
Wiliamo afirmou ter conhecimento de que a via beneficiar das obras de reabilitação
integradas no projecto de
expansão das infra-estruturas do Parque Verde.
Com efeito, disse que
todos os moradores do seu

quarteirão já foram avisados sobre o arranque desta
empreitada ainda este ano,
tendo recentemente se beneficiado de visita de trabalho dos financiadores, numa
iniciativa das autoridades
municipais.
“Estamos esperançados
que melhores dias virão,
pois não se justifica que ao
redor do Parque Verde tenha
via intransitável. Isto pode
dificultar o movimento dos
turistas que frequentam
aquela estância”, concluiu
Wiliamo.
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Para breve retoma
das obras na estrada
Cuamba-Magigi

Inspectores da Polícia
investigam alegados
maus-tratos em Cabo Delgado
UMA equipa de inspectores da
Polícia da República de Moçambique (PRM) foi despachada para Cabo
Delgado a fim de investigar alegados maus-tratos protagonizados por
agentes da Unidade de Intervenção
Rápida (UIR) nalgumas regiões da
província.
A decisão foi tomada pelo comandante-geral da Polícia, Bernardino Rafael, depois de denúncias
feitas numa reunião popular que ele
orientou no distrito de Macomia.
Pessoas que intervieram no encontro queixaram-se de casos de tortura, cuja autoria é atribuída a agentes desta unidade que, desde 2017,
apoia nos esforços de combate ao
terrorismo em Cabo Delgado.
Na ocasião o comandante-ge-

A

S trocas comerciais
entre as províncias do Niassa e da
Zambézia poderão
ganhar nova dinâmica, nos próximos tempos,
com a mobilização de recursos para financiar a retoma
das obras de asfaltagem de
cerca de 63 quilómetros da
estrada Cuamba-Magigi, no
Guruè.
Trata-se de uma via importante no contexto do reforço da economia familiar e
do país em geral.
O Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos
Hidricos, Carlos Mesquita, em visita de trabalho
de cinco dias à província
do Niassa, iniciada sábado,
disse que as dificuldades
de transitabilidade entre as
duas províncias não podem
prevalecer por mais tempo.
“Tudo faremos para garantir a retoma das obras e
sua conclusão antes do fim
do quinquénio governamental em curso”, vincou
Mesquita, que chegou ao
Niassa via terrestre, ido da
Zambézia.
De Cuamba, no Niassa,
para a localidade de Magigi,
na Zambézia, são cerca de
93 quilometros, dos quais
30 já estão asfaltados.
A paralização da empreitada, há cerca de quatro anos, seguiu-se à rescisão, pelo Governo, do
contrato com o empreiteiro
de origem portuguesa alegadamente pelo seu fraco
desempenho, comprome-

ATRIBUÍDOS À UIR

Obras em curso na estrada

tendo as trocas comerciais
entre as duas províncias
com elevado potencial, sobretudo na agricultura.
A rodovia é considerada
fulcral no contexto da promoção e reforço da economia rural.
Carlos Mesquita assegurou que esforços estão a ser
envidados pelo Governo no
sentido de mobilizar fundos, sem contudo avançar
o montante destinado a financiar a retoma das obras
de reabilitação da extensão
da rodovia que se encontra
neste momento em estado
crítico entre Magigi e Ruassa, na Zambézia.
“A Administração Na-

cional de Estradas está,
neste momento, empenhada na actualização do projecto e nos próximos tempos teremos novidades em
relação à retoma das obras
de reabilitação da extensão
em falta para que o tráfego
ocorra de forma mais segura”, sublinhou.
De salientar que no troço Cuamba-Magigi foram
construídas 13 novas pontes em betão armado sobre
os rios, no contexto de um
acordo de financiamento
rubricado com o Japão. As
pontes anteriores, erguidas
no trajecto, ficavam submersas devido ao aumento
dos caudais na época chu-

vosa.
Entretanto, Carlos Mesquita visitou as obras de
construção da Portagem
de Congerenge, na Estrada Nacional Número Treze,
no distrito de Mandimba, e
mostrou-se impressionado
pela qualidade das obras da
infra-estrutura que, à semelhanca de outras seis,
entra em funcionamento no
próximo dia 1 de Junho.
“Futuramente, e de
forma gradual, o país terá
grandes extensões de estradas em bom estado de
transitabilidade através do
mecanismo utilizador/pagador” - enfatizou Mesquita.

ral da Polícia ficou a saber que a má
actuação dos agentes da UIR é caracterizada por agressões físicas e
extorsão, uma prática em que os jovens são as principais vítimas.
Em reacção a estas queixas, Bernardino Rafael prometeu a tomada
de medidas duras contra os prevaricadores. “Os que estiverem a desviar-se da missão de proteger e fazer
mal à população devem ser expulsos
da Polícia e ficarem em suas casas,
porque ainda não estão preparados
para proteger a população. Vamos
tomar medidas severas, porque queremos ver a população orgulhosa do
trabalho da sua Polícia, cuja missão
principal é protegê-la”, disse.
O chefe da PRM avançou, mesmo antes dos resultados da inves-

tigação, que a força será reorientada para fora da vila de Macomia,
devendo passar a ocupar posições
avançadas e muitos próximas da linha de combate.
Entretanto, mais de sete mil
pessoas do posto administrativo de
Chai, no mesmo distrito, que abandonaram as suas casas e se refugiaram nas matas na sequência dos
ataques terroristas pedem o restabelecimento imediato do clima de
segurança de modo a regressarem às
suas zonas de origem.
Os deslocados contaram ao comandante-geral da Polícia que vivem em condições difíceis, uma vez
que lhes falta quase tudo. Conforme
lamentaram, passam fome, porque
não produzem.

Covid-19 já infectou
225 mil pessoas no país
SUBIU para 225.600 o número de indivíduos que já contraíram a Covid-19 no país,
com o registo de mais 14 infectados, todos eles na cidade
e província de Maputo.
Os episódios foram diagnosticados de um total de 492
amostras de indivíduos suspeitos e contactos de casos
positivos, o que representa
uma positividade de 2,85 por
cento e uma taxa acumulada
de 17,04 por cento.
Entre os infectados há

a destacar uma criança de
dez anos, que se encontra a
cumprir isolamento na sua
casa. Dados das autoridades
sanitárias apontam para a recuperação de 15 infectados,
nove dos quais na província
de Maputo, seguido de Cabo
Delgado e Tete, com seis e um
curado, respectivamente.
Assim, 74 pessoas encontram-se a cumprir isolamento domiciliar ou institucional, estando na sua maioria
concentrados na região do

grande Maputo.
Entre segunda-feira e ontem não houve registo de alta
hospitalar, internamento ou
óbito relacionado à doença.
Quatro pacientes encontram-se a receber cuidados
médicos nos centros de tratamento, dois dos quais em
oxigeno-terapia.
No que diz respeito aos
esforços de imunização,
5340 indivíduos maiores
de 18 anos foram vacinados
contra a Covid-19, elevando

para 15,01 milhões o número
de pessoas que tomaram pelo
menos uma dose do imunizante.
Até ontem pelo menos
14,1 milhões estavam completamente vacinados e outros 355.457 profissionais
de saúde, doentes crónicos,
idosos e grupos de alto risco
tinham tomado a dose de reforço.
A cobertura vacinal já alcançou 93 por cento dos 15,2
milhões previstos.

EM QUATRO PROVÍNCIAS

NAMPULA

Lançada segunda época Extensionistas UNICEF investe na redução
do risco de pobreza
capacitados
da campanha agrária

Manuel Rodrigues orientou a actividade

O GOVERNO da Província de
Nampula lançou, há dias, a
segunda época da campanha
agrária 2021/2022 nos distritos
assolados pelo ciclone Gombe, nomeadamente Mossuril,
Mogincual, Mogovolas, Ilha
de Moçambique e Monapo.
A cerimónia de lançamento foi dirigida pelo governador da província, Manuel
Rodrigues, na comunidade
de Chirrequelele, distrito de
Mogincual, onde decorre o
processo de produção e multiplicação de diversas variedades de ramas de batata-doce e
estacas de mandioqueira para
a distribuição noutras áreas do
distrito.
Mais de duas toneladas
de ramas de batata-doce da

variedade milenda e irene e
650 estacas de mandioqueira
da variedade nicuaha foram
distribuídas aos produtores
locais. Rodrigues referiu estar
em implementação o plano
de emergência nos distritos
afectados pelo “Gombe”, que
consiste na reposição de todas as infra-estruturas sociais
e económicas destruídas, incluindo as do sector agrário.
“O objectivo do Governo
é que a população se engaje
na produção agrária nas zonas
baixas, para evitar que passem
necessidades alimentares”,
referiu.
Indicou que noutra fase
da campanha será feita a monitoria para aferir o nível de
aproveitamento das zonas

baixas e o crescimento das
culturas.
O director das Actividades
Económicas de Mogincual,
Danilo Ernesto, disse que,
numa primeira fase, após a
multiplicação das estacas e
ramas de batata-doce, serão
abrangidas mais de 15 mil famílias das zonas mais atingidas pela tempestade.
Destacou que a produção
e multiplicação conta com o
envolvimento de produtores
organizados em associações.
Calcula-se que só no distrito de Mogincual o ciclone
Gombe tenha destruído mais
de cinco mil hectares de culturas diversas, temendo-se
que a região registe nos próximos tempos bolsas de fome.

DUZENTOS e setenta e dois extensionistas da província de Maputo foram capacitados, recentemente, em
tecnologias agrárias e pesqueiras, género e mudanças
climáticas, com vista a melhorar a assistência aos produtores.
A formação, que teve a duração de um dia, decorreu sob o lema “Por Um Sector Agrário e Pesqueiro Sustentável, Resiliente, Sem Deixar Ninguém para
Trás”.
A directora do gabinete do governador, Kátia
Comé, disse, na abertura do evento, que a iniciativa
visava o incremento dos conhecimentos dos técnicos
para que incentivem e promovam a equidade e paridade de género, rumo ao desenvolvimento rural.
Acrescentou que as mudanças climáticas são uma
realidade incontornável, havendo, deste modo, a necessidade de incorporar acções resilientes para uma
agricultura ao alcance das comunidades.
Na presente campanha agrária foram assistidos, na
província de Maputo, 54 mil produtores, 44 mil dos
quais agricultores, nove mil criadores e 355 piscicultores, em tecnologias agrárias e pesqueiras.
“A formação dos extensionistas constitui um
grande ganho e irá contribuir para o aumento do domínio das tecnologias agrárias e pesqueiras. Os conhecimentos devem ser assimilados e traduzidos em
prática no dia-a-dia, assistindo aos produtores por
forma a aumentar, cada vez mais, a produção e produtividade”, disse.
Mariamo José, directora provincial de Agricultura e Pescas de Maputo, disse que os técnicos agrários
desempenham um papel preponderante no desenvolvimento das actividades dos produtores e no alcance
das metas planificadas.
Acrescentou que o Governo da Província tem envidado esforços na melhoria das condições de trabalho, alocando meios de transporte (motorizadas), de
modo que os técnicos possam dar assistência aos produtores que se encontram em locais mais recônditos.
Referiu que nos últimos anos a província sofre
muito com os efeitos das mudanças climáticas e, para
colmatar, tem construído, com ajuda dos parceiros,
estufas/sombrites, instalado sistemas de rega gota-a-gota e a construção de regadios, entre outros que
permitam sustentar a actividade agrícola.

O FUNDO das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF) vai investir mais de 400
milhões de dólares (25,6 mil
milhões de meticais) em
quatro províncias, num programa visando contribuir
para a redução do risco de
pobreza multidimensional,
apoiar o bem-estar e a resiliência no contexto de desastres naturais.
A representante-adjunta
do UNICEF no país, Katarina
Johansson, disse que o investimento contempla as províncias de Sofala, Zambézia,

Nampula e Cabo Delgado.
Falando há dias em Quelimane, por ocasião do lançamento do programa de
cooperação entre o Governo
de Moçambique e o UNICEF
para o período 2022-2026,
Katarina Johansson disse que
o investimento vai contribuir para proteger as crianças da violência, exploração
e abuso; promover o acesso
à água segura e equitativa,
saneamento e higiene e aos
serviços sociais e inclusivos.
Explicou que o Governo
e o UNICEF têm um plano

de acção que abrange vários
sectores, como a protecção
da criança, acção social, género, saúde, educação água e
outras áreas de desenvolvimento social.
A secretária de Estado na
Zambézia, Judith Mussácula,
disse que o programa vai fortalecer a protecção da criança e da mulher no país.
Na província da Zambézia, o programa vai abranger os distritos de Maganja
da Costa, Derre, Milange,
Pebane, Guruè Molumbo e
Lugela.

PUBLICIDADE

EDITAL
A Vereação de Administração Municipal e Recursos Humanos
faz saber ao Sr. ADÉRITO BAPTISTA MALANTA, funcionário
do Conselho Municipal da Cidade da Matola, afecto à Vereação
de Administração Municipal e Recursos Humanos, que em conformidade com o plasmado no número 2 do artigo 117 da Lei
n.º 10/2017, de 1 de Agosto, correm éditos pelo prazo de 15
dias, contados a partir da data de publicação do presente edital.
Nestes termos e no prazo supra, solicita-se a comparência do
referido funcionário no Departamento de Recursos Humanos,
para tratar assuntos do seu interesse.
Matola, aos 25 de Maio de 2022
A Vereadora
(Ilegível)
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IPAJ
projecta
abrir
Centro de Saúde
posto em Anchilo

de Napipine ganha
banco de socorros

O

CENTRO de Saúde
de Napipine acaba
de ganhar um banco
de socorros. A nova
infra-estrutrura
resulta da transformação do
anterior bloco farmacêutico
e representa uma importante
mais-valia para os residentes
locais, que eram obrigados a
recorrer aos serviços do Centro de Saúde 25 de Setembro.
Fonte daquela unidade
hospitalar considerou que o
banco de socorros vai melhorar a vida dos moradores
de Napipine, que corriam
riscos à calada da noite em
busca dos serviços de saúde.
Olga Taibo, funcionária
do centro, sublinhou que os
moradores do bairro terão
assistência médica eficiente, eficaz e com a necessária
qualidade. Acrescentou que
o pessoal da saúde está motivado e disponível para atender os doentes.
Um dos pacientes entre-

O INSTITUTO de Patrocínio e
Assistência Jurídica (IPAJ) no
distrito de Nampula projecta abrir um posto de atendimento em Anchilo, no quadro do desafio de aproximar
cada vez mais os serviços
jurídicos de atendimento aos
mais carenciados.
A delegada do IPAJ, Tânia
Germano Nhassengo, sublinhou que se trata do esforço do Governo na prestação,
divulgação e aproximação de
serviços de justiça aos cidadão. Disse que as estruturas
administrativas de Anchilo já
autorizaram a instalação do

posto de atendimento, estando neste momento em curso
processos burocráticos.
Segundo a responsável, a
instalação do posto será antecedido de um trabalho de
divulgação e sensibilização
da população da zona sobre a
importância do IPAJ, de modo
a evitar abstenções. No primeiro semestre deste ano, a
instituição alcançou 98 por
cento de execução das actividades previstas ao atender
um universo de 1986 casos,
dos quais 1186 atinentes a
processos-crime, 60 de protecção à criança, 172 cíveis,

49 de violência doméstica e
522 de resolução extrajudicial.
Ainda no mesmo período,
foram realizadas 10 palestras,
das 24 programadas, nas escolas e instituições sobre o
papel do IPAJ, uniões prematuras, tráfico de pessoas e Lei
da Família. As actividades foram condicionadas pela falta
de fundos que na altura não
estavam disponíveis.
Entretanto, a delegada
manifestou satisfação com as
metas alcançadas até ao momento, e disse acreditar que
as anuais serão atingidas.

Mercado improvisado
condiciona circulação
Centro de Saúde de Napipine

vistados pela nossa Reportagem no local afirmou que a
abertura de um banco de socorros já era sem tempo, pois
os moradores eram obriga-

dos a recorrer ao Centro de
Saúde 25 de Setembro.
“Corríamos sérios riscos,
sobretudo à noite devido aos
malfeitores. Com este centro

de saúde, temos os serviços
de atendimento mais próximo de nós. Agradecemos
as autoridades sanitárias”,
disse.

Polícias expulsos por corrupção
DEZ membros da Polícia da República de
Moçambique (PRM) foram expulsos da
corporação durante os primeiros quatro
meses deste ano, por envolvimento em
actos de corrupção e outras práticas irregulares no seio das comunidades.
Tratou-se de uma medida que visou,
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CIDADE DE NAMPULA

essencialmente, afastar das fileiras da Polícia todos os membros que se envolvem
em infracções consideradas inadmissíveis,
segundo avançou o porta-voz da PRM.
Zacarias Nacute explicou que os agentes que se envolveram nestes actos colocaram abaixo os esforços e a missão da PRM,

que é garantir a ordem, segurança e tranquilidade públicas no seio das comunidades.
Entretanto, 10 cidadãos estão detidos
em algumas subunidades policiais, acusados de tentativa de aliciamento com valores monetários aos agentes da PRM.

UM mercado informal recentemente improvisado pelos vendedores no cruzamento entre a
rua Dom Manuel Vieira Pinto e
a que vai ao bairro de Namiepe
está a condicionar a livre circulação de pessoas e bens.
O tal mercado funciona na
via pública, expondo vendedores, compradores e transeuntes ao perigo eminente de
atropelamento. Os produtos,
maioritariamente hortícolas,
são comercializados no chão
sem observância de regras de
higiene.
Instalou-se no local uma
autêntica desordem e uma disputa frenética de espaço entre
peões, viaturas e motorizadas.
Não se vislumbra, para já, uma
solução, diga-se pacífica, pois
os vendedores foram retirados,
há anos, da zona da Padaria

Nampula, um espaço pertencente aos Caminhos de Ferros
de Moçambique (CFM) para o
mercado Mpavara, no bairro

Carrupeia, uma infra-estrutura que nunca chegou a ser
ocupada e que neste momento
é refúgio dos malfeitores.

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

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

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

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

Está condicionada circulação de pessoas em Namiepe

PUBLICIDADE

PEUGEOT LANDTREK
PROFISSIONAL
SINTA A PERSONALIDADE DO LEÃO

A partir de

2.290.000 MZN

Disponível para
entrega imediata

Marque já o seu test-drive ›

843 304 465

Avenida de Angola, nº. 1818, Maputo
info@caetano.co.mz | peugeot-mz.com
3676
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Congresso vai
firmar a renovação
do partido Frelimo

O

XII CONGRESSO da
Frelimo,
agendado
para Setembro próximo, vai firmar a renovação dos órgãos do
partido, com alicerces no princípio de continuidade que é a
prática no partido, mantendo
assim a experiência e reserva
moral dos quadros e militantes
que têm liderado esta formação
política desde 1962.
Segundo o chefe da bancada parlamentar da Frelimo,
Sérgio Pantie, esta forma de
actuar faz dela uma das mais
fortes organizações políticas
em África e no mundo, cujos
valores de unidade, patriotismo e o engajamento para um
desenvolvimento sustentável
têm sido passados às suas diferentes gerações.
Pantie, que falava recentemente no encerramento da
V Sessão Ordinária da Assembleia da República, disse que os
delegados ao congresso terão a
oportunidade de debater com
profundidade as sete teses,
nomeadamente unidade nacional, paz, reconciliação e democracia; natureza e papel da
agremiação na organização do
Estado e da sociedade e boa governação, ética, transparência,
combate à corrupção e acesso
à justiça; e, educação, ciência
e inovação tecnológica como
estratégia de desenvolvimento.
Outras teses têm a ver com
o desenvolvimento económico
e social inclusivo e sustentável;

Para Pantie, o congresso é ocasião para reflectir criticamente sobre os desafios que se colocam ao país

soberania, integridade territorial, defesa, segurança, ordem
pública e combate à criminalidade; e Moçambique na região,
em África e no mundo.
“Renovamos o convite a
todos os moçambicanos, do
Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico e na diáspora, para
um envolvimento massivo no
enriquecimento destas teses,
como forma de contribuir para
o processo de construção das
linhas de açcão do partido e do

Governo nos próximos tempos”, convidou.
Sérgio Pantie referiu que o
congresso é uma ocasião soberana para os militantes e
simpatizantes da Frelimo reflectirem criticamente sobre os
desafios que se colocam ao país
e, em conjunto, traçarem as
melhores estratégias para conduzir com sucesso os destinos
da nação.
No final da sua intervenção, o chefe da bancada sau-

dou a Organização da Mulher
Moçambicana (OMM) e a Associação dos Combatentes da
Luta de Libertação Nacional
(ACLLN) pela realização dos
seus congressos, num ambiente de festa, tendo sido reeleitos
os membros Mariazinha Niquice e Fernando Faustino para
dirigir os destinos da OMM e
ACLLN, respectivamente.
Saudou ainda a eleição de
Sílvio Livone para secretário-geral da OJM.

Jovens devem liderar
a transição geracional
iniciada com o mandato do
Presidente Filipe Nyusi, não
deve ser confundida com um

conflito entre gerações.
Esta afirmação é do secretário-geral (SG) da Freli-

Roque Silva no encerramento do II Congresso da OJM

mo, Roque Silva, que falava
fim-de-semana último na
Escola Central do Partido, na
Matola, província de Maputo, durante o encerramento
do II Congresso da Organização da Juventude Moçambicana (OJM).
Segundo Roque Silva, o
processo de transição geracional convoca a juventude
a assumir a responsabilidade
que tem, no sentido de garantir que este projecto do
partido continue a decorrer
com normalidade e alcance o
sucesso almejado.
Com efeito, assegurou à
nova liderança da OJM que
a direcção do partido vai
continuar a dar todo apoio
e orientações necessárias
para o pleno exercício do seu
mandato, dentro dos preceitos estabelecidos pela Frelimo.

MDM reestruturado em Gaza
O MOVIMENTO Democrático
de Moçambique (MDM) acaba
de reestruturar as suas bases
ao nível da província de Gaza
tendo em vista os próximos
pleitos eleitorais, nomeadamente autarquias de 2023 e
gerais de 2024.
Para o efeito, foi há dias
empossada a nova Comissão
Política Provincial do partido,
que integra os seguintes elementos: Israel Mazive, Miguel
Tinga, Tomado João Paia, Mirza Portugal, Adelaide Valoi,
Afonso Cossa e Paulo Bila.

Foram igualmente empossados outros quadros que passam a dirigir os departamentos que compõem o Conselho
Executivo Provincial, nomeadamente José Manguele (Mobilização e Propaganda), Orlando Matavel (Informação e
Organização), Lurdes Manjate
(Administração e Finanças),
Ranina Nhantumbo (Assuntos
Sociais, Culturais e Religiosos), Miqueias Mazive (Formação e Projectos), Simões
Matsolo (Governação Local) e
Suzana Mondlane (chefe-ad-

junta do Departamento de Informação e Organização).
Falando após a tomada de
posse, o delegado provincial
do MDM, Manasse Mundlovo,
afirmou que aquele momento
marcava o início do processo
de “reorganização do partido
rumo aos pleitos que se avizinham. Estamos cientes de
que 2023 e 2024 serão anos do
nosso renascimento. Queremos trabalhar para provar que
somos alternativa”, apontou.
Por seu turno, Judite Macuácua, membro da Comissão

A DELEGAÇÃO de deputados
da Assembleia da República
chefiada pelo 1º vice-presidente, Hélder Injojo, visitou na
última sexta-feira, na Finlândia, a empresa Sandvik, vocacionada ao desenvolvimento
de soluções tecnológicas para
uma exploração sustentável
dos recursos minerais.
De acordo com a deputada Telmina Pereira, que falava
na qualidade de porta-voz do
grupo parlamentar, que terminou sexta-feira a sua deslocação àquele país, foi uma oportunidade visitar uma empresa
que se dedica à produção de
tecnologias de ponta para área
de mineração, tanto em profundidade quanto em superfície, que pode ser aplicável para
Moçambique, tendo em conta
as questões ambientais.
“Pensamos que há um potencial para cooperação com as
nossas empresas e nossos empresários investidores na área
de minas, sobretudo porque
nós estamos a caminhar para
uma produção mineira que seja
amiga do ambiente, que deve
causar o mínimo de danos possíveis tanto ao ambiente como
aos seres humanos”, disse a
deputada.
Telmina Pereira ajuntou
que este foi igualmente um
momento de aprendizagem
muito importante e acredita
que pode ser uma mais-valia
para o sector mineiro do país.
Por sua vez, o director de
Projectos da empresa Sand-

Deputados moçambicanos visitam uma mineradora na Finlândia

vik (que desenvolve tecnologias para exploração mineira),
Ilkka Lahdelma, disse que
durante a visita a direcção da
empresa e os deputados moçambicanos discutiram sobre
aspectos relacionados com a
electrificação, a inovação e a
digitalização do processo de
exploração.
“O ponto central foi de
como podemos apoiar Moçambique para que possa usar
essa tecnologia na exploração
dos recursos naturais, no sentido de garantir a segurança
no trabalho, eficiência nos
processos e mineração sustentável”, disse Lahdelma, mostrando disponibilidade da sua
empresa em apoiar companhias que operam em Moçam-

bique nesta matéria.
Segundo avançou, os deputados da Assembleia da República viram e gostaram, por
considerar que esta tecnologia
pode contribuir para maximizar os ganhos em termos de receitas e em termos de redução
de danos ambientais advindos
da indústria extractiva”.
A empresa Lahdelma tem
mais de 50 anos e possui mais
de 40 mil colaboradores em
todo o mundo.
A visita dos deputados moçambicanos à Finlândia teve
duração de cinco dias e decorreu no contexto de reforço das
capacidades dos deputados da
Assembleia da República para
a promoção de boa governação
no sector da indústria extrac-

tiva.
A mesma foi organizada
em parceria com o Instituto
para a Democracia Multipartidária e a Demo Finland, e contou com apoio da Embaixada
da Finlândia.
Durante a visita de troca
de experiências os deputados
da Assembleia da República de
Moçambique mantiveram vários encontros, sendo de destacar a interacção com os seus
homólogos finlandeses, onde
abordaram a questão da transparência na gestão de receitas
do sector extractivo. Trabalharam com representantes
do Ministério das Finanças da
Finlândia, dos Negócios Estrangeiros, universidades, sociedade civil, entre outros.

PUBLICIDADE

Uma empresa do Grupo A está a recrutar para
o seu quadro de pessoal Secretária de Direcção.

SEGUNDO ROQUE SILVA

A TRANSIÇÃO geracional na
liderança do partido Frelimo e dos destinos do país,

Deputados da AR colhem
experiências sobre mineração
amiga do ambiente

Nacional e presidente da Liga
Nacional da Mulher do MDM,
referiu que a tomada de posse
daqueles quadros do partido
marca o arranque do processo de preparação para as eleições.
“É com esta máquina que
esperamos resultados positivos nos actos eleitorais que
iniciam com as autarquias em
2023. Estamos cientes de que
não há como vencer eleições
sem estarmos preparados e
este é o primeiro passo”, destacou.

Requisitos
Idade entre 25 e 35 anos;
Experiência comprovada como Secretária de Direcção
ou função administrativa semelhante;
Fluência em Português, Inglês e falar outros idiomas é
uma vantagem;
Conhecimentos de informática;
Boa comunicação e relacionamento interpessoal; e
Capacidade de gestão de tempo e trabalho sob pressão.
Habilidades
Diploma na área pertinente
Experiência
2 anos de experiência
As candidaturas deverão ser apresentadas com
carta de motivação anexando Curriculum Vitae (CV),
fotocópia autenticada do certificado de habilitações
literárias e enviadas para o endereço electrónico:
recrutament2020@gmail.com, até as 15.00h do dia
31/5/2022
4567
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NO DIA DE ÁFRICA

PUBLICIDADE

Frelimo deplora
conflitos no continente

O

Manifestação de Interesse

A Sasol Petroleum Temane Lda. (SPT),
uma subsidiária da Sasol Exploration and
Production Pvt LTD (GSO), gere os interesses a montante do Grupo em activos de
petróleo e de gás natural. A GSO está
activa em empreendimentos de petróleo e
gás em países espalhados pelo mundo, nomeadamente em Moçambique, na África
do Sul, Gabão, Austrália, Nigéria e Canadá.
A Sasol está a desenvolver e operar reservatórios em Moçambique, na Província de
Inhambane, para fornecer gás processado
a consumidores em Moçambique e na
África do Sul (gás para consumo industrial,
comercial & doméstico).

REPRODUCAO

PARTIDO Frelimo
considera que os
conflitos que desaguam em guerras
bem como os ataques terroristas que ocorrem
nalguns países africanos são
fenómenos que minam em
larga medida o desenvolvimento do continente.
Em mensagem recebida na nossa Redacção por
ocasião do 59º aniversário
da Organização da Unidade Africana (OUA), actualmente União Africana (UA),
o partido indica ainda que
esses factores põem em causa o sossego das populações,
limitando avanços da produção florescente na indústria e
agricultura.
Na nota, esta formação
política enaltece a cooperação militar que se verifica no
país, onde forças ruandesas
e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral
(SADC) ajudam no combate
aos terroristas na província
de Cabo Delgado, destacando como exemplo a reter no
quadro da unidade continental.
Quando foi criada, refere
o documento, a União Africana tinha como foco a defesa da independência dos
países colonizados, a luta
contra toda e qualquer manifestação do colonialismo
bem como a promoção dos
profundos conceitos de paz
e solidariedade para com os
países e povos africanos.
E, nesse espírito, o partido no poder “exorta os
concidadãos
moçambicanos para o combate cerrado
à fome, o principal flagelo
da humanidade, o tráfico de

VENDA DE MATERIAL OBSOLETO

O gás e o condensado associado dos reservatórios são processados na instalação da
Unidade Central de Processamento (CPF),
localizada em Temane, a aproximadamente
60 km Noroeste da Vila de Vilanculos, por
estrada, e a 5 km para Oeste da estrada nacional costeira (EN1).
A SPT pretende proceder a venda de diverso material obsoleto a empresas registadas em Moçambique.

Continente celebra hoje 59 anos de criação da Organização da Unidade Africana (OUA), actual União Africana (UA)

crianças e mulheres e de todos os vícios que denigram
o país, a região e o continente”, lê-se na nota, que
recorda a emergência da
Frelimo como fruto da solidariedade na UA.
Por outro lado, aponta
a afirmação económica do
continente, a luta contra
todas as forças de neo-colonialismo e pela independên-

cia económica e social como
principais desafios da União
Africana.
“A Frelimo é pela célere
integração socioeconómica
do Continente Africano. Isso
só é possível com o trabalho árduo e coordenado da
União Africana, nas esferas
da diplomacia, defesa, cultura, mediação de conflitos,
saúde e educação, como ad-

voga o lema das celebrações”, acrescenta.
Este ano o do Dia de África celebra-se sob o lema:
“Reforçar a Resiliência na
Nutrição e Segurança no
Continente Africano: Reforço dos Sistemas Agro-Alimentares, Saúde e Protecção
Social para Aceleração do
Desenvolvimento Humano,
Social e Económico”.

interpretadas como um compromisso da SPT
para adjudicar um contrato a qualquer parte
ou partes como resultado da participação de
uma parte ou partes no processo de
pré-qualiﬁcação.
Caso esteja interessado em participar por
favor contacte SPT Procurement enviando
um e-mail para sptprocurement@sasol.com
solicitando os requisitos até ao dia 01 de
Junho de 2022.
As entidades interessadas na compra do
material obsoleto terão a oportunidade de
efectuar uma visita as nossas instalações, no
endereço acima referenciado, no dia 06 de
Junho de 2022, pelas 09:00 horas.
As respostas devem ser redigidas nas línguas
Portuguesa ou Inglesa por e-mail para o
signatário de acordo com as informações de
contacto apresentadas no presente.
No cabeçalho do e-mail deve indicar o
seguinte: VENDA DE MATERIAL OBSOLETO
O Gestor de Procurement
Sasol Petroleum Temane Lda.

Para efeitos do presente anúncio, as empresas interessadas, deverão contactar a
Sasol através do e-mail abaixo para obtenção dos requisitos necessários.
As informações a serem solicitadas serão
apenas para efeitos de pré-qualiﬁcação e
não podem ser de modo algum,

4554

DAS FADM

Mais países juntam-se
à missão de formação
A ITÁLIA, Suécia e Lituânia
são os países que, nos próximos meses, juntar-se-ão à
Missão de Formação Militar
da União Europeia em Moçambique (EUTM-Moçambique), que está a capacitar
as Forças Armadas de Defesa
de Moçambique (FADM) para
combater o terrorismo.
A missão está a ministrar
a formação desde Novembro
do ano passado e até ao momento já capacitou quatro
unidades das FADM, sendo
duas de comandos (em Chimoio) e outras duas de fuzileiros no respectivo centro,
na Catembe.
Por ordem de chegada, a

missão é composta por Portugal, Espanha, Finlândia
(com segundo maior contingente depois da força portuguesa), Estónia, Áustria,
Bélgica, Grécia, Roménia e
França - os três últimos foram os mais recentes.
Dados da EUTM-Moçambique indicam que a França
já tinha tido equipas móveis
temporárias para alguns módulos de treino específico,
mas passou a ter os militares
integradas a tempo inteiro
recentemente.
A missão foi adoptada
pelo Conselho da União Europeia em Outubro do ano
passado, para apoiar uma

Há cada vez mais países europeus a apoiar as Forças Armadas de Moçambique

resposta mais eficiente e
eficaz das FADM à crise na
província de Cabo Delgado,
proporcionando formação e
desenvolvimento de capacidades.
Conta com 140 militares
divididos em dois centros
de treino, um em Chimoio,
província de Manica, para
comandos, e outro para fuzileiros, na Catembe.
Os custos para a EUTM-Moçambique, a serem cobertos através do Mecanismo
Europeu para a Paz, foram
avaliados em 15,1 milhões
de euros para um período
de dois anos. Além disso, foi
aprovada uma medida de as-

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

sistência urgente ao abrigo
do Mecanismo Europeu de
Apoio à Paz, de quatro milhões de euros, para complementar a formação com
o fornecimento de equipamento individual e colectivo
não letal.
O mandato da missão é de
dois anos e, nesse período, o
objectivo estratégico central
é apoiar o reforço da capacitação das unidades das forças
armadas moçambicanas que
farão parte de uma futura
Força de Reacção Rápida.
Em particular, a Missão
irá garantir a formação militar, incluindo preparação
operacional, formação especializada em combate ao terrorismo e formação e educação sobre a protecção de civis
- especialmente mulheres e
raparigas em zonas de insegurança.
A EUTM-Moçambique irá
ainda garantir o cumprimento do direito internacional
humanitário e dos direitos
humanos. A Missão tem um
mandato não executivo e
não irá, por isso, envolver-se em operações militares.
Esta missão está aberta à
participação de Estados terceiros.
Na última visita do comandante da EUTM-Moçambique a Cabo Delgado
ficou assente a pretensão de
se estudar a possibilidade de
instalar um centro de formação nesta província, onde
ocorrem as operações de
combate ao terrorismo.

Anúncio de Concurso
Concurso Público
58A000141/CP/Nº 12/WB-PHCSP/DA/MISAU/2022
Contratação de Serviços de Reprodução, Impressão e Distribuição de
Instrumentos de Saúde da Mulher e Criança para o SMI
1. O Ministério da Saúde convida pessoas colectivas (gráficas), nacionais ou estrangeiras,
interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade, a apresentarem propostas fechadas
para a reprodução, impressão e distribuição de instrumentos de saúde da mulher e criança.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do
concurso ou levantá-los no endereço indicado no número 4 deste anúncio nas horas normais
de expediente a partir do dia 25 de Maio de 2022, pela importância não reembolsável de
1.500,00Mt (mil e quinhentos meticais). O pagamento deverá ser em depósito directo no BCI
Fomento (conta: MISAU-DAG-JUROS E CADERNOS DE ENCARGOS Nº 10.22.9427.10.001).
3. O período de validade das propostas deverá ser de 120 dias.
4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até 10 horas do dia 14/06/2022
e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço às 10 horas e 30 minutos do mesmo
dia, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.
Ministério da Saúde
Departamento de Aquisições/UGEA
Av. Eduardo Mondlane no 1008, Rés-do-Chão.
Maputo – Moçambique
5. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória segundo o indicado no
documento de concurso válidas por um prazo de 150 dias no valor de:
• Lote I: – 260.000,00Mt (duzentos e sessenta mil meticais);
• Lote II:– 81.000,00Mt (oitenta e um mil meticais);
• Lote III:– 172.000,00Mt (cento e setenta e dois mil meticais); e
• Lote IV:– 300.000,00Mt (trezentos mil meticais).

6. O concurso será regido pelo Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de
Financiamento de Projectos de Investimentos do Banco Mundial, quarta edição de Novembro
de 2020.
Autoridade Competente
(Ilegível)
4562
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AEROPORTOS DE MOÇAMBIQUE, EP
GABINETE DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO

CONVITE PARA REGISTO NO CADASTRO
DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
A empresa Aeroportos de Moçambique, EP pretende constituir um Cadastro Único de Fornecedores para fornecimento
de diversos bens e serviços. Para o efeito, os interessados deverão responder ao presente convite, reunindo os requisitos
de elegibilidade, conforme descrito abaixo nas seguintes especialidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

4547

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 SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DA HCB
PARA O QUINQUÉNIO 2023-2027 E SUPORTE NA SUA IMPLEMENTAÇÃO

CONCURSO Nº: HCB/DSA/ELABORAÇÃO DO
PLANO ESTRATÉGICO 2023-2027/046/2022
A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB»), no âmbito das suas actividades, pretende lançar um
concurso cujo objectivo é contratar Serviços de Consultoria especializada para a Elaboração do Plano
Estratégico da HCB para o quinquénio 2023-2027, preparação de um conjunto de instrumentos de
suporte à sua operacionalização e gestão e, apoio no acompanhamento da sua implementação.
Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas com
experiência relevante. Os interessados deverão, impreterivelmente, reunir os seguintes requisitos
mínimos de elegibilidade:
1. Possuir Certidão de Registo Comercial, Estatutos e Alvará para execução de serviços de consultoria;
2. Possuir experiência na elaboração de Planos Estratégicos de complexidade similar (mínimo de 4
experiências) e para empresas do sector energético (mínimo de 2 experiências), que deverão ser
comprovados mediante a apresentação de cartas abonatórias;
3. Possuir recursos humanos e estrutura de gestão com qualificações e competência em executar
trabalhos de natureza similar ao objecto do concurso;
4. Apresentar a certidão de quitação que comprove que o concorrente tem situação regularizada
nas Finanças e Segurança Social;
5. Apresentar a declaração que demonstra que o concorrente não está em processo de insolvência
ou recuperação;
6. Apresentar o relatório de contas dos últimos 5 anos (Balanço e demonstrações financeiras
auditadas) que comprovem que o concorrente possui a robustez financeira necessária para a
execução dos serviços.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.
68.
69.
70.

Fornecedores de Equipamentos de Apoio à CNS/ATM;
Fornecedores de Materiais e Acessórios para Iluminação Geral;
Fornecedores de Materiais e Acessórios para Iluminação de Pistas Aeroportuárias;
Fornecedores de Peças Sobressalentes para Equipamentos de Apoio à Navegação Aérea;
Fornecedores de Rádios para Comunicação Operacionais Aeroportuárias (Motorola/ICOM);
Fornecedores de Baterias para Rádios de Comunicações e Rádio Ajudas;
Fornecedores de Equipamento Protecção Individual;
Fornecedores de Peças Sobressalentes para Equipamentos para Rádios VHF/UHF/HF Banda Aeronáutica;
Fornecedores de Peças Sobressalentes para Equipamentos Gravadores Multicanais;
Fornecedores de Peças Sobressalentes para Equipamentos Voice Communication Control System;
Fornecedores de Equipamento de Redes de Dados;
Fornecedores de Peças Sobressalentes para Equipamentos de Som;
Fornecimento de Relógio Padrão e Peças Sobressalentes;
Fornecedores de Telefones Satélites;
Fornecedores de Balanças Electrónicas para Check-In;
Fornecedores de Acessórios para FIDS (Flight Information Display System);
Fornecedores de Ferramentas e Equipamentos de Teste;
Serviços de Aluguer e Assistência Técnica de Máquinas Fotocopiadoras;
Fornecedores de Sobressalentes e Peças para Rádios Ajudas e Sistemas CNS/ATM;
Prestação de Serviços de Calibração de Rádios Ajudas e Ajudas Visuais à Navegação;
Prestação de Serviços de Equipamentos de Comunicações PBX Digital;
Prestação de Serviços de Assistência Técnica de Sistemas Meteorológicos (AWOS/Anemómetro) nos Aeroportos;
Prestação de Serviços de Assistência Técnica de Sistemas VSAT, ADS-B, CPDLC e ATM;
Fornecedores de Serviços para Assistência Técnica de Sistemas de Controlo Remoto e Monitorização para Rádio
Ajudas e Comunicações Aeronáuticas;
Fornecedores de Equipamento Informático;
Fornecedores de Sistemas de Monitoria e Segurança de Informação de Dados;
Fornecedores de Softwares de Gestão;
Fornecedores do Serviço de Outsourcing de Impressoras;
Serviço de Manutenção de Equipamentos e Sistemas;
Fornecedores de Materiais e Acessórios para Equipamentos e Sistemas de Fornecimento de Energia e Accionamentos
Eléctricos;
Empreiteiros de Construção Civil;
Fornecedores de Serviços de Fiscalização de Obras;
Empreiteiros de Electricidade;
Fornecedores de Combustível e Lubrificantes;
Fornecedores de Fardamento;
Fornecedores de Combustível para Aeronaves;
Fornecedores de Equipamento e Material Operacional;
Fornecedores de Equipamentos para Aquecimento, Ventilação e Ar-Condicionado;
Fornecedores de Serviços de Assistência Técnica e Manutenção de Equipamentos para Aquecimento; Ventilação e
Ar-Condicionado; Fornecimento de Serviços de Consultoria Técnica na Área de Sistemas de Energia Eléctrica;
Fornecedores de Serviços de Assistência Técnica e Manutenção de Viaturas e Sistemas de Combate a Incêndios;
Fornecedores de Materiais e Acessórios para Equipamentos e Viaturas de Combate a Incêndios;
Fornecedores de Serviços de Assistência Técnica e Manutenção de Grupos Geradores;
Fornecedores de Serviços de Assistência Técnica e Manutenção de Elevadores;
Fornecedores de Serviços de Assistência Técnica e Manutenção de Carrosséis, Escadas e Tapetes Rolantes;
Fornecedores de Equipamentos de Medição Topográfica;
Fornecedores de Serviços de Informação Geo-espacial/Topográfica;
Fornecedores de Material de Escritório, Equipamento e Consumíveis de Informática;
Fornecedores de Material de Higiene e Segurança no Trabalho;
Fornecedores de Equipamento de Protecção Individual;
Fornecedores de Serviços de Controlo de Qualidade;
Fornecedores de Serviços de Montagem de Sinais Luminosos, Segurança Electrónica (CCTV) e Segurança Física;
Fornecedores de Serviços de Calibração de Equipamentos de Teste e Medida;
Fornecedores de Serviço de Limpeza e Manutenção Básica;
Fornecedores de Serviços de Consultoria para Elaboração de Projectos de Engenharia, Planos Directores, Fiscalização,
entre outros;
Fornecedores de Serviços de Consultoria Ambiental;
Fornecedores de Serviços de Consultoria Financeira;
Fornecedores de Serviços de Consultoria Jurídica;
Fornecedores de Serviços de Consultoria em Tecnologias de Informação;
Consultoria Técnica na Área de Sistemas de Energia Eléctrica;
Fornecedores de Serviços de Seguro de Viaturas;
Fornecedores de Acessórios para Pontes de Embarque, Elevadores, Tapete e Escada Rolante;
Fornecedores de Cartuchos e Caçadeiras para a Dispersão de Pássaros;
Fornecedores de Material para o Fabrico de Crachás;
Fornecedores de Baterias para Equipamentos e Sistemas;
Fornecedores de Pneumáticos;
Fornecedores de Material Aeroportuário (Mangas de Vento, VD’s, Vinhetas para Parque Auto, Fitas de Progresso
de Vôo, Fitas Ok Data para AFTN, Rolos para AFTN, Livros de Recibo-resumo, Livros de Factura Aeronáutica e Nãoaeronáutica);
Fornecedores de Ferramentas, Equipamentos de Medição e Teste;
Fornecedores de Equipamentos e Máquinas Eléctricas (Electrobombas, Transformadores, No-Break, Motores,
Geradores e outros);
Prestação de Serviços de Logística para Importação de Bens a partir da Origem;
Prestação de Serviços de Desembaraço Aduaneiro.

São requisitos de elegibilidade para o registo no Cadastro Único de Fornecedores, os seguintes:
• Alvará (todos)
•

Alvará no mínimo de 3ª Classe, emitido pela Comissão de Licenciamento dos Empreiteiros de Construção Civil (1)

•
•
•
•
•
•
•

Certidão do Registo Definitivo da empresa emitida pela Direcção Nacional dos Registos e Notariado (todos)
Certidão de Quitação Fiscal e INSS (todos)
Declaração Comprovativa de experiência na actividade no mínimo (todos)
Apresentação de 3 (três) cartas abonatórias (todos)
Cadastro/Acreditação pelo Ministério da Terra e Ambiente
Ser Auditor certificado por entidades reconhecidas para as ISO 9001,
Possuir Credencial da ISO para Certificação das Normas

As empresas interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima referidos poderão obter, sem
quaisquer custos o Caderno de Encargos, mediante solicitação através do endereço electrónico:
concurso-plano-estrategico@hcb.co.mz, até às 17.00 horas do dia 8 de Junho de 2022.
Na referida Manifestação de Interesse, deverá indicar o nome da empresa e constar no campo “Assunto”
do e-mail o texto “HCB/DSA/ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGIO 2023 – 2027/046/2022–
Manifestação de interesse”.

Os interessados deverão submeter suas candidaturas até ao dia 24 de Junho de 2022. Para esclarecimentos adicionais,
os candidatos poderão contactar a ADME, EP, através do contacto +258 21 468555.

O concurso será regido pelos procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços em vigor na HCB.

O presente concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços à empresa Aeroportos de Moçambique, EP.

Songo, aos 24 de Maio de 2022
4546

As empresas interessadas deverão responder ao convite providenciando toda a documentação acima solicitada, através
do endereço: ugea@aeroportos.co.mz

Maputo, Maio de 2022
O Gabinete de Aquisição e Contratação
4543
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Aquisição de Conduta Revestida e de Curvas obtidas por Indução a Quente

EXPRESSION OF INTEREST
Procurement of Coated Line Pipe and Hot Induction Bends
NP Expression of Interest (EOI) Letter – Procurement of Coated Line
Pipe and Hot Induction Bends

• O nível de contaminação por poeiras à superfície das condutas deverá
ser , no máximo, o correspondente à Categoria 1 da norma ISO 8502-3.

2. A empresa deverá facultar informações relativas à sua situação
ﬁnanceira.

Instituto Nacional de Petróleo (INP), Carta de Manifestação de Interesse
– Aquisição de Conduta Revestida e de Curvas obtidas por Indução a
Quente (“Hot Induction Bends”)

• Certiﬁcado de Conformidade com a norma EN 10204 tipo 3.1.

3. Capacidade técnica:

• As instalações de execução dos revestimentos deverão aprovadas
pelas auditorias de garantia da qualidade da Sasol.

a. Fornecer um histórico dos trabalhos efectuados, incluindo:

O Projecto tem por ﬁnalidade o fornecimento e construção de novas
instalações de superfície de poços de produção e de uma conduta de
transporte de gás.

Requisitos das Curvas por Indução a Quente (“Hot Induction Bends”):

O Projecto visa contratar Fornecedores com capacidade para fornecer
condutas com revestimento de três camadas de polietileno (3LPE) de
cerca de 2 kilometros de comprimento e diâmetro de 8’’, e curvas obtidas
por indução a quente (“hot induction bends”) destinados à construção
de uma conduta de transporte para gás natural. As condutas deverão ter
entre 9,53 a 12,70 mm de espessura.

• O raio das curvas deverá ser do tipo 5D.

Ao Fornecedor seleccionado poderá ser igualmente solicitado a fazer
entrega dos materiais nos locais de construção.
Especiﬁcações Gerais das Condutas:
• Os materiais de base utilizados serão rolos laminados por processos
termo-mecânicos.
• O processo de produção inerente será por soldadura por resistência
eléctrica de alta frequência (“High Frequency Welding” - HFW).
• A temperatura de projecto deverá situar-se num intervalo entre os
-10°C e +75°C.
• A composição do material das condutas será API 5L X 52M e deverá
cumprir o nível 2 (PSL 2) das especiﬁcações de produção, com resistência
à propagação de fracturas dúcteis (Anexo G).
• As condições de aceitação requer que as condutas sejam laminadas por
processo termo-mecânico.
• Certiﬁcado de Conformidade de acordo com a norma EN 10204 tipo 3.2.
Especiﬁcações Gerais do Revestimento das Condutas, com três camadas
de polietileno (3LPE):
• A conduta deverá ter um revestimento em conformidade com a norma
ISO 21809-1.
• A temperatura de projecto deverá situar-se num intervalo entre os
-10°C e +75°C.
• Categoria e espessura do revestimento - Categoria B3 – mínimo de 3,5
mm.

• As curvas deverão ser fabricadas a partir das condutas acima
mencionadas de acordo com a norma ASME B16.49 (“American Society of
Mechanical Engineers”).

c. Certiﬁcação da norma ISO 3834-2;
• As curvas deverão cumprir com os requisitos do suplemento SR15.3,
destinado a inﬂectir o encurvamento da conduta em forma oval, de
forma a permitir a respectiva segmentação.
• Certiﬁcado de Conformidade com a norma EN 10204 tipo 3.1.
As especiﬁcações gerais da Sasol deverão ser obrigatoriamente
cumpridas durante todo o processo.
Para efeitos do presente anúncio de pré-selecção, a empresa deverá
satisfazer os requisitos a seguir e demonstrar o cumprimento dos
mesmos através da apresentação de documentos comprovativos.
Gestão da Qualidade:
• É exigida a acreditação do sistema da qualidade de acordo com a norma
ISO 9001.
• É exigida a acreditação do sistema da qualidade para a soldadura de
fusão em conformidade com a norma ISO 3834 -2.
• É exigido ao Fornecedor uma Licença Monográﬁca válida ao abrigo da
Especiﬁcação API 6D, que abranja as diversas aplicações deste projecto.
• O Fornecedor deverá ter fornecido com sucesso, num passado recente,
produtos semelhantes a clientes conceituados.
A Sasol vem por este meio convidar os Fornecedores elegíveis a
manifestarem o seu interesse, em fornecer os materiais acima
mencionados. Os Fornecedores elegíveis interessados devem facultar
informações que demonstrem e comprovem a acreditação exigida e
experiência relevante para o fornecimento deste material.
Recomenda-se aos candidatos que apresentem uma resposta sumária
(contendo no máximo 10 páginas), que contenha apenas as informações
essenciais.
Os documentos e informações essenciais exigidos incluem:

INP Expression of Interest (EOI) Letter – Procurement of Coated Line
Pipe and Hot Induction Bends
The Project seeks to procure and construct a new gas production well
facility and gas pipeline.

ii. ii. Histórico comprovado de fabrico de condutas com utilização do
material X52M.
b. Certiﬁcação da norma ISO 9001;

• O índice de Pm (kg/m) deverá situar-se entre 130 < Pm≤ 300.
• O acabamento da superfície das condutas será realizada através do
método de jacto abrasivo, de acordo com o nível Sa 2 ½ da norma ISO
8501-1.

i. i. Histórico recente comprovado de entregas de acordo com a Categoria
1 da norma ISO 8502-3.

1. Estrutura Accionista e registo da Empresa de acordo com a legislação
moçambicana e declaração de outras participações accionistas detidas
no estrangeiro.

d. Monograma da Especiﬁcação API 5L;
e. Aprovação na auditoria de garantia da qualidade da Sasol;
f. Qualiﬁcações e experiência dos funcionários;
g. Lista dos projectos de âmbito semelhante efectuados nos últimos dois
anos;
h. É exigido um histórico comprovado de segurança e a implementação
de um sistema de segurança acreditado;
i. O Fornecedor deverá estar devidamente estabelecido, com a sua
posição adequadamente consolidada, e possuir um sistema acreditado
de gestão da qualidade.
4. Carta de Apresentação com os dados de contacto (endereço de correio
electrónico, nome e número de telefone) da Pessoa responsável pelo
Departamento Comercial.
5. Caso deseje participar neste processo de pré-qualiﬁcação, terá de
responder até às 16h00 (hora de Moçambique) do dia 31 de Maio de 2022
com respostas e provas para cada uma das perguntas acima
mencionadas. Um Participante deve fornecer a sua resposta na língua
inglesa. A sua resposta deve ser enviada para o seguinte endereço
electrónico da Sasol: Pieter.foord@sasol.com. Kindy declara o seguinte
no cabeçalho do seu e-mail: "PRE-QUALIFICAÇÃO: PPA Inﬁll Tranche 3
Coated Line Pipe and Hot Induction Bends". Para qualquer consulta,
pode enviar um e-mail para Pieter.Foord@sasol.com.
6. Todas as informações acima e os documentos de pré-qualiﬁcação que
submete destinam-se apenas a identiﬁcar prestadores de serviços
capazes. É intenção da Sasol, na opinião exclusiva da Sasol, convidar
apenas os prestadores de serviços capazes a apresentar uma proposta
mais detalhada. Contudo, a Sasol não será obrigada a realizar qualquer
proposta como resultado deste processo de pré-qualiﬁcação e não será
de modo algum interpretada como um compromisso da Sasol de
adjudicar qualquer contrato a qualquer Participante.

Hot Induction Bends Requirements

3. Technical capability:

• Bends shall be manufactured from abovementioned line pipe to ASME
B16.49.

a. Provide track record of work done, including:
i. Proven recent track record for delivery to ISO 8502-3 Class 1

• Bends radius shall be 5D.
ii. Proven track record of pipe manufacture using X52 material

The Project seeks suitable Suppliers to supply approximately 2
kilometres of 8” 3LPE coated line pipe and hot induction bends for the
construction of a natural gas ﬂow line. The wall thickness will be between
9.53 and 12.70mm.

• Bends shall comply with supplementary requirement SR15.3 for
through-bend ovality to allow for segmentation.

b. ISO 9001 certiﬁcation;

• Certiﬁcate of Compliance to EN 10204 type 3.1.

c. ISO 3834-2 certiﬁcation;

Additionally, the successful Supplier may be requested to deliver the
material to site.

Comprehensive Sasol Speciﬁcations shall apply throughout.

d. API 5L Monogram;
e. Passed Sasol’s quality assurance audit;

• The starting material shall be thermomechanical-rolled coil.

For the purposes of this prequaliﬁcation notice, the following below
requirements must be met, and the company should demonstrate
compliance with documentary proof.

• Acceptable process of manufacture is HFW.

Quality Management:

g. List of projects done in the last two years with similar scope;

• The design temperature ranges from -20°C to +75°C.

• Quality system to ISO 9001 accreditation is required.

h. Proven safety track record and accredited safety system must be in
place;

• The pipe material shall be API 5L X52M and shall conform to production
speciﬁcation level PSL 2 with resistance to ductile fracture propagation
(Annexure G).

• Quality system for fusion welding to ISO 3834-2 accreditation is
required.

General Pipe Speciﬁcation:

• The acceptable delivery condition shall be thermomechanical rolled.
• Certiﬁcate of Compliance to EN 10204 type 3.2

• Supplier holds a valid API 5L Monogram License covering this project’s
range of application.
• Supplier successfully supplied similar products recently to reputable
clients.

General 3LPE Pipe Coating Speciﬁcation:
• The pipe shall be coated according to ISO 21809-1.
• The design temperature ranges from -20°C to +75°C.
• Coating class and thickness – Class B3 – minimum 3.5mm.
• Pm (kg/m) shall be 130 < Pm≤ 300.
• Surface shall be cleaned by abrasive blasting to ISO 8501-1 grade Sa 2 ½.
• Surface dust contamination shall be ISO 8502-3 Class 1 maximum.
• Certiﬁcate of Compliance to EN 10204 type 3.1.
• Coating facility has passed Sasol’s quality assurance audits.

Sasol hereby invites eligible Suppliers to indicate their interest in
providing the materials described above. Interested eligible Suppliers
should supply information proving that they have the required
accreditation and relevant experience to supply this material.
Respondents are advised to keep their response brief (i.e. a maximum of
10 pages will be accepted), to the point and only provide the essential
information.
Essential documentation and information required include:
1. Company Shareholding and registration in terms of Mozambican
legislation and other Shareholding held outside the borders of
Mozambique.

f. Qualiﬁcation and experience of personnel;

i. Supplier must be well established and have an accredited quality
management system.
4. Cover letter with contact details (e-mail address, name and phone
number) of Person responsible for Sales.
5. In the event you wish to participate in this pre-qualiﬁcation process,
you will need to respond by 16:00 (Mozambique time) on 31 May 2022
with answers and evidence to each of the above questions. A Participant
must provide its response in the English language. Your response shall
be made to the following Sasol e-mail address: Pieter.foord@sasol.com.
Kindy state the following in your e-mail header: "PRE-QUALIFICATION:
PPA Inﬁll Tranche 3 Coated Line Pipe and Hot Induction Bends ". For any
queries you can send a mail to Pieter.Foord@sasol.com.
6. All information above and the pre-qualiﬁcation documents you submit
are aimed at identifying capable service providers only. It is Sasol's
intent to then invite only those capable service providers, in the sole
opinion of Sasol, to submit a more detailed tender. However, Sasol shall
not be obligated to effect any tender as a result of this pre-qualiﬁcation
process and shall in no way be construed as a commitment from Sasol to
award any contract to any Participant.

2. Financial status of company to be provided.
4360
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A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas de Gestão, Negócios
e de Gestão do Capital Humano, com uma vasta experiência no mercado nacional,
com 12 anos de actividade ao serviço dos seus clientes.

Selecciona para um seu cliente, uma empresa do grupo A:
ENGENHEIRO ELÉCTRICO DE SUBESTAÇÕES para
Chimuara
(Ref.: RSE 141)
Matambo
(Ref.: RSE 143)
Molócuè
(Ref.: RSE 142)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
12ª SECÇÃO COMERCIAL

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

Resumo das Principais Responsabilidades:
• Assegurar a implementação de medidas adequadas para a monitoria da RNT, para
identificar e analisar eventuais anomalias e implementar medidas correctivas, bem
como desenvolver estratégias, normas, processos e procedimentos relacionados com a
manutenção do equipamento eléctrico e electromecânico nas subestações;
• Desenvolver o Plano Anual de Manutenção dos equipamentos instalados nas subestações
e assegurar a actualização da Base de Dados dos equipamentos das subestações,
registando todas as ocorrências, bem como as manutenções e reparações de avarias;
• Realizar intervenções de manutenção preventiva e correctiva nas nos equipamentos
instalados nas subestações, bem como monitorar a RNT, de modo a identificar e analisar
eventuais anomalias ou acidentes, para implementar medidas correctivas;
• Realizar a planificação e orçamentação da aquisição de componentes para a RNT e
materiais para a manutenção das infra-estruturas, essenciais para o seu funcionamento
e antever as intervenções na Rede Eléctrica da Divisão;
• Planear a implementação dos programas de formação dos técnicos da Divisão e efectuar
relatórios e monitorar a implementação dos procedimentos de manutenção;
• Fazer análise das anomalias da rede e tomar decisões para a sua correcção e especificar
e propor a aquisição de novos equipamentos de testes e da Rede Eléctrica da Divisão
e capacitar operadores das subestações em matéria de leitura de eventos nos relés e
manutenção de rotina dos sistemas DC.
Requisitos:
Licenciatura em Engenharia Eléctrica, Correntes Fortes ou áreas afins, acrescidos de cursos
de especialização; O mínimo de 3 anos de experiência em funções similares será uma
vantagem; Fluência na língua portuguesa, fala e escrita; Conhecimentos de inglês, fala e
escrita constituirá vantagem.
Documentos Necessários:
Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações literárias, fotocópia
do Bilhete de Identidade, indicação de Referências e outros documentos relevantes para a
candidatura.

A Escriturária Judicial Provincial
Rosa Mussara Vicente Uamba

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

Verifiquei
A Juíza de Direito
Moila Ornélia Chong Chelene
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A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas de Gestão, Negócios
e de Gestão do Capital Humano, com uma vasta experiência no mercado nacional,
com 12 anos de actividade ao serviço dos seus clientes.

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

A SDO Moçambique é uma empresa de consultoria nas áreas de Gestão, Negócios
e de Gestão do Capital Humano, com uma vasta experiência no mercado nacional,
com 12 anos de actividade ao serviço dos seus clientes.

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

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E SCADA
Para Quelimane
(Ref.: RSE 140)
Resumo das Principais Responsabilidades:
• Participar na elaboração de estratégia de desenvolvimento de infra-estruturas e no desenho de
arquitectura das infra-estruturas de transporte de telecomunicações, redes de operação e de
segurança da rede eléctrica, redes multiserviços e infra-estruturas de alimentação socorrida;
• Desenhar a arquitectura da rede de multi-serviços e das infra-estruturas de suporte,
desenvolver e implementar planos de manutenção preventiva das redes multi-serviços, redes
de transporte de telecomunicações e infra-estruturas;
• Definir os indicadores de desempenho e acompanhar os resultados das actividades relacionadas
com o Departamento Rede de Multi-serviços e de Transporte de Telecomunicações;
• Coordenar e realizar intervenções de manutenção preventiva e correctiva das redes de
telecomunicações (fibra óptica, equipamentos terminais SDH/PDH, rádios e micro-ondas e
PLC, etc) ao nível da segurança e operação, bem como dos sistemas de radiocomunicação em
HF e VHF/UHF ao serviço de toda a rede eléctrica;
• Realizar as especificações dos materiais e equipamentos para o Procurement de fornecedores
de equipamentos de redes multi-serviços, redes de transporte e contratos de telecomunicações;
e efectuar relatórios de gestão relacionados com as suas actividades;
•
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Realizar a planificação e orçamentação da aquisição de componentes para a rede de
telecomunicações e materiais para a manutenção das infra-estruturas, essenciais para o seu
funcionamento;

Requisitos:
Licenciatura em Electrónica e Telecomunicações, Engenharia Electrotécnica (Correntes Fracas) ou
áreas afins; Mínimo 3 anos de experiência em funções similares, tais como planeamento e desenho
de projectos e gestão de sistemas de telecomunicações; Domínio das tecnologias, infra-estruturas e
sistemas de telecomunicações do sector de energia eléctrica, bem como de softwares para análise de
sistemas; Domínio de gestão de servidores e a sua relação servidor-cliente em ambientes de controlo
e automação; Conhecimento sobre segurança em SI/TI; Conhecimentos sobre o funcionamento,
operação e segurança da rede eléctrica. Fluência no português, fala e escrita. Fluência no inglês, fala
e escrita constituirá vantagem;
Documentos Necessários:
Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações literárias, fotocópia do Bilhete
de Identidade, indicação de Referências e outros documentos relevantes para a candidatura.
Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas devem ser submetidas através do endereço selec.rse02@sdo-mocambique.com,
indicando no assunto, obrigatoriamente, a referência e denominação da vaga até ao dia 1/6/2022,
a partir do qual as candidaturas não serão consideradas.
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TÉCNICO DE LINHAS E INFRA-ESTUTURAS para
Chimuara
(Ref.: RSE 150)
Molócuè
(Ref.: RSE 151)
Matambo
(Ref.: RSE 152)
Resumo das Principais Responsabilidades:
• Conhecimentos na área de manutenção e reparação de avarias nas Linhas de
Transporte de energia eléctrica;
• Apoiar nas inspecções regulares e controlo da desmatação das servitudes das linhas
de acordo com a planificação no sentido de verificar o estado de conservação dos
suportes, isoladores e condutores;
• Aplicar os procedimentos na instalação, teste, operação e manutenção dos cabos e
isoladores, bem como reportar as avarias dos componentes das linhas de transporte
e implementar as soluções encontradas;
• Ser proactivo na prevenção e solução de avarias do sistema de energia eléctrica, bem
como manter a base de dados dos equipamentos da Divisão;
• Garantir a conservação e boa utilização dos desenhos esquemáticos/manuais na
Divisão, bem como manter os equipamentos de testes em bom estado de conservação;
• Reparar avarias nas linhas e torres de transporte e participar activamente na
implementação e fiscalização de projectos de implantação de linhas de transporte de
modo a garantir a boa execução e conformidade com os padrões da Empresa;
• Deverá elaborar relatórios técnicos relacionados com as suas actividades e
garantir a existência de stock mínimo de material sobressalente.
Requisitos:
Nível Técnico Médio Profissional em Sistemas Eléctricos Industriais; Mínimo de 2 anos de
experiência relevante como Técnico de Electricidade; Experiência em Serralharia Mecânica;
Possuir carta de condução constituirá vantagem; Conhecimentos de informática na óptica
do utilizador; Fluência na língua portuguesa, fala e escrita; Fluência em língua inglesa, fala
e escrita constituirá vantagem.
Documentos Necessários:
Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de habilitações literárias, fotocópia
do Bilhete de Identidade, indicação de Referências e outros documentos relevantes para a
candidatura.
Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas deveão ser submetidas através do endereço
selec.rse02@sdo-mocambique.com, indicando no assunto, obrigatoriamente, a referência
e denominação da vaga até ao dia 1/6/2022, a partir do qual as candidaturas não serão
consideradas.
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
SPEED Project

Av. Marginal, n.º 141
Complexo Radisson,
Torres Rani, 2° andar
Maputo, Mozambique

Tel: +258 82 307 3688
www.speed-program.com

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
Delegação Provincial de Cabo Delgado
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Publicação de Concursos
Contratação de Prestação de Serviços

Oportunidade de Emprego
A DAI, uma empresa de consultoria de desenvolvimento
global, está a implementar o projecto de Apoio ao Ambiente
de Políticas para o Desenvolvimento Económico (SPEED)
financiado pela USAID. O Projecto SPEED apoia as reformas
políticas económicas e estruturais em 6 componentes
nomeadamente: agricultura; ambiente propício de comércio
e negócio; energia; conservação da biodiversidade; saúde e
governança económica. É neste contexto que a DAI pretende
recrutar imediatamente candidatos qualificados às vagas
abaixo mencionadas que estarão baseadas em Maputo.

1. A Delegação Provincial do INSS Cabo Delgado convida pessoas singulares ou colectivas, nacionais ou
estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas
para o fornecimento e prestação de serviços, conforme os concursos abaixo indicados:
N.º do
Concurso e
Modalidade
012/CL/
lNSS/DPC -D/
UGEA/2022
Concurso
Limitado
013/CL/
lNSS/DPC-D/
UGEA/2022

• Assistente de Portfólio
• Oficial de Subvenções e Subcontratos

Concurso
Limitado

Os candidatos interessados poderão obter os termos de
referência a partir do endereço
http://www.speed-program.com/opportunities,
e
poderão submeter os seus CVs em Inglês até ao dia 30 de
Maio de 2022, através do:
https://speed-program.applicantstack.com/x/openings

014/CL/
lNSS/DPC-D/
UGEA/2022
Concurso
Limitado

Custo de
Caderno de
Encargo

Contratação de empresa para
produção e fornecimento de
camisetas, bonés, crachás, rolaps,
dísticos e placa de atendimento
prioritário para Delegação
Provincial do INSS de Cabo Delgado

500, OOMT

9.00 horas do
dia 6/6/2022

9.15 horas do
dia 6/6/2022

Não
requerida

Contratação de empresa para
prestação de serviços de
ornamentação para Delegação
Provincial do INSS de Cabo Delgado

250,00MT

1 1.00 horas do
dia 6/6/2022

11.15 horas do
dia 6/6/2022

Não
requerida

Contratação de empresa para
fornecimento de material
administrativo e informático para
Delegação Distrital de Mocímboa da
Praia

500,00MT

10.00 horas do
dia 7/6/2022

10.15 horas do
dia 7/6/2022

Não
requerida

Data e Hora de
Entrega

Data e
Hora de
Abertura

Valor de
Garantia
Provisória

2. Os concorrentes interessados poderão apreciar e/ou adquirir os documentos do concurso no edifício da
Delegação Provincial do INSS de Cabo Delgado, localizado no bairro Eduardo Mondlane — Expansão, 2.º
andar, na UGEA, cidade de Pemba.
3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
Pemba, Maio de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)

Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados.
DAI Shaping a more livable world

Objecto de Contratação

Delegação Provincial de Cabo Delgado: Bairo Eduardo Mondlane - Expansão 1 - * CP n.º 103 * Tel.: 27220094 - Pemba
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PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
LEASING OPERACIONAL DE VIATURAS
HCB/DSA/LEASING OPERACIONAL DE VIATURAS/029/2022
A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») pretende contratar uma empresa para providenciar
serviços de Leasing operacional de viaturas e equipamentos. Neste sentido, é feito o presente Pedido
de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas especializadas e interessadas, com o objectivo
de se efectuar a pré-selecção das empresas concorrentes.
Os requisitos mínimos de elegibilidade para os proponentes são:
1.

Possuir Certificado de Registo Comercial que habilite a exercer a actividade;

2.

Deter experiência comprovada de pelo menos (5) cinco anos em serviços de Leasing operacional,
de viaturas e equipamentos no território nacional;

3.

Apresentar pelo menos (3) três referências de operações bem-sucedidas nos últimos cinco (5)
anos, referentes a fornecimento de serviços de Leasing operacional de viaturas e equipamentos,
comprovado mediante a apresentação de cartas abonatórias actualizadas ou contratos
devidamente assinados.

4.

Possuir estrutura operacional capaz de providenciar assistência técnica e manutenção das
viaturas e equipamentos do Leasing a contratar, com especial enfoque para as cidades de Maputo,
Chimoio, Tete e Vila de Songo;

5.

Apresentar o perfil da empresa destacando a sua experiência, estrutura de recursos humanos,
incluindo as qualificações técnicas e competências da equipa;

6.

Apresentar a Declaração de que não corre nenhum processo de insolvência e recuperação contra
a empresa;

7.

Apresentar a Certidão de Quitação das Finanças e Segurança Social.

As empresas interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima mencionados deverão manifestar
o interesse submetendo toda documentação e evidências que comprovam sua elegibilidade para o
correio electrónico concurso-leasing-viaturas@hcb.co.mz, até às 17.00 horas do dia 9 de Junho
de 2022.
Na referida Manifestação de Interesse deverá constar no campo Assunto do email o texto “HCB/DSA
/LEASING OPERACIONAL DE VIATURAS/029/2022 - Manifestação de Interesse”
Songo, aos 19 de Maio de 2022
4462
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
ANÚNCIO DE VAGA

ANÚNCIO DE VAGA

ANALISTA DE NEGÓCIOS (GSO)
(BUSINESS ANALYST)

OPERADOR DE FUROS X3
( WELLS OPERATIONS ARTISAN )

LOCALIZAÇÃO: MAPUTO

LOCALIZAÇÃO: TEMANE

Objectivo do Trabalho / Objectivo da Função:
Esta função tem com objectivo o planeamento e análise
do negócio, conceptualização elaboração do plano de
negócio e de apoio e as actividades de gestão de negócio.
Adicionalmente, apoia a integração de várias áreas que
contribuem e apoiam o negócio para alcançar com eficácia
e eficiência, os objectivos traçados.
Descrição do Recrutamento / Responsabilidades
Principais / Elementos Fundamentais do Trabalho
•Planeamento, análise de negócio e elaboração do
plano de negócio: Integrar os diferentes sectores de
actividade, incluindo comercial, jurídico, marketing,
técnico, operações (produção, manutenção, técnica,
serviços) e projectos, com o objectivo final de elaborar o
plano de negócios.
Alinhar todos os resultados da estratégia do negócio
(Plano de Negócios, Plano de Referência, Plano de
Investimento) com a estratégia do Grupo Sasol; Trabalhar
em estreita colaboração com todas as áreas que
contribuem para o negócio, para assegurar execução dos
planos em tempo útil.
Criar e manter sistemas de acordo com os requisitos do
negócio.
•Gestão da relação com os parceiros: gerir a
comunicação com os parceiros e órgãos do Governo
de Moçambique. Avaliar e compreender os interesses
dos parceiros e principais partes interessadas internas
e externas e formular estratégias para assegurar a
adesão, no âmbito do negócio.
• Relatórios e Execução de Gestão de Processos:
Elaborar e rever casos de negócios, conforme necessário,
para permitir a execução de projectos no negócios.
Segundo o calendário organizacional. Compreender
e gerir os requisitos de relatórios para assegurar e
facilitar uma entrega integrada aquando da assinatura
pelo gestão.
• Gestão e Coordenação de Projectos: Gestão de
projectos e actividades especiais, conforme exigido pelo
negócio. Intervir em projectos e actividades, conforme
solicitado pela gestão. Prestar apoio adicional aos
gestores séniores.
• Requisitos Adicionais da Função: Assegurar a captação
correcta das decisões, medidas e questões secundárias
com impacto, tendo um conhecimento de trabalho
profundo dos objectivos empresariais. Acompanhar as
medidas / expectativas necessárias, a fim de assegurar
o progresso alcançado e o cumprimento atempado de
todas as metas, no âmbito do orçamento.

Experiência necessária:

Breve Descrição/ Finalidade do Trabalho

Configuração do Alarme de Instalação

Um mínimo de 7 anos de experiência relevante na Indústria,
no planeamento e gestão de negócios

Operador de Furos opera equipamentos nos Furos de Gás Natural,
equipamentos de processo, sistemas e processos de unidade
específica/ área dos furos, no ambiente Sasol para alcançar os
requisitos de produção de uma forma segura

Executar a acção correctiva ao receber um alarme de alta prioridade
Comunicar as acções tomadas para rectificar o alarme
Retornar o processo aos parâmetros operacionais normais

Qualificações Mínimas Necessárias:

Descrição de Recrutamento/ Principais Responsabilidades

Licenciatura em (Engenharia, Ciências, Economia ou BComm
ou equivalente) como mínimo.

Traçar uma visão geral do local e identificar as diferentes instalações
operacionais, oficinas, laboratórios e edifícios de serviço
Identificar e interpretar informações-chave apresentadas em P&ID e
desenhos
Cumprir com as políticas e procedimentos de segurança”

Configurações de Plant Trip

Qualificações adicionais: MBA (Mestrado em Administração
de Negócios) ou qualificação em Gestão de Projectos seria
uma vantagem.

Processo da Planta e Poços
Entenda a filosofia e a estratégia de operação da planta
Entenda a conclusão e a arquitectura de Wells
Cumprir com as práticas e procedimentos operacionais do processo
da planta
Compreender e cumprir a filosofia de operações da Wells
Cumprir as instruções e procedimentos de isolamento
Realizar a preparação para Start-up e Shut-down
Conduta de linha de válvulas
Realizar tarefas de rotina
Reconhecer e agir em condições anormais
Participar em actividades de arranque e encerramento

Competências:
Liderança Empresarial: Demonstrar perspicácia de gestão,
com uma mentalidade abrangente, exercendo o bom senso.
Alcançar resultados através de terceiros.
Liderança de Parceria: Persuadir e influenciar os parceiros;
manter bons relacionamentos e boas parcerias com vista a
obter resultados desejados.
Liderança de Pessoas: Envolver pessoas de forma autêntica
e inclusiva. Criar capacidades e aproveitar a diversidade na
obtenção de vantagens competitivas.

Compreender os dispositivos de protestação em caso de falha de
um dispositivo de disparo
Explique as restrições de permissão para evitar ignorar
inadvertidamente dispositivos de viagem
Contorne e re-instate configurações de viagem e explicar as
circunstâncias permitidas para manutenção ou actividade
processual
Registar e comunicar em conformidade as razões para ignorar o
dispositivo
Funções do sistema de controlo distribuído da instalação
(DCS)
Explique os principais componentes, funções e finalidade de um
DCS
Navegar no DCS
Aplicar sistemas permissivos DCS (intertravamentos de arranque)
Descrever os sistemas permissivos DCS (intertravamentos de
arranque)
Analisar tendências e interpretar tendências
Interrogue o histórico do evento

Materiais Perigosos da Instalação
Descrever as consequências da contaminação cruzada
Entender como evitar a contaminação cruzada
Evitar perda de contenção
Responder a uma perda de contenção
Responda quando você ou um colega entrar em contacto com um
material perigoso”

Coordenação de Projectos: Ter conhecimento e experiência
em coordenação de projectos.
Autodomínio: Assume a responsabilidade de conduzir o
próprio crescimento através do desenvolvimento da autoconsciencialização, reflexão, procura de informação e autocorrecção.

Controles de desligamento de emergência de instalações
(ESD)
Entenda a função ESD Wells
Executar acções de DEP
Demonstrar conhecimento de causa e efeito na aplicação ESD”
Educação Formal e Experiência Minima

Revezamento
Compilar um registo de mudança de informações e dados
Participar em transições de turno
Apresentar todas as informações de transferência relevantes
operador de entrada
Verificar e confirmar se as informações contidas na situação
transferência estão corretas
Entender por que é importante completar toda a documentação
forma clara e precisa
Identificar as consequências da não verificação e confirmação
informação de transferência”

Liderança Estratégica: Proporcionar orientação e
alinhamento com a One Sasol. Liderar a mudança
organizacional, a inovação e a sustentabilidade.
Conhecimento Tecnológico: Conhecimentos do sector da
Tecnologia da Informação, incluindo tendências, tecnologia
emergente, melhores práticas, concorrência, regulamentos
e legislação.

de

NQF Nível 4 Ocupacional
NQF Nível 4 Vocacional
Certificado técnico mecânico ou equivalente
Certificação de controle de poços relevante ou de gerenciamento
de integridade de poços
Mínimo de 2 anos de experiência relevante

de

Competências

da

Capacidade de execução: Capacidade subjacente para executar
uma estratégia/projecto ou trabalho diário

ao

Qualidade
Identificar a importância da qualidade do produto

Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis,
até ao dia 31 de Maio, no website da http://www.sasol.
com/carrers/carrers/experienced-hires, clique na opção
Find jobs e seleccione Moçambique para ter acesso às
vagas disponíveis.

Radiocomunicações
Comunicar, buscar esclarecimentos e situações de comando no
sistema de rádio Garantir a conformidade com a política de rádio da
empresa”
Interface com a Manutenção
Comunicar e fazer seguimento com a manutenção a disponibilidade
do equipamento e actividades de manutenção planeadas

Solução de Problemas: É um processo passo-a-passo de definir
um problema, procurar informações e testar uma série de soluções
até que o problema seja resolvido. Em envolve pensamento crítico,
análise e persistência.
Auto-domínio: Assume a responsabilidade de impulsionar
o próprio crescimento através do desenvolvimento da autoconsciência, reflectindo, buscando feedback e auto-correcção
Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis, até ao
dia 29 de Maio, no website da http://www.sasol.com/carrers/
carrers/experienced-hires, clique na opção Find jobs e seleccione
Moçambique para ter acesso às vagas disponíveis.

Inspecção
Realizar inspecções em equipamentos de poços e corrigir ou relatar
desvios
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Head Office:
Mozambique, P.O.Box 263, Songo – Tete
PABX: +258 252 80000, +258 252 82220
Board of Directors: +258 252 82273, +258 252 82221/4
Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz
Maputo Office:
Av. 25 de Setembro, 420 – 6th Floor– Maputo
PABX: +258 213 50700
Fax: +258 21 314148, E-mail: cas.maputo@hcb.co.mz

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO DA REDE ELÉCTRICA
DA VILA DE SONGO, CALIOTE E MAROEIRA, NA PROVÍNCIA DE TETE
CONCURSO Nº: HCB/DSA /Estudo da Rede Eléctrica/036/2022
A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») pretende lançar o presente concurso nacional,
cujo objectivo é de contratar uma empresa especializada e com experiência comprovada para
prestação de serviços de consultoria para realização de um estudo da rede eléctrica da Vila do
Songo, Caliote e Maroeira, na província de Tete.
Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas empresas
qualificadas e com experiência comprovada para a prestação deste serviço. Os interessados
deverão, impreterivelmente, reunir e enviar os seguintes requisitos mínimos de elegibilidade:

1. Possuir Certidão de Registo Comercial, Estatutos, Alvará e Licença que habilite o proponente
a exercer a actividade nesta área de especialidade;
2. Apresentar a declaração de que não corre nenhum processo de insolvência e recuperação
contra a empresa, passada por entidade competente;
3. Apresentar Certidão de Quitação das Finanças e do INSS;
4. Apresentar a demonstração de resultados dos últimos 3 anos;
5. Apresentar 3 referências de serviços similares bem-sucedidos nos últimos 5 anos,
referências suportadas por 3 cartas abonatórias;
6. Apresentar o Perfil da Empresa, destacando a sua experiência, estrutura de recursos
humanos, equipamentos e outros recursos materiais necessários para a boa execução da
prestação de serviços que se pretende.
As empresas interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima mencionados, poderão
obter sem qualquer custo adicional o Caderno de Encargos através do correio electrónico
concurso-estudoredeelectrica@hcb.co.mz até ao dia 30 de Maio de 2022.
Na referida Manifestação de interesse deverá constar no campo assunto do email o texto
“HCB/DSA /Estudo da Rede Eléctrica/036/2022 – Manifestação de Interesse”
Informa-se que só serão contactadas as empresas pré-seleccionadas de acordo com os
requisitos de elegibilidade indicados acima.
O concurso será regido pelos procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços em vigor na
HCB.
Songo, aos 18 de Maio de 2022
4304

4303

Quarta-feira, 25 de Maio de 2022
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ANÚNCIO DE VAGA

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

ANÚNCIO
Pela Quinta Secção deste Tribunal correm éditos de trinta dias,
citando os herdeiros de MONIZ PEDRO NUVUNGA, residentes
em parte incerta, para, no prazo de dez dias, que começa a correr
depois de findo o dos éditos, tudo a contar da segunda e última
publicação deste anúncio, assistirem a todos os termos de Habilitação de Herdeiros nº 06/2022/V, que por esta Secção lhes move
o referido requerente, pelos fundamentos constantes da petição
inicial, cujo duplicado se encontra à disposição dos interessados no Cartório desta Secção, podendo ser levantado dentro das
horas normais de expediente.
Maputo, aos vinte e oito dias do mês de Abril de dois mil e vinte
e dois
A Ajudante de Escrivão
Sara Clotilde Artur Manhique
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. Carlos Caetano
4640

A ASG pretende contratar um jurista júnior para o seu
quadro de pessoal em Maputo.
Requisitos necessários:
• Licenciatura em Direito;
• Fluência em Português e Inglês (fala, escrita e leitura);
• Domínio de informática na óptica do utilizador.

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

As candidaturas devem ser enviadas por e-mail, até ao dia
30 de Junho de 2022, para os endereços electrónicos
admin@asg.co.mz e aas@asg.co.mz, devendo ser instruídas
pelos seguintes documentos: carta de apresentação,
curriculum vitae e certificado de habilitações literárias.
Somente serão contactados os candidatos seleccionados
para entrevista.

Vértice
1
2
3

Latitude
-13 02 40,00
-13 00 10,00
-13 00 10,00

Longitude
38 30 30,00
38 30 30,00
38 31 40,00

4

-12 58 0,00

38 31 40,00

5
6

-12 58 0,00
-13 02 40,00

38 32 0,00
38 32 0,00

Maputo, aos nove de Maio de dois mil e vinte e dois
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

4720
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Energia para Moçambique

PEDIDO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE
(SERVIÇO DE CONSULTORIA - SELECÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL)
MOÇAMBIQUE
Energia para todos (ProEnergia)
Grant Nº: IDA-D4410
Título da Consultoria: Consultor de Energia
Referência: MZ-FUNAE-289767-CS-INDV
O Governo de Moçambique recebeu financiamento do Banco Mundial para apoiar o Programa
Nacional de Energia Para Todos (ProEnergia) e pretende aplicar parte das receitas para serviços de
consultoria.
A FUNAE procura contratar um Especialista em Energia para reforçar a capacidade da Unidade
de Implementação de Projectos (PIU) da FUNAE em questões relacionadas com a participação do
sector privado e entrega de modelos do sector Off-Grid (“fora da Rede Eléctrica”), bem como o sector
financeiro e instrumentos de financiamento para a expansão do acesso à energia fora da rede, como
instalações de concessão e mecanismos de financiamento baseados em resultados, entre outros. Os
serviços de consultoria (“os Serviços”) incluem, entre outros: Prestar apoio técnico à FUNAE PIU
na implementação do Mecanismo de Financiamento Solar “Off-Grid” com contribuições técnicas
essenciais; Auxiliar na selecção e supervisão do Gestor da Facilidades e Agente de Verificação; e
Apoiar na gestão do programa em quaisquer outras actividades necessárias na implementação dos
Termos de Referência.
Para esta consultoria, o FUNAE pretende contratar um Consultor Individual (“Consultor”) com
experiência relevante na área das actividade. Para ser considerado na selecção, o consultor deve
comprovar as suas qualificações académicas adequadas e demonstrar experiência necessárias para
realização dos serviços especificadas nos termos de referência. O candidato deve ter no mínimo
mestrado em Energia, Negócios, Economia, Engenharia, Finanças, Ciências Sociais e Políticas,
Direito ou qualquer outra área intimamente relacionada e: (i) Mínimo três anos de experiência
relevante e capacidade demonstrada pelo envolvimento no sector energético fora da rede
na África Subsariana; (ii) Experiência e competências no sector e nos mercados energéticos;
(iii) Experiência com o sector privado fora da rede e mecanismo de financiamento; e (iv)
Demonstrar capacidade de auto-navegação em ambientes burocráticos complexos, estabelecer
parcerias fortes com diferentes partes interessadas e capacidade de trabalhar num ambiente
multicultural com equipas virtuais localizadas em diferentes países.
Os Termos de Referência (TOR) detalhados se encontram disponíveis no seguinte website: (www.
funae.co.mz) ou poderão ser solicitados no endereço indicado abaixo.
A FUNAE - Fundo de Energia convida aos indivíduos Elegíveis (“Consultores”) a manifestarem o seu
interesse em prestar os serviços acima referidos. Os Consultores Interessados devemrão fornecer
informações que demonstrem que possuem as qualificações e experiência relevantes necessárias
para fornecer os serviços (CV, descrição de serviços semelhantes e experiência em condições
similares. Os documentos comprovativos, incluindo pelo menos 3 cartas de recomendação,
devem ser incluídos na apresentação).
Chama-se a atenção dos Consultor interessados para a Secção III, parágrafos, 3.14, 3.16 e 3.17 do
“Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” de Novembro de 2020 (“Regulamentos de
aquisição”), que estabelece a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.
O Consultor será seleccionado de acordo com o método de selecção de Consultor Individual
estabelecido no Regulamento de Aquisição do Banco Mundial para mutuários do IPF, datados de
Novembro de 2020”.
Mas informações poderão ser obtidas no endereço abaixo, durante a hora de expediente: 7.30 às
15.30 horas.
As Manifestações de Interesse acompanhadas de CV e documentos relevantes deverão ser
entregues em documento impresso ou e-mail até ao dia 3/6/2022, no endereço abaixo.
Nome: FUNAE - Fundo de Energia - Sede
Endereço: Rua da Imprensa, n.º 256, Portas 610-618
Telefone: (+258) 304717/ 21304720; Fax: (+258) 21309228;
E-mail: procurementproenergia@funae.co.mz

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTING SERVICES – INDIVIDUAL CONSULTANT SELECTION)
MOZAMBIQUE
Energy For all (ProEnergia)
Grant No.: IDA-D4410
Assignment Title: Energy Access Specialist
Reference No.: MZ-FUNAE-289767-CS-INDV
The Government of Mozambique has received financing from the World Bank to support the Energy
For All (ProEnergia), and intends to apply part of the proceeds for consulting services.
FUNAE is seeking to onboard an energy access specialist to strengthen the capacity of FUNAE’s
Project Implementation Unit (PIU) on issues related to private sector participation and delivery
models of the off-grid sector, as well as financial sector and financing instruments for off-grid energy
access expansion, such as grant facilities and results-based financing mechanisms, among others.
The consulting services (“the Services”) include, among others: provide technical support to FUNAE
PIU on implementation of Off-grid Solar Finance Facility with key technical inputs; Assist in selection
and supervise Facility Manager and Verification Agent; and Support program management in any
other required activities in the implementation of this ToR.
For this consultancy, FUNAE intends to hire an Individual Consultant (“Consultant”) with relevant
experience in the field of the assignment. To be considered qualified to perform the tasks, the
consultant must be able to demonstrate appropriate academic qualifications, experience and ability
to perform all tasks specified in the terms of reference. The candidate must have at least a Master’s
degree in energy, business, economics, engineering, finance, social and political sciences, law or any
other closely related field and: (i) minimum three years of relevant experience with demonstrated
ability by involvement in off-grid energy sector in Sub-Saharan Africa; (ii) Experience and skills
in the energy sector and markets; (iii) Experience with the off-grid private sector and funding
mechanism; (iv) Demonstrated ability to self-navigate in complex bureaucratic environments,
establish strong partnerships with different stakeholders and ability to work in a multicultural
environment with virtual teams located in different countries.
The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment are available on the following website:
(www.funae.co.mz) or can be obtained at the address given below.
FUNAE - Fundo de Energia now invites eligible Individuals (“Consultants”) to express their interest
in providing the aforementioned Services. Interested Consultants must provide information
demonstrating that they have the necessary qualifications and relevant experience to provide the
Services (CV, description of similar services, and experience in similar conditions. Supporting
documents, including at least 3 letters of recommendation must be included in the submission).
The attention of interested Consultant 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.
A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant Selection method set out
in the World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers, dated November 2020.
Further information can be obtained at the address below during office hours: 07:30 to 15:30.
Expressions of Interest accompanied by CV and relevant documents must be delivered in printed
document or e-mail by 3/6/2022, at the address below.
Nome: FUNAE – Fundo de Energia - Sede
Address: Rua da Imprensa, n.º 256, Portas 610-618
Telephoone: (+258) 304717/ 21304720, Fax: (+258) 21309228
E-mail: procurementproenergia@funae.co.mz

Sistema de Gest\ao Ambiental com o Certificado Nº /INNOQ – A.002/18
Sistema de Gest\ao de Qualidade com o Certificado Nº /INNOQ – Q.002/13
Sistema de Gestão Ambiental com Certificado Nº PT10/03200
Sistema de Gestão da Qualidade com Certificado Nº PT08/02280
4356
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

República de Moçambique
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
COFRE GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DA PROVÍNCIA DE MANICA
SERVIÇOS PROVINCIAIS DE ASSUNTOS SOCIAIS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

INSTITUTO AGRÁRIO DE CHIMOIO
PROJECTO DE MELHORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DE MOÇAMBIQUE

Anúncio de Adjudicação

(MozSkills)
ESTRADA NACIONAL Nº6 TELEFAX.251-22115 C.P. 113

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 nº5/2016,
de 8 de Março, comunica-se a adjudicação de acordo com a tabela abaixo:

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d) do nº3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de
8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos Concursos abaixo:
Concurso nº

Objecto

Modalidade

Concorrente

04G546842/UGEA/
CR/06/2022

Estudo de Mercado

Concurso

(Serviço)

Público

04G546842/UGEA/
CR/06/2022

Estudo de Mercado

Concurso

Prifuturo e

(Serviço)

Público

Consultoria

04G546842/UGEA/
CR/06/2022

Estudo de Mercado

Concurso

Glob Environ View,

(Serviço)

Público

Lda

04G546842/UGEA/
CR/06/2022

Estudo de Mercado

Concurso

Moz Targuet Service

(Serviço)

Público

So.Uliep

04G546842/UGEA/
CR/06/2022

Estudo de Mercado

Concurso

(Serviço)

Público

04G546842/UGEA/
CR/06/2022

Estudo de Mercado

Concurso

Ebenezer Multi-

(Serviço)

Público

Services, Lda.

Entidade adjudicada

Objecto de Contratação

OITUS HOME,LDA

Fornecimento de mobiliário
de escritório

Montante de
Adjudicação

Concurso

4.500.000,00MT Nº06 /CGRN/AD/UGEA/2022

Valor (MT)

Maputo, aos 23 de Maio de 2022
Winresources, Lda

Agriforestry Sowtion

3.542.080,00

O Presidente do Conselho de Administração do Cofre
____________________________
(Ilegível)

3.660.901,10

4552

4.016.000,00
6.038.370,00
7.423.650,00
7.555.743,00
Campus de Lhanguene, Av. do Trabalho Nr. 2482, Caixa Postal 4040, Tel. 842022786

Autoridade Competente
(Ilegível)

EDITAL
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Mestrado em Energia e Meio Ambiente (MEMA) – 3.a Edição

CONCURSO PÚBLICO
Contratação de uma Empresa de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
de bens e equipamento da Empresa a nível nacional
1. A MSTAR, S.A, igualmente denominada por “ZAP”, sedeada na Avenida Albert Lithuli
nº15, 5ºandar, Maputo, Moçambique, matriculada na Conservatória do Registo
das Entidades Legais de Maputo sob o número 100174553, pessoa colectiva
número 400273502 que desenvolve actividade na área de Telecomunicações.
2. Assim, convida todas empresas elegíveis e interessadas a apresentarem propostas
fechadas e seladas.
3. A manifestação de interesse deve ser acompanhada pela seguinte informação:
•
•
•
•
•

Carta de manifestação de interesse;
Curriculum Vitae/Perfil da Empresa destacando a sua experiência;
Possuir Certificado de Registo Comercial que habilite a exercer a actividade;
Cartas abonatórias (3):
Informações relevantes relativas a experiência e capacidade de trabalhar
a nível nacional na execução de serviços de manutenção de bens e
equipamentos da Empresa.

As empresas interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima mencionados,
deverão manifestar o interesse submetendo toda documentação e evidências que
comprovam a sua elegibilidade para o correio electrónico rh.mstar@zap.co.mz até
ao dia às 17.00h do dia 3 de Junho de 2022.
Na referida manifestação de interesse deverá constar no campo Assunto do email o
texto “ZAP/MANUTENÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE”

1. Introdução
A Universidade Pedagógica de Maputo (UP-Maputo) abre a 3ª Edição do Mestrado em Energia e Meio
Ambiente na modalidade híbrida, cujas aulas terão início no segundo semestre do ano académico de
2022. O Mestrado em Energia e Meio Ambiente (MEMA) tem carácter académico, com as seguintes
linhas de pesquisa:
a) Energia e Meio Ambiente;
b) Energia e Sociedade;
c) Fontes Renováveis de Energia;
d) Planeamento Integrado de Recursos;
e) Desenvolvimento e Aplicações de Tecnologias Energéticas e;
f) Avaliação de impactos ambientais e gestão ambiental para desenvolvimento sustentável;
2. Elegibilidade
Podem candidatar-se ao MEMA todos os que tenham formação ao nível da licenciatura, numa das
seguintes áreas:
a) Ciências Naturais (Biologia, Física e Química) e Ensino de Ciências Naturais;
b) Geografia e Ensino de Geografia;
c) Energias renováveis/sustentáveis;
d) Ciências da Atmosfera;
e) Ciências Marinhas;
f) Ecologia;
g) Oceanografia:
h) Hidrologia;
i) Ciências do Ambiente e Educação Ambiental;
j) E outras, cuja aceitação carece de uma análise de documentação.
3. Procedimento para a candidatura
Os candidatos ao curso do MEMA deverão submeter uma carta de candidatura ao Director da
Faculdade de Ciências Naturais e Matemática, declarando igualmente a sua capacidade financeira para
o pagamento pontual das propinas, à qual deverão anexar a seguinte documentação:
• Ficha de inscrição (a obter na Secretaria da Pós-graduação da FCNM ou em www.up.ac.mz/
faculdades/fcnm);
• Fotocópia autenticada do BI, Passaporte ou DIRE;
• Fotocópia autenticada do Certificado de habilitações académicas;
• Curriculum Vitae académico (Máximo duas páginas);
• Pelo menos uma carta de recomendação emitida por um Professor Doutor.
• Duas (2) fotografias tipo passe; e
• Valor monetário de 2.000,00Mt (dois mil meticais) a ser depositado na conta bancária do
Millennium BIM – 248521082, titular: UP-FCNM-PÓS-GRADUAÇÃO.
4. Datas Importantes:
a)
b)
c)
d)

Submissão de candidaturas: 27 de Maio a 23 de Junho de 2022
Apuramento das candidaturas: 23 a 27 de Junho de 2022
Publicação dos resultados: 29 de Junho de 2022
Início de aulas: 20 de Agosto de 2022

5. Informações e esclarecimentos adicionais
Para mais informações, os candidatos poderão dirigir-se à Secretaria da Pós-Graduação da Faculdade
de Ciências Naturais e Matemática da UP-Maputo, sita no Campus de Lhanguene, Av. de Trabalho, 2482,
Maputo, Telefone: (+258) 842022786.

Maputo, aos 23 de Maio de 2022
MSTAR - S.A, Sede: Av. Albert Lithuli, Nº 15, 5ºAndar, Nuit: 400273502 - Tel: 21305199, Cell: 825535555
Maputo - Moçambique
4556

O DIRECTOR
_______________________________________
(Professor Catedrático António Armindo R. Monjane)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS
COMISSÃO PROVINCIAL DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DE HABITAÇÃO DO ESTADO

AVISO Nº 05/CPAAIHE/2022
Os Serviços de Avaliação e Alienação de Imóveis do Estado torna público que, em conformidade com o Decreto
2/91 de 16 de Janeiro e do Diploma 5/96, de 17 de Janeiro do Decreto 25/95, de 6 de Junho respectivamente,
os inquilinos abaixo indicados apresentaram junto a estes Serviços requerimentos de compra dos imóveis
em que habitam, convidando-se aos cidadãos a denunciarem qualquer irregularidade que possa existir nos
processos referidos neste aviso, num prazo de 15 dias a contar da data de publicação do mesmo.
Nº

NOME DO REQUERENTE

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

01

Genino Flávio Lombard de Carvalho

Rua da República S/Nº Ilha de Moçambique

4559

Nampula, aos 24 de Maio de 2022
O CHEFE DA COMISSÃO
Gil Jacinto de Carvalho
(Técnico Sup. N1)
Serviço Provincial de Infra-Estruturas-Nampula Av. 25 de Setembro nº 80, Caixa Postal 25
Telefax: 26213580 Email: spinpl20@gmail.com

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE CULTURA E TURISMO
REPARTIÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

225

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO
GOVERNO DO DISTRITO DE BOANE
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

ASSUNTO: Concurso Público Nº02/DPCTI/2022, para Reabilitação da
Casa Provincial de Cultura de Inhambane
De acordo com a alínea d) do nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do
artigo 63 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto nº 05/ 2016, de 08 de Março, comunica-se que o objecto do concurso
acima foi adjudicado à empresa MOZ VENNUS CONSTRUÇÕES, LDA, pelo
valor de 3.367.578,25MT (três milhões, trezentos e sessenta e sete mil,
quinhentos e setenta e oito meticais e vinte e cinco centavos), incluindo o
IVA.
Inhambane, aos 24 de Maio de 2022
(Ilegível)
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AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO DE INGRESSO
De acordo com o despacho de
/
/2022, da Exma Senhora Administradora do Distrito de Boane,
ao abrigo dos nºs 2 e 3 do artigo 35 do EGFAE e o nº 1 do artigo 1 do Decreto nº 30/2018, de 22 de Maio,
conjugado com os artigos 12 e 13 do Diploma Ministerial nr 61/2000 de 5 de Julho e a Resolução nº
24/2021 de 14 de Julho, estão abertas as vagas para o ingresso no Aparelho do Estado, por um período
de 30 dias a contar da data da publicação do aviso para o provimento de 127 vagas existente no Serviço
Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Boane, de salientar que neste ano o serviço tem dotação
para prover 25 vagas, nas carreiras de Técnico Superior de Saúde N1 na categoria de Pediátrico(1)
e Enfermeiro A e (2), Técnico de Saúde nas categorias: Enfermagem Geral (4), Saúde MaternoInfantil (8), Técnico de Farmácia (3), Técnico de Medicina Geral (4), Técnico de Manutenção de
equipamento hospitalar (1), Agente de Serviço (2), Auxiliar de Limpeza (1). para os indivíduos de
idade não inferior a 18 anos e habilitados com os seguintes níveis:
Carreira
Técnico Superior de
Saúde N1

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE
GOVERNO DO DISTRITO DE MOATIZE
INSTITUTO MÉDIO DE GEOLOGIA E MINAS DE MOATIZE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Técnico de Saúde
Agente de Serviço
Auxiliar de Limpeza

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
1. O Instituto Médio de Geologia e Minas de Moatize, através do financiamento do Banco Mundial, convida
pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou internacionais interessadas a apresentarem propostas
fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:
Data e horafinal de
entrega das
propostas

Data e hora de
abertura das
propostas

Validade
das
propostas

Especializar 10 Formadores na
Área de Processamento e Análise
de Amostra na Qualificação de CV5
Processamento Mineral

7/6/2022
às 10h.00horas

7/6/2022
às 10h:30mint

15 dias

Concurso
Público

Especializar 10 Formadores na
Área de Processamento e Análise
de Amostra na Qualificação de CV3
Processamento Mineral

7/6/2022
às 10h.00horas

7/6/2022
às 10h:30mint

15 dias

No 03/GDM/
IMGM/20202

Concurso
Público

Especializar 10 Formadores na
Área de Pesquisa Geologica na
Qualificação de CV5 Geologia

7/6/2022
às 10h.00horas

7/6/2022
às 10h:30mint

15 dias

No 04/GDM/
IMGM/20202

Concurso
Público

Formar 15 funcionários em inglês

7/6/2022
às 10h.00horas

7/6/2022
às 10h:30mint

15 dias

No do
Concurso

Modalidade
Contratação

No 01/GDM/
IMGM/2022

Concurso
Público

No 02/GDM/
IMGM/2022

Objecto do
Contrato

Vagas
dotadas

Vagas não
dotadas

Pediátrico

1

4

Enfermeiro A

2

4

Enfermagem Geral

4

20

Enf. Saúde Materno-Infantil
Técnico de Farmácia
Técnico de Medicina Geral
Técnico de Manutenção de equipamento hospitalar
Servente de Unidade Sanitária
Limpeza
Total
Subtotal

8
3
4
1
2
1
26

12
5
16
6
33
1
101
125

1. Nível Superior para a carreira de Técnico Superior de Saúde N1,
2. Nível Médio para a carreira de Técnico de Saúde,
3. 2º Grau para a carreira de Agente de Serviço,
a) Certidão de Narrativa Completa de Nascimento ou Bilhete de Identidade devidamente autenticado,
b) Certificado de habilitações literárias ou profissionais devidamente autenticado,
4. Os candidatos devem declarar nos requerimentos, em alíneas separadas e sob compromisso de honra,
a situação em que se encontram relativamente,

2. Os interessados poderão obter mais informações nas instalações do Instituto Médio de Geologia e Minas
de Moatize de Segunda à Sexta Feira e levantar os Termos de Referências no endereço indicado no
presente edital, nas horas normais de expediente (08h:00 as 15h:00), até ao dia 7 de Junho de 2022 com
as respectivas propostas Técnicas e fincancéiras fechadas.
3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada e Obras Públicas, Forneciemnto
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto Nº 5/2016 e que as propostas deverão
ser entregues no endereço abaixo indicado:
Endereço: Estrada Nacional Nº 7, Bairro 25 de Setembro, Província de Tete, Distrito de Moatize.
Repartição: UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA).
Telefone:

Categorias

a) Certidão de Aptidão Física e mental para o desempenho das funções,
a) Ausência de condenação por crime a que corresponda pena de prisão maior, ou de prisão por
crimes contra a segurança do Estado ou pela prática de outros actos que deva ser considerada
desonrosos e manifestem incompatibilidade com o exercício de funções no Aparelho do Estado,
b) Não ter sido expulso do aparelho do Estado e de não se encontrar na situação de aposentação ou
reformado,
c) Cartão ou comprovativo da inscrição na ordem dos Médicos/Enfermeiros.
d) Certidão de Registo Criminal,
e) Declaração Militar,
f) NUIT.
5. Estão dispensados agora os documentos indicados nas alíneas: d), e) e f).
6. O concurso é valido por 3 anos contados a partir da data da publicação da lista de classificação final,
no Boletim da República.
7. A Selecção dos candidatos será feita mediante a avaliação curricular, entrevista e práticas profissionais
ao abrigo da Resolução nº 24/2021 de 14 de Julho.
O processo de candidatura deverá dar entrada no Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social
de Boane, na secretaria, durante as horas normais de expediente, de segunda a sexta-feira, das 7.30 às
15.30horas, e o requerimento pedindo a admissão ao concurso é dirigido a Administradora do Distrito de
Boane.

+258 842445871
+258 849338065
+258 842111937

(Assinatura Ilegível)

À entidade Competente
222

347

PUBLICIDADE

Quarta-feira, 25 de Maio de 2022

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE
MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DA
JUSTIÇA E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO
ÚNICO DA MATOLA
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR ÓBITO
DE LÚCIA UACIQUETE
FERNANDO
Certifico,
para
efeitos
de
publicação, que por escritura
de dezasseis de Maio de dois
mil e vinte e dois, exarada de
folhas oitenta e seis a oitenta
e oito, do livro de notas para
escrituras diversas número trinta
“B”, barra BAÚ, deste Balcão, a
cargo da Notária em exercício,
VITALIANA DA ANUNCIAÇÃO
RABECA MANHIQUE MACUÁCUA,
foi celebrada uma Escritura de
Habilitação de Herdeiros por
óbito de LÚCIA UACIQUETE
FERNANDO, de então cinquenta
e três anos de idade, com última
residência habitual no Bairro da
Vila do Infulene, cidade da Matola.
Que a falecida não deixou
testamento ou qualquer outra
disposição da sua última vontade,
tendo deixado como únicos e
universais herdeiros de seus bens,
seus filhos: PAULINO FRANCISCO
CHILAÚLE, solteiro, maior, natural
de Maculuane e residente na
Matola Gare, MARTILHA LUÍS
CHILENGUE,
solteira,
maior,
natural de Macupula, residente
no Bairro Luís Cabral, cidade de
Maputo, FLORÊNCIA FRANCISCO
CHILAÚLE,
solteira,
maior,
natural de Maculuane e residente
na cidade de Maputo e GINOCA
JULIÃO INGUANE, solteira, maior
e residente na África do Sul.
Que não existem outras pessoas
que possam concorrer na sucessão.
Que fazem parte da herança bens
móveis e imóveis, incluindo contas
bancárias em nome da falecida.
Está Conforme
Matola, aos 18 de Maio de 2022
A Notária
(Ilegível)
4713
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA CIDADE
Ministério da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos
Departamento dos Registos,
Notariado e Assuntos Constitucionais
Quarto Cartório Notarial de
Maputo
Centro Comercial Marés

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
ZULEKHAN AHAMED
HASSAN MAKDA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública
de doze de Abril de dois mil e vinte
e dois, lavrada de folhas sessenta
e dois a sessenta e três verso, do
livro de notas para escrituras diversas número quatro, traço CCM,
deste Quarto Cartório de Maputo-Centro Comercial Marés, perante mim, IVO ALFREDO MAZIVE,
Conservador e Notário Superior,
em exercício no referido Cartório,
foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito
de ZULEKHAN AHAMED HASSAN
MAKDA, de sessenta e sete anos
de idade, casado sob o regime
de comunhão geral de bens com
Rashid Ahmad Ismail Loonat,
com a última residência no Bairro
Central “A”-cidade de Maputo.
Que até à data da sua morte não
deixou testamento nem qualquer
outra disposição da sua última
vontade.
Deixou como únicos e universais
herdeiros da quota de todos os
seus bens: MAHMADO SALIM
RASHID AHMAD LOONAT, casado sem convenção antenupcial
com Resmá Mussamia Lacaniam, natural de Maputo, onde reside, SHEHNAZ RASHID AHMAD
LOONAT, casada sob o regime
de comunhão geral de bens com
Abdullah Esuf Seedat, natural
de Maputo, onde reside, ANISHA
RASHID AHMAD LOONAT, casado sob o regime de comunhão
geral de bens com Ashraf Ibrahim Makda Sidat, natural de
Maputo, onde reside, KHATIJA
BIBI RASHID AHMAD LOONAT,
casada, sem convenção antenupcial com Teshin Ebrahim Omar,
natural de Maputo, onde reside e
NABEELAH RASHID AHAMAD
LOONAT, casada sob o regime de
comunhão geral de bens com Alnoor Mohamad Icbal Abdul Latifo, natural de Maputo, onde reside. Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram
ou com eles concorram à sucessão
da herança e dela não fazem parte
bens móveis e imóveis.
Está Conforme
Maputo, aos 14 de Abril de 2022
(Ilegível)
4728

4558

4541
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO
DIRECÇÃO PROVINCIAL DO PLANO E FINANÇAS
Repartição das Aquisições - UGEA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE

Anúncio de Adjudicação

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

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

Anúncio de Adjudicação do Concurso Limitado
nº58F000141/C.L/0013/UNICEF/RA/SPST/2022

Nº
Ordem

Contratação para Execução de Fornecimento de Material Didáctico
Nos termos do número 2, do artigo 64 do Regulamento de Contratação de
Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços
ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março, comunica-se que
o objecto do concurso acima foi adjudicado a empresa: CASA ESTRELINHA
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LIMITADA no valor total de 423.200,00MT
(Quatrocentos e vinte e três mil, duzentos meticais), incluindo o IVA.

1
2
3
4
5

Nº de Concurso
27K003461/
CL/01/2022
27K003461/02/
CL/2022

Fornecimento de géneros alimentícios e
produtos de higiene e limpeza

27K003461/
CL/03/2022

Lote I- Kaya Kweru
Prestação de serviços de catering e aluguer
de Sala
Lote II- Complexo Palhota

27K0003461/
CL/04/2022
27k003461/
CP/01/2022

Prestação de serviços gráficos, reprografia
e serigrafia

F.F. Trading, Lda

1.710.372,00Mt

Central Gráfica

1.468.350,00Mt
1.477.125,00Mt
1.401.952,50Mt

Fornecimento de uma viatura cabina dupla Ronil Lda

2.395.000,00Mt

Matola, Maio de 2022
A AUTORIDADE COMPETENTE
(Ilegível)

(Ilegível)
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CONVITE PARA LICITAÇÃO (ITB)
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INVITATION TO BID (ITB)

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

ITB/HCR/
MOZNA/2022/001

Valor
Adjudicado
Incluindo IVA

Desclassificação dos concorrentes

Aquisição de consumíveis informáticos

Autoridade Competente

REFERÊNCIA

Nome de Concorrente
Vencedor

Objecto de Concurso

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

DESCRIÇÃO DO ITEM

ITEM DESCRIPTION

ITB/HCR/
MOZNA/2022/001

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

Empresas interessadas e qualificadas são convidadas a enviar um email requisitando
os cadernos de encargo para: mozmasupply@unhcr.org durante o período de
24 de Maio a 7 de Junho de 2022.
Por favor, inserir no título do e-mail, a referência do concurso seguido do nome da
sua empresa
Ex: ITB/HCR/MOZNA/2022/001_ NOME DA SUA EMPRESA

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

The interested Constructors are invited to send an email requesting tender documents
to: mozmasupply@unhcr.org during the period from 24rd May to 7th June 2022.
Please insert in the subject line of your email, the tender Reference Number followed
by your company name.
Eg: ITB/HCR/MOZNA/2022/001_COMPANY ABC
4510

Unidade Gestora Executora das Aquisições

Departamento de Aquisições

Anúncio de Concurso Público nº 27A001141CP00152022 para Prestação
de Serviços de Suporte e Manutenção da Rede de Dados do CEDSIF, IP
1. O CEDSIF IP- Centro de Desenvolvimento de Sistema de Informação de Finanças convida

empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para prestação de serviços de
suporte manutenção da rede de dados do CEDSIF, IP.
2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações baixando o documento

de concurso no portal do CEDISIF www.cedsif.gov.mz ou solicitá-lo através do seguinte
endereço electrónico: ugea@cedsif.gov.mz.
3. O prazo de validade das propostas é de 120 dias.

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO COLECTIVO
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 nº05/2016, de 08 de Março, comunica-se que os objectos das contratações na
tabela abaixo, foram adjudicados nos seguintes termos:
Valor AdjudiNº da
Modalidade Objecto do Concurso
cado (MT)
Contratação

4. As Propostas deverão ser entregues no CEDSIF, IP sito na Av. Guerra Popular n.º 20, na

Recepção, em Maputo até ao dia 21/6/2022 às 10.00 horas e serão abertas em sessão
pública na Sala de Reuniões do 3º andar, nº 303, às 10.30h.

27A001141
AD00072022

Ajuste
Directo

Fornecimento do serviço de renovação e
registo de domínio

268.000,00

Centro Informática da Universidade Eduardo Mondlane

Concurso
Por Lances

Fornecimento de Licenças para Captura e
Processamento de Dados Biométricos

3.905.000,00

Altron
Moçambique Lda

5. Visitas às instalações são obrigatórias, estão agendadas para os dias 6 e 8 de Junho de

2022, das 11 às 12 horas, no local agendado para abertura das propostas.
6. É fixada garantia provisória de 68.000,00MT (Sessenta e Oito Mil Meticais).
7. No dia 30 de Junho às 10.30h, no mesmo local da abertura das propostas, far-se-á o anúncio

do posicionamento dos concorrentes.

27A001141L
C00062022

Empresa
Adjudicada

8. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras

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

Maputo, aos 20 de Maio de 2022
A Autoridade Competente

Maputo, Maio de 2022

(Ilegível)

A Autoridade Competente

Av. Guerra Popular nº 20, Prédio CEDSIF 1º andar – Maputo Tel.: 21-327363/6, Fax. 21-309784, 84 3982706/7 ou 823042172/3042169
E-mail: conselhodeadministracao@cedsif.gov.mz

(Ilegível)
4551

4550
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA
CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E
TRABALHO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE
MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, nº 345, R/C

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR ÓBITO DE
JOSÉ VALENTIM MELO DE
SOUSA
Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura pública de nove
de Maio de dois mil e vinte e dois,
lavrada de folhas setenta e um
verso a folhas setenta e dois verso,
do livro de notas para escrituras
diversas número duzentos e noventa
e dois “C”, deste Quarto Cartório
Notarial de Maputo, perante mim,
ESPERANÇA PASCOAL NHANGUMBE,
Conservadora e Notária Superior, em
exercício no referido Cartório, foi
lavrada uma Escritura de Habilitação
de Herdeiros por óbito de JOSÉ
VALENTIM MELO DE SOUSA, casado
sob o regime de comunhão de bens
adquiridos com Gilda Augusto dos
Santos Madeira Sousa, de setenta
anos de idade, natural de São José Lisboa, nacionalidade moçambicana,
com última residência no Bairro de
Inhassoro, província de Inhambane,
sem ter deixado testamento com
disposição de sua última vontade.
Mas certifico pela operada escritura
pública que foram declarados como
únicos e universais herdeiros da
quota disponível de todos seus bens,
sua esposa GILDA AUGUSTA DOS
SANTOS MADEIRA SOUSA, viúva,
natural de Maputo onde reside e seus
filhos: MARIA ISALTINA PEREIRA
DE SOUSA, divorciada, natural
de Mafamude-Vila Nova de Gaia e
JOSÉ VALENTIM MELO DE SOUSA
JÚNIOR, solteiro, maior, natural
de Maputo, onde reside, todos de
nacionaliade moçambicana.
Que não deixou outras pessoas que
por lei com eles possam concorraer à
sucessão da herança e que dela fazem
parte bens móveis e imóveis.
Está Conforme
Maputo, aos 24 de Maio de dois mil e
vinte e dois
A Conservadora e Notária Técnica
(Ilegível)
4723

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA
CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DA
CIDADE DE MAPUTO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DO NIASSA
GOVERNO DO DISTRITO DE CUAMBA
UGEA – Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO
Concurso Nº 01/CONST_E_ MANUT/GDC/UGEA/2022

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE ISSUFO AMADE
SULEMANE E MAIMUNA ABDULA

Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura de dez de
Maio de dois mil e vinte e dois,
exarada de folhas noventa e dois
a noventa e três, do livro de notas
para escrituras diversas número
trezentos e sessenta e cinco, traço
“B”, do Segundo Cartório Notarial
de Maputo, perante mim, DANILO
MOMEDE BAY, Conservador e
Notário Superior, em exercício no
referido Cartório, foi celebrada
uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de ISSUFO
AMADE SULEMANE, de setenta e
cinco anos de idade, no estado de
casado sob o regime de comunhão
de bens adquiridos com Maimuna
Abdula, que era natural de Maputo,
com última residência habitual no
Bairro da Malhangalene, filho de
Amade Sulemane e de Ana Josefa
Tembe.
Que no dia dezanove de Janeiro
de dois mil e vinte e um, na sua
residência, um indivíduo de sexo
feminino de nome MAIMUNA
ABDULA, de setenta anos, no
estado de viúva, de nacionalidade
moçambicana,
com
última
residência habitual no Bairro
KaMaxaquene, filha de Abdula
Sidullana e de Ancha Ali.
Que os falecidos não deixaram
testamento ou qualquer outra
disposição da sua última vontade.
Deixando como únicos e universais
herdeiros seus filhos: HAGIRA
ABDULA e EMÍDIO ABDULA,
solteiros, maiores, naturais de
Lourenço Marques.
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.

O Governo do Distrito de Cuamba convida empresas de obras públicas e de fornecimentos de Bens e Prestação de Serviços, interessadas e detentoras de alvará igual ou superior a 3ª Classe, Certidão de
Quitação passada pela área fiscal, INSS, Certidão de Cadastro Único (Actualizado) a apresentarem propostas fechadas, para os objectos abaixo descritos, a serem executados no Distrito de Cuamba, com
a seguinte descrição:
N.º

Modalidade

1
Excepcional
(Limitado)

2

Lote

Objecto

Local de execução das obras

I

Construção do Centro de Saúde tipo II
de Namacoma

Povoado de Namacoma

II

Construção do Centro de Saúde tipo II
de Mutepa

Posto Administrativo de Lúrio,
Localidade de Muitetere, Povoado
de Mutepa

IV

3
4

V
Excepcional
(Ajuste Directo)

5

VI

Aquisição de uma viatura protocolar de
marca ISUZU D-MAX LS4X4
Manutenção e apetrechamento da
Residência Oficial do Exmo Senhor
Administrador do Distrito
Manutenção da Residência do Senhor
Secretário Permanente do Distrito

Secretaria Distrital

Prazo de
entrega das
propostas

Data e hora de
abertura das
propostas

Data e hora de visita ao local das obras
Dia 25/5/2022, 8.30 horas,
concentração no edifício do Governo do Distrito de
Cuamba e partida para o local
Dia 26/5/2022, 8.30 horas,
concentração no edifício do Governo do Distrito de
Cuamba e partida para o local

10/6/2022
às 9.00 horas

10/6/2022
9.30 horas

Cidade de Cuamba

Não

Não aplicável
Dia 7/6/2022, 8.30 horas,
concentração no edifício do Governo do Distrito de
Cuamba e partida para o local
Dia 8/6/2022, 8.30 horas,
concentração no edifício do Governo do Distrito de
Cuamba e partida para o local

Cidade de Cuamba

Garantia
provisória

Aplicável

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações do concurso, adquirindo pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais), durante as horas normais
de expediente, a partir do dia 17 de Maio de 2022 até ao dia 1 de Junho do ano em curso, no endereço abaixo.
2. As propostas deverão ser entregue na Secretaria Distrital de Cuamba (UGEA), sito na Av. Eduardo Mondlane, cidade de Cuamba – Niassa até às 9.00 horas do dia 10 de Junho de 2022, data em que
às 9.30 horas serão publicamente abertas na Sala de Sessões do Governo do Distrito, na presença dos concorrentes e de todos que desejarem assistir ao acto, as mesmas deverão ter um período de
validade de 90 dias, contando a partir da data de abertura.
3. A visita ao local de execução das obras é obrigatória e é por conta e risco próprio. Esta será nos dias 7 e 8 de Junho de 2022, a partir das 8.00 horas nos endereços acima referenciados, partida
para o local às 9.00 horas.
4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.o 5/2016, de 8 de
Março.
Cuamba, aos 13 de Maio de 2022
O Secretário Permanente Distrital
Morais Aidene
(Instrutor Técnico Pedagógico N1)

Está Conforme
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Maputo, aos 23 de Maio de 2022
A Notária
(Ilegível)
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UNIVERSIDADE LÚRIO
MOÇAMBIQUE
Projecto de Capacitação da UniLúrio para o Apoio À Agricultura e Indústria

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONSULTORIA INDIVIDUAL
ESPECIALISTA DE SALVAGUARDAS AMBIENTAIS E SOCIAIS
CONCURSO N.º 01/CONS-UNILURIO/22
Sector de Desenvolvimento Social
Ref.ª do Acordo de Financiamento: 21001550365425
Projecto ID N.º: P-MZ-I00-002
Data: 25 de Maio de 2022
1. A Universidade Lúrio - UniLúrio recebeu financiamento do Banco Africano para o
Desenvolvimento para custear despesas do PROJECTO DE CAPACITAÇÃO DA UNILÚRIO PARA
O APOIO À AGRICULTURA E INDÚSTRIA - P-MZ-I00-002, e pretende aplicar parte do montante
deste donativo para a Contratação de Serviço Individual – Especialista em Salvaguardas
Ambientais e Sociais
2. O Especialista em Salvaguardas Ambientais e Sociais será contratado para lidar com os aspectos
de Salvaguardas Ambientais e Sociais na Unidade de Implementação do Projecto (PIU), sob
a autoridade e supervisão do Coordenador do Projecto. O Especialista em Salvaguardas
Ambientais e Sociais (A&S) é responsável pela execução do programa de trabalho no domínio
das salvaguardas ambientais e sociais de acordo com os regulamentos nacionais e os requisitos
do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).
3. A Universidade Lúrio - UniLúrio convida Consultores Individuais elegíveis a manifestarem o seu
interesse na prestação dos Serviços acima indicados. Os consultores individuais interessados
deverão fornecer informações que demonstrem que estão qualificados para executar os serviços
em forma de Currículo Vitae, anexando documentos relevantes (Diploma, Certificado, etc).
4. Os critérios de elegibilidade, para o estabelecimento da lista curta e os procedimentos de
selecção deverão estar de acordo com a “Política de Aquisições para Operações Financiadas do
Grupo do Banco” de Agosto de 2015, que está disponível no site do Banco em http: //www.afdb.org
5. Um Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção de Consultores Individuais
estabelecido na Política de Aquisições do Banco Africano de Desenvolvimento para Operações
Financiadas do Grupo do Banco, Agosto de 2015.
6. Os consultores interessados poderão obter mais informações e Termos de Referência (TdR)
detalhados para os serviços por meio de solicitação por e-mail no endereço abaixo.
7. As manifestações de interesse em inglês deverão ser entregues no endereço abaixo até ao dia
10 de Junho de 2022, às 15.00 horas, e mencionar “ESPECIALISTA EM SALVAGUARDAS
AMBIENTAIS E SOCIAIS”. As manifestações de interesse poderão ser enviadas por e-mail.
Attn: UniLúrio – Universidade Lúrio,
Unilúrio: SSDAIP Project Management Unit
Prof. João José Sotto Maior Salavessa
Bairro de Marrere, Rua n.º 4250, km 2.3
Nampula - Moçambique
Tel.: + 258 84 330 56 27
E-mail: jsalavessa@unilurio.ac.mz ; ugea@unilurio.ac.mz

UNIVERSIDADE LÚRIO
MOZAMBIQUE
UNILURIO SUPPORT TO SKILLS DEVELOPMENT FOR AGRICULTURE AN INDUSTRY PROJECT

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
INDIVIDUAL CONSULTANT
ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARDS SPECIALIST
Tender N.º 01/CONS-UNILURIO/22
Social Development Sector
Financing Agreement reference: 21001550365425
Project ID N.º: P-MZ-I00-002
Date: May 25th, 2022
1. The Universidade Lúrio - UniLúrio has received financing from the African Development Bank
toward the cost of the UNILURIO SUPPORT TO SKILLS DEVELOPMENT FOR AGRICULTURE AND
INDUSTRY PROJECT, and intend to apply part of the agreed amount for this grant to payments
under the contract for Individual Consultancy - Environmental & Social Safeguard
Specialist
2. The Environmental & Social Safeguards Specialist will be hired to deal with Environmental
and Social Safeguards aspects in the Project Implementation Unit (PIU), under the authority
and supervision of the Project Coordinator. The Environmental and Social Safeguards (E&S)
Specialist is responsible for executing the work program in the field of environmental and
social safeguards in accordance with national regulations and the requirements of the African
Development Bank (AfDB).
3. The Universidade Lúrio - UniLúrio now invites all eligible individual consultant to indicate their
interest in providing the above services. Interested consultants should provide information
demonstrating that they are qualified in form of Curriculum Vitae, attaching the relevant
documents (diploma, certificates, etc.).
4. Eligibility criteria, establishment of the short-list and the selection procedure shall be in
accordance with Selection of Individual Consultant (IC) method set out in with the African
Development Bank’s “Procurement Policy for Bank Group Funded Operations” dated 2015,
which is available on the Bank’s website at http://www.afdb.org
5. Interested consultants may obtain further information and detailed Terms of Reference (TOR)
for the assignment by E-mail request at the address below.
6. Expressions of interest in English Language must be delivered to the address below by 10th June,
2022 at 15:00 and mention “ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SAFEGUARD SPECIALIST”.
Expressions of interest may be sent by e-mail.
Attn: UniLúrio – Universidade Lúrio,
Unilúrio: SSDAIP Project Management Unit
Prof. João José Sotto Maior Salavessa
Bairro de Marrere, Rua n.º 4250, km 2.3
Nampula - Mozambique
Tel: + 258 84 330 56 27
E-mail: jsalavessa@unilurio.ac.mz and ugea@unilurio.ac.mz
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PUBLICIDADE

Quarta-feira, 25 de Maio de 2022

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

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

ANÚNCIO
Faz-se público que Faquir Momade Ussi Ali Abdula, natural da Maxixe e
residente em Vilankulo, no Bairro 5º Congresso, província de Inhambane,
requer autorização para mudança do nome de sua filha menor Rosana
Faquir Momade Abdula, para passar a usar o nome completo de Ariadne
Faquir Momade Abdula.
Nos termos do nº 1, artigo 360º do Código do Registo Civil, são convidados
todos os interessados para, no prazo de trinta dias, a contar da data da
publicação do presente anúncio, deduzirem, por escrito, a oposição que
tiverem direito de fazer.
Maputo, aos 20 de Maio de 2022
O Director Nacional
Arafat Nadim de Almeida Jumá Zamila
(Conservador e Notário Superior)
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CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 2

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE
JUNAIDE BIN AMADE NAIMO AMADE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dez de Fevereiro de dois
mil e vinte e dois, exarada de folhas cinquenta e quatro verso, do livro de notas
para escrituras diversas número oitocentos e oitenta e dois, traço “D”, do Terceiro
Cartório Notarial, perante Evete Márcia Agostinho Massangaia, licenciada
em Direito, Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido Cartório,
foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de Junaide Bin
Amade Naimo Amade, viúvo, natural de Inhambane, residente que foi no Bairro
da Matola “D”, de então setenta e cinco anos de idade, sendo filho de Amade Naimo
Amade e de Fátima Ismael Jussubo Amade.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como únicos e universais
herdeiros de todos os seus bens e direitos, seus filhos: Salma Mussagy Amade,
casada com Marino Ismael Somá, natural de Maputo, Faruk Mussagy Amade,
casado com Aissa Chineida Osman de Nasserdine Sidique, natural de Maputo, todos
residentes nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados
herdeiros ou com eles possam concorrer à sua sucessão.
Está Conforme
Maputo, aos 13 de Maio de 2022
O Notário
(Ilegível)
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Versão Portuguesa

Anúncio de Vaga – Oficial de Finanças & Administração
A Diakonia em Moçambique, uma Organizção Não-Governamental Sueca, tem aberta vaga
para o posto de Oficial de Finanças e Administração, para prestar apoio no desenvolvimento e
implementação de finanças, orçamentação, gestão de subvenções e gestão de recursos humanos,
de forma a garantir uma utilização transparente e eficiente dos recursos organizacionais em
conformidade com as políticas, procedimentos e requisitos de doadores aprovados.
O contrato de trabalho a termo é de 18 meses, com o período probatório de três meses. A data
de início é 1 de Julho de 2022.
Para mais detalhes sobre a posição e instruções sobre como se candidatar visite:
https://www.impactpool.org/jobs/805795

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais, interessadas e
que reúnem os requisitos de elegibilidade e Situação Tributária Autárquica regularizada, a
apresentarem propostas seladas para o concurso constante do quadro abaixo.
Concurso

Concurso Limitado
OM-04/CMM/
DMPF/G/22

Data, Hora
e Local de
Concentração
para visita

Objecto do
Concurso
Aquisição de uma
Viatura modela
Van

N/A

Data, Hora
e Local de
Alvará
abertura do
concurso
Dia: 14 de
Junho de 2022
Compatível com
Entrega:
o Objecto da
10.00h
Contratação
Abertura:
10.15h

Garantia
Provisória

50.000,00MT

2. As propostas deverão ser válidas por um período 90 dias, acompanhadas de Garantia Provisória
válida por 120 dias.
3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os
documentos do concurso no endereço indicado no nº 6, no horário das 8.00 até as 15.30H, a partir
do dia 30 de Maio de 2022.
4. Os documentos dos concursos poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento
de uma taxa não reembolsável de 1000,00MT (Mil Meticais). O pagamento deverá ser por meio
de depósito directo para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), conta com o NIB Nº 000
105 61 0000000 243 263, no BANCO MILLENIUM BIM e levantamento de recibo emitido pela
Recebedoria Municipal, sita na Av. Karl Marx no 173.
5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de
08 de Março.

Data de Encerramento: 31 de Maio de 2022

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos
concorrentes que desejarem comparecer à sessão de abertura. Não serão permitidas propostas
electrónicas e as entregues após o prazo limite serão rejeitadas:

English Version

Job Announcement - Finance & Administration Officer
Diakonia Sweden, Mozambique Country office in Maputo is looking for an accounting
professional to provide support in the development and implementation of finance, budgeting,
grant management and human resource management, in order to ensure transparent
and efficient utilization of organizational resources in compliance with approved policies,
procedures and donor requirements.

Conselho Municipal de Maputo
Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA-2
Departamento de Património
Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, Paços do Município
Caixa Postal 251, Maputo - Telefone: +258 (21) 356100
A UGEA-2

4563

The position is a fixed term contract of 18 months with a probation period of three months.
The start date is July 1st 2022.
For more details on the position and instructions on how to apply please visit:
https://www.impactpool.org/jobs/805795

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Direcção de Recursos Humanos

Closing date: 31st May, 2022
4747

De acordo com o despacho de 4/5/2022, de S.Excia Ministro da Saúde, está aberto concurso de ingresso,
com prazo de 30 dias a contar da data da primeira publicação do presente aviso nos meios de comunicação
social, para o provimento de uma (1) vaga na carreira de Técnico Superior de N1, para o Quadro de Pessoal do
Ministério da Saúde – Órgão Central.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO GÉNERO CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL, IP
DELEGAÇÃO DE NAMPULA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
Nos termos do número 3 alínea a) do artigo 33 do Decreto 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,
Instituto Nacional de Acção Social, Delegação de Nampula, sita na rua da Unidade, nº 273, Bairro de Napipine,
convida empresas e pessoas interessadas e inscritas no Cadastro Único, a apresentarem propostas fechadas,
para participarem no concurso com objecto indicado na tabela abaixo:
nº
01

Modalidade do
concurso
Concurso
Limitado

Objecto de Concurso

Data final de entrega
das propostas

Fornecimento de meios de
compensação

2/6/2022
9.00h

Horas e data
de abertura
2/6/2022
9.15h

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO DE INGRESSO

Garantia
Provisória
N/A

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou
levantá-los na UGEA do INAS, Delegação de Nampula, sita na Rua da Unidade, nº 273, bairro de Napipine,
pela importância não reembolsável de 1500,00Mts (Mil e quinhentos meticais) a partir do dia 23 de Maio
de 2022, das 08 às 15.00 horas nos dias úteis.
2. O período de validade das proposta será de 30 (Trinta) dias, a contar da data e hora patente na tabela da
proposta.
3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima com datas e horas patente na tabela e serão abertas
em sessão pública, na presença dos concorrentes.
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.
Nampula, aos 20 de Maio de 2022
Autoridade Competente

1. Os candidatos devem declarar nos requerimentos, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a
situação em que se encontram relativamente a:
a) Sanidade mental e capacidade física para o desempenho das funções;
b) Ausência de condenação por crime a que corresponda pena de prisão maior, ou de prisão por crimes
contra a segurança do Estado ou pela prática de outros actos que devam ser considerados desonrosos
e manifestem incompatibilidade com o exercício de funções no aparelho do Estado;
c) Comprovativo de inscrição ou cumprimento e serviço militar;
d) Não ter sido expulso do aparelho do Estado e não se encontrar na situação de aposentado ou reformado.
2. A admissão ao concurso é solicitada à Sua Exelncia Ministro da Saúde por meio de requerimento instruído
com os seguintes documentos:
a) Fotocópia da Certidão de Nascimento ou de Bilhete de Identidade autenticada;
b) Fotocópia da Certidão de Habilitações Literárias Autenticada;
c) Curriculo Vitae.
3. Requisitos:
a) Possuir o grau de licenciatura em Estudos e Desenvolvimento;
b) Nacionalidade Moçambicana;
c) Registo de Identificação Tributária - Nuit; e
d) Idade igual ou superior a 18 anos.
4. A selecção no concurso será efectuada através de avaliação curricular, seguida de entrevista profissional.
5. No acto da candidatura, serão exigidos obrigatoriamente os seguintes documentos: requerimento, bilhete
de identidade ou certidão de nascimento e certificado de habilitações literárias.
6. O requerimento de pedido de admissão ao concurso deve dar entrada no Ministério da Saúde, Secretaria da
Direcção de Recursos Humanos – sita na Av. Eduardo Mondlane nº1008, rés-do-chão.
7. O concurso é válido por 3 anos, contados a partir da data da publicação da lista de classificação final, no
Boletim da República.
Maputo, aos 25 de Maio de 2022
O Director Nacional
(Ilegível
Norton Afonso Alfredo Pinto
(Especialista)

(Assinatura Ilegível)
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Quarta-feira, 25 de Maio de 2022

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
ANÚNCIO
Africa Great Wall Mining Development Co, Limitada,
empresa vocacionada na exploração mineira, sedeada na
Cidade de Quelimane, vem por este meio anunciar a abertura de
concurso para Empresas de Construção Civil, para construção
de 4 edifícios cais simples, no âmbito da sua responsabilidade
social ;
• 2 cais no distrito de Chinde (Deia e Mitange);
• 2 cais no distrito de Inhassunge ( Chirimane e Olinda)
Os candidatos deverão contactar os escritórios da Africa Great
Mining Development Co, Lda, na Avenida 7 de Setembro,
Bairro da Liberdade, Doca Seca – Quelimane – Zambézia
para mais informações.
O período de validade das candidaturas será de dez (10) dias,
a contar a partir da data da publicação do presente anúncio.

ANÚNCIO DO INÍCIO DO CURSO DE FORMAÇÃO EM CIBERSEGURANÇA.
A Escopil Tecnologia, em parceria com a UEM, MCNET, Sa e a KERNELiOS vai promover acções de formação, online, que
permitem ao participante ser profissional em segurança cibernética, nomeadamente:

Para mais informações poderão contactar a partir dos
seguintes n.ºs: 868100534 /846884341
Quelimane, aos 24 de Maio de 2022

# Cyber Security + LPI Linux Essentials, uma formação sólida que lhe permite tornar-se profissional em segurança
cibernética, com duração de 3 meses;
# Penetration tester expert, que lhe permite ser especialista de testes de penetração, com duração de 15 dias;
# SOC Analyst expert, que permite ao participante ser especialista em análise de operações de segurança cibernética,
com duração de 15 dias;
O curso será ministrado, em língua inglesa, pelo nosso parceiro internacional kernelios, por Instrutores mundialmente
reconhecidos e, conteúdo programático, inclui aspectos teóricos e práticos (através de simulação nos laboratórios
especializados). Os formandos terão certificado internacionalmente reconhecidos. Para mais informação aceda a
página web www.cibersegurancaescopil.com

O Director-Geral
Hefeng Dong

A formação terá duas opções de horário: Período 1: 09:00 às 16:00; Período 2: 17:00 – 21:30
As inscrições estão abertas a partir de 20-05-2022 e a Data prevista para o início das acções de formação – 01 de Agosto de 2022
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MELHORAR A EFICIÊNCIA DO SEU NEGÓCIO, USANDO TECNOLOGIAS, É A RAZÃO DA NOSSA EXISTÊNCIA.
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Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

SOLICITAÇÃO DE LICITAÇÃO: ITB_006_2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL SUPREMO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

O Escritório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em Moçambique vem pelo presente convidar empresas
elegíveis a submeterem propostas para Fornecimento de Ferramentas & Kits de Abrigo em 3 Lotes, no âmbito do Programa de
Mecanismo de Recuperação na alçada do seu Pilar 1 – Recuperação de Meios de Vida e Empoderamento da Mulher.

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

• Lote 1: Coberturas e Parafusos de Telhado
• Lote 2: Madeiras e Pregos
• Lote 3: Ferramentas

Contratação de Serviços de Consultoria

Elaboração de Termos de Referências do Plano de Desenvolvimento Integrado
de Recursos Humanos dos Tribunal Supremo, TSR’S, Tribunais Judiciais de Província,
Tribunais de Competência Especializada e Tribunais Judiciais de Distrito

O pacote completo de documentos de concurso estão disponíveis para download grátis na plataforma etendering do PNUD:
https://etendering.partneragencies.org
Event ID: ITB062022
Os documentos também estão disponíveis no site: https://procurement-notices.undp.org/ e no site da UNGM: www.ungm.org

1. O Tribunal Supremo (TS) é o órgão superior da hierarquia dos tribunais judiciais, que garante a aplicação
uniforme da lei na esfera da sua jurisdição e ao serviço dos interesses do povo moçambicano.

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

2. O TS pretende contratar serviços de consultoria para pessoas singulares para a elaboração de termos de
referênciade um plano de médio e longo prazos para o desenvolvimento integral dos Recursos Humanos
para o Tribunal Supremo, Tribunais Superiores de Recurso (TRSs), Tribunais Judiciais de Província, de
Distrito e Tribunais Especializados.

Username: event.guest
Password: why2change
As empresas qualificadas são convidadas a enviar sua proposta até ao dia 9 Junho de 2022, através da plataforma “eTendering”.
As empresas que ainda não se registaram na plataforma eTendering, poderão obter mais informações sobre como fazê-lo através
dos links: https://www.youtube.com/watch?v=Trv1FX6reu8&feature=youtu.be, &
https://www.youtube.com/watch?v=cy34AXsYMrc&feature=youtu.be

3. A relevância de contratação deste serviço está alicerçada na necessidade de obter o fluxo funcional mais
adequado e análise de lacunas em relação a três propósitos fundamentais:

Os detalhes completos do processo são mencionados nos documentos de concurso. Para quaisquer clarificações favor de contactar
procurement.mozambique@undp.org.

a) Melhorar a qualidade de prestação dos serviços, potenciando o estado de espírito das pessoas
executoras das tarefas;

Limitação de responsabilidade
Sob nenhuma circunstância o escritório do PNUD em Moçambique será responsabilizado por perdas, dívidas, custos, reclamações,
danos, impostos, despesas ou despesas resultantes de informações recebidas pelo licitante fora do contacto acima.

b) A optimização dos serviços juntos dos potenciais utentes, solidificando a eficiência e eficácia,através
dos funcionários que servem de inter-fase e;

Unidade de Procurement PNUD Moçambique

c) A necessidade de partir para um crescimento auto-sustentado de médio e longo prazo, reforçando
o crescimento de conhecimento, para agregar valor à instituição através de soluções criativas e
inovadoras.
4. O objectivo geral da consultoria é a Elaboração de Termos de Referência de médio/longo prazos do Plano
de Desenvolvimento Integrado dos Recursos Humanos dos Tribunais: T. Supremo, TSR´s, T.J. Provinciais,
Distritais e Especializados.
5. Nestes termos, o TS convida a todos interessados com reconhecida capacidade, a expressarem o seu
interesse para providenciar estes serviços.
6. A Manifestação de Interesse deverá ser redigida em português, submetida em 3 envelopes fechados e
selados, contendo um em original e duas cópias, devidamente identificado, nome do concorrente e objecto
da contratação, a serem entregues até às 11.00 horas do dia 17 de Junho de 2022, no seguinte endereço:

United Nations Development Programme

INVITATION TO BID: ITB_006_2022
The Office of the United Nations Development Programme (UNDP) in Mozambique invites eligible companies to submit offers
for the expected Supply of Tools and shelter Kits in Three Lots under the Mozambique Recovery Facility Programme Pillar I
of Livelihoods and Women Economic Empowerment.
•
•
•

Lot 1: Roof covers and Screws
Lot 2: Wood and nails
Lot 3: Tools

The full tender package is available for free download on UNDP’s etendering platform at:

Av. Vladimir Lénine, n.º103, R/C, Caixa Postal n.º 278, Tel: 21 32 10 37/ 21 32 33 06, Fax: 21 31 06 74.
7. As manifestações de Interesse deverão incluir: CV detalhado do consultor, diplomas e certificados;
evidência de trabalhos similares realizados nos últimos 5 anos; 3 cartas abonatórias.
8. 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.

https://etendering.partneragencies.org
Event ID: ITB062022
The documents are also available on the website: https://procurement-notices.undp.org/ and on the UNGM website:
www.ungm.org
IMPORTANT: This process requires interested companies to register on UNDP’s secure e-tendering platform. Companies not yet
registered on “etendering” and wish to view the file may use the following temporary identifiers:

9. O método de contratação será Qualificações do Consultor.

Username: event.guest
Password: why2change
Eligible companies are invited to submit their bid by 9TH June 2022 on its “e-tendering” platform.

10. Os interessados poderão obter os TdRs e informações adicionais no endereço acima indicado, na UGEA,
durante as horas normais de expediente.

Bidders that are not yet registered in the eTendering platform can obtain further information on how to do it on the links:
https://www.youtube.com/watch?v=Trv1FX6reu8&feature=youtu.be and
https://www.youtube.com/watch?v=cy34AXsYMrc&feature=youtu.be

11. Não serão aceites candidaturas que não estejam devidamente seladas e identificadas ou entregues fora do
prazo estabelecido.

The full details of the process are mentioned in the tender. For any clarifications, please liaise with
procurement.mozambique@undp.org.
Limitation of liability
Under no circumstances will UNDP Mozambique office be held liable for losses, debts, costs, claims, damages, taxes, expenses or
expenses resulting from information received by the bidder outside the above contact.

Maputo, Maio de 2022
A Autoridade Competente

UNDP Mozambique Procurement Unit
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Direcção Provincial do STAE de Maputo
Repartição das Aquisições

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
1ª Secção Comercial

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

ANÚNCIO

Concurso por Ajuste Directo Nº /STAE/DPM/RA/2022

Pela Primeira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm Autos de Execução
Ordinária nº 35/2012-S, que o exequente FNB MOÇAMBIQUE, SA, move contra a
executada HECTOR CONSTRUÇÕES, LDA, com sede na Av. Romão Farinha, nº 743, 1º
andar, flat 4, nesta cidade, foi ordenada a venda por meio de propostas em carta fechada,
em segunda praça, do imóvel abaixo descrito:

Arrendamento de Imóvel
1.

A Direcção Provincial do STAE de Maputo convida pessoas singulares ou colectivas nacionais, interessadas e que reúnam os
requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para arrendamento de um imóvel para o funcionamento dos
Órgãos Eleitorais, com as seguintes características:

N/O Quantidade

Tipo

Localização

Objecto

4, com dependência
em anexo
3, com dependência
em anexo

Posto Administrativo da Matola-Sede,
Godinho – Cidade da Matola
Posto Administrativo da Machava, Matola Gare ou
Tchumene – Cidade da Matola

Funcionamento do Gabinete de
Comunicação e Imagem
Funcionamento do STAE do Posto
Administrativo da Machava

Imóvel a vender

1

1

Imóvel inscrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 22 930, fls. 39
verso, do livro G/82, a favor de Alberto Pacha Viegas Mahumane.

2

1

3

1

3, com dependência
em anexo

Posto Administrativo de Infulene, Khongolote, 1º de
Maio ou Intaka – Cidade da Matola

Funcionamento do STAE do Posto
Administrativo do Infulene

4

1

4

Posto Administrativo da Matola-Sede, Godinho,
Matola “F”, Matola “G”, Hanhane – Cidade da Matola

Funcionamento da Comissão de
Eleições da Cidade da Matola

5

1

3

Vila de Boane, Bairro 2, Gueguegue – Distrito de
Boane

Funcionamento da Comissão
Distrital de Eleições de Boane

6

1

4

Vila da Manhiça, Zona Comercial Nwankakana –
Distrito da Manhiça

Funcionamento da Comissão
Distrital de Eleições da Manhiça

7

1

5, com dependência
em anexo

Vila de Namaacha, Bairro “A” – Distrito de Namaacha

Funcionamento da Direcção
Distrital do STAE de Namaacha

8

1

3

Vila de Namaacha, Bairro 25 de Junho – Distrito de
Namaacha

Funcionamento da Comissão
Distrital de Eleições de Namaacha

As propostas devem mencionar ao maior lanço oferecido acima do valor adiante indicado
a 1 837 000,00MT (um milhão, oitocentos trinta e sete mil meticais), correspondente
à metade do preço.
No dia 31 de Maio de 2022, pelas 10.00 horas, na Sala de Audiências desta Secção,
proceder-se-á à abertura das propostas apresentadas até esse momento, cujo acto os
proponentes podem assistir.
São convidadas todas as pessoas com interesse na compra do imóvel a entregarem as
propostas em cartas fechadas no Cartório da 1ª Secção Comercial do Tribunal Judicial
da Cidade de Maputo, sito no Palácio da Justiça, durante as horas normais de expediente,
na compra do referido imóvel, bem como ficam notificados àqueles que, nos termos
do disposto no artº 876º, nº 2 do CPC, podiam requerer a adjudicação e bem assim
aos titulares de qualquer direito de preferência na alienação do bem penhorado para,
querendo, exercerem o seu direito no acto da praça.

2.

Os concorrentes interessados, poderão obter mais informações nas instalações Direcção Provincial do STAE de Maputo, sito na
Av. 25 de Junho, nº 1177 – Cidade da Matola.

3.

As propostas deverão ser entregue no envelope lacrado, até às 10.00 horas do dia 5/6/2022, acompanhadas pelos
documentos seguintes:
a)

b) Fotocópia autenticado do documento de identificação, tratando de pessoas singulares;
c)

As pessoas interessadas em ver o imóvel, poderão contactar o exequente FNBMoçambique, SA, através do seguinte endereço: Av. 25 de Setembro, nº 420, nesta cidade.

Verifiquei

Escritura pública ou documento equivalente, tratando-se de pessoas colectivas;

d) Declaração reconhecida pelo Cartório Notarial de que não se encontra em situação de impedimento de contratar com o
Estado;

Maputo, aos 17 de Maio de 2022
O Escrivão de Direito
Rafael Enoque

Título de propriedade de imóvel ou Certidão Predial;

e)

Documento comprovativo de situação fiscal regularizada (Imposto Predial Autárquico);

f)

Certificado de inscrição do Cadastro Único, caso trate-se de uma entidade como condomínio, licenciada para o efeito

g)

Número de Identificação Tributária.

4.

A contratação será regida 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.

4.

O período de validade das propostas é de 12 dias, a contar a partir data de Publicação.
Maputo, aos 23 de Maio de 2022

A Juíza de Direito
Drª Marquinha Pinto Basto

A Autoridade Competente
(Ilegível)
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EMOSE- EMPRESA MOÇAMBICANA DE SEGUROS, SA
Pretende admitir para o seu quadro de pessoal:

Um (1) Gestor do Canal Digital
Discrição da função:
Gerir o canal digital de vendas da EMOSE.
Principais Responsabilidades:
Competências Essenciais, Conhecimento e
• Garantir satisfação e boa experiência do clien- Experiência:
te no canal digital;
• Fortes habilidades de gestão de projectos e
relatórios;
• Executar a estratégia digital de vendas;
•

Construir uma forte relação comercial com
parceiros;

•

Excelente compreensão de marketing mix;

•

Focado no cliente;

•

Vender no digital, usando todas as ferramentas
digitais disponíveis;

•

Excelente capacidade de interacção com
steakeholders (internos e externos);

•

Inovar e coordenar com a DTI a implementação
de plataformas digitais de venda e interacção
com o público;

•

Forte capacidade de lidar com vários projectos e cumprir prazos em coordenação com
outros departamentos;

•

Desenhar e lançar produtos e serviços no
canal digital.

•

Boa capacidade de comunicação e negociação;

•

Excelente solucionador de problemas com recursos digitais;

•

Excelentes habilidades analíticas;

•

Excelentes habilidades de apresentação gráfica de produtos e serviços;

•

Capaz de trabalhar sob pressão.

Principais indicadores de desempenho:
• Receita via canal digital
•

Adesão de clientes via digital

•

Feedback do mercado

Outras aptidões
• Espírito de equipa

Requisitos:
• Licenciatura em Marketing ou áreas relacionadas ou equivalente;

•

Proactividade

•

Domínio da língua Inglesa é uma vantagem;

•

Criatividade e inovação

•

Nacionalidade moçambicana;

•

Idade compreendida entre os 21 e 35 anos.

As respostas a este anúncio deverão ser entregues na Sede da EMOSE, sita na Av. 25 de Setembro, n.º 1383,
3º Andar, porta 308, até ao dia 6 de Junho de 2022, acompanhadas de documento de Identificação, Carta
de Apresentação, Curriculum Vitae e Certificado de habilitações literárias.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472 - 1º andar

CONSELHO AUTÁRQUICO DA VILA DE MAGANJA DA COSTA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
=UGEA=

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE GABRIELA YASMIN SZAFMAN
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de
onze de Março de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de
Maputo, exarada de folhas cinquenta e nove verso a folhas
sessenta verso, do livro de notas para escrituras diversas
número oitocentos e oitenta e dois, traço “D”, do Terceiro
Cartório Notarial, perante ELVIRA FREITAS SUMINE GONDA,
licenciada em Direito, Conservadora e Notária Superior, em
exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de
Habilitação de Herdeiros por óbito de GABRIELA YASMIN
SZAFMAN, divorciada, natural de Maputo, residente que foi
no Bairro da Polana-Cimento “A”, nesta cidade de Maputo, de
então cinquenta e três anos de idade, sendo filha de Herman
Szafman e de Sharifa Szafman.

Que ainda pela mesma escritura pública foi declarado como
único e universal herdeiro de todos os seus bens e direitos,
seu pai HERMAN SZAFMAN, viúvo, natural de Maputo e
residente na África do Sul.
Que não deixou testamento.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram
ao declarado herdeiro ou com ele possam concorrer à sua
sucessão.
Está Conforme
Maputo, aos 23 de Maio de 2022
O Notário
(Ilegível)
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Anúncio de Adjudicação
De acordo com o disposto no nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do
objecto do Concurso abaixo:
Nº de Concurso

Modalidade

Objecto do concurso

Concorrente Adjudicado

Valor da
Proposta

Nº 03/CMVMC/UGEA/
CONSULT/PDUL/2021

Selecção
de Pessoas
Singulares

Elaboração do Plano de Gestão
Integrado de Resíduos Sólidos
Urbanos

VALDÍVIO JANOTA Consultor e Auditor
Ambiental, EI

295.000,00MT

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DA MATOLA
1ª SECÇÃO

Maganja da Costa, Maio de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)

EDITAL

110

A DOUTORA MICAELA ELSA ANDRÉ, JUÍZA DE
DIREITO DESTE TRIBUNAL
Faz saber que por esta Secção correm termos processuais
uns Autos de Acção Declarativa de Condenação
para Pagamento da Quantia Certa, registados sob
o nº 63/2021-A, que a autora MERITORIU ITHALAT
IHRACAT VE TICARET, LIMITAD, contactável pelo
nº 87-0193407, move contra a ré ROYAL CEMENT
INDUSTRIES, LDA (Cimento Nacional), sita no Parque
Industrial de Beluluane, Lot 106/107, Matola, com o
contacto 87-7555554 ou 21-730398/9.
É desta forma citado o réu Royal Cement Industries,
Lda (Cimento Nacional), actualmente em parte incerta,
para no prazo legal de 20 (vinte) dias, com dilação de
30 (trinta) dias, contados a partir da data da afixação do
presente edital, contestar, querendo, pelos fundamentos
constantes da petição inicial, cujo duplicado da mesma
se encontra à sua disposição no Cartório deste Tribunal,
onde poderá ser solicitado em qualquer dia útil dentro
das horas normais de expediente, advertindo-se-lhe de
que a falta de contestação, consideram-se confessados os
factos articulados pela autora, seguindo os autos à revelia.
Mais é notificada para dentro do mesmo prazo escolher
domicílio para receber as notificações ou constituir
advogado na área da sede deste Tribunal, sob pena de
não se efectuarem as notificações, considerando-se as
decisões publicadas logo que o processo dê entrada na
Secretaria.
Para constar se passou o presente edital e outros dois de
igual teor que serão afixados nos locais indicados na lei,
sendo um à porta do Tribunal e o último na sua última
residência.
Matola, aos dez dias do mês de Maio do ano dois mil e
vinte e dois
A Escrivã de Direito
Crimilde Monjane

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
COFRE DOS TRIBUNAIS

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.o
5/2016, de 8 de Março, comunica-se:
Nº do Concurso

Objecto do Concurso

Empresa Adjudicada

Valor Adjudicado (MT)

10/CT/UGEA/22
Público

Construção do Edifício do Tribunal Judicial do Distrito Municipal KaMavota –
Cidade de Maputo

SS CONSTRUÇÕES
(MOÇAMBIQUE), LDA

117,878,433.79

12/CT/UGEA/22
Público

Construção do Edifício do Tribunal Judicial do Distrito Municipal
KaNhlamanculo – Cidade de Maputo

SS CONSTRUÇÕES
(MOÇAMBIQUE), LDA

117,878,433.79

14/CT/UGEA/22
Público

Construção do Edifício do Tribunal Judicial do Distrito de Marracuene –Maputo
PROGRESSO CONSTRUÇÕES, LDA
Província

17/CT/UGEA/22
Público

Construção do Edifício do Tribunal Judicial do Distrito da Cidade da Beira Sofala

IMPÉRIO CONSTRUÇÕES, LDA

18/CT/UGEA/22
Público

Construção do Tribunal Judicial do Distrito & Duas Residências para
Magistrados Judicial e do Ministério Público, Distrito de Chibabava - Província
de Sofala

FRAME, LDA

21/CT/UGEA/22
Público

Construção do Tribunal Judicial do Distrito & Duas Residências para
Magistrados Judicial e do Ministério Público, Distrito de Nhamatanda Província de Sofala

SOTENG, LDA

26/CT/UGEA/22
Público

Construção do Tribunal Superior de Recurso de Nampula

SS CONSTRUÇÕES
(MOÇAMBIQUE), LDA

266,838,616.78

40/CT/UGEA/22
Público

Construção do Tribunal Judicial da Cidade de Lichinga – Província de Niassa

SS CONSTRUÇÕES
(MOÇAMBIQUE), LDA

278,625,689.83

269,797,906.12

85,748,655.40

89,456,402.96

Maputo, aos 24 de Maio de 2022
A Entidade Contratante
(Ilegível)

Verifiquei
A Juíza de Direito
Drª Micaela Elsa André

251,390,859.71

4731
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Versão Portuguesa
Anúncio de Vaga - Assistente de Administração e Contabilidade

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA
CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
INSTITUTO DO PATROCÍNIO E ASSISTÊNCIA JURÍDICA
DELEGAÇÃO PROVINCIAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS

Diakonia em Moçambique, uma Organizção Não Governamental Sueca, tem aberta
vaga para o posto de Assistente de Administraçao e Contabilidade para executar
uma variedade de tarefas críticas de serviços administrativos, logísticos, de viagens,
aquisições, recursos humanos e serviços de contabilidade, incluindo preparação e
manutenção de um sistema de gestão de registos preciso e actualizado para apoiar a
entrega de operações de escritórios frontais, eficazes e eficientes.

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. A Secretaria Distrital de Murrupula convida empresas interessadas a apresentarem propostas
fechadas, para fornecimento de Bens e Prestação de Serviços, de acordo com o seguinte:
N° Doc.
01

Objecto de Concurso
Aquisição de
equipamento informático

Modalidade de
Concurso

Prazo de
Entrega das
Propostas

Concurso
Limitado

6/6/2022

Hora de
Entrega

Hora de
Abertura

9.00 horas 9.30 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos
de concurso ou levantá-los no IPAJ – Delegação Provincial de Nampula, sito na Praça da
Liberdade, Porta n.º 191, 1.º andar Direito, a qualquer hora normal de expediente, pela
importância não reembolsável de 1000,00MT (mil meticais), nos dias úteis e nas horas
normais de expediente.
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.
Nampula, aos 24 de Maio de 2022
O Delegado Provincial

O contrato de trabalho a termo é de 18 meses, com o período probatório de três meses.
A data de início é 1 de Julho de 2022.
Para mais detalhes sobre a posição e instruções sobre como se candidatar visite:
https://www.impactpool.org/jobs/806683
Data de Encerramento: 31 de Maio de 2022
Versão Inglesa
Job Announcement - Administration & Accounts Assistant
Diakonia Sweden, Mozambique Country office in Maputo is looking for an administration
and accounts assistant to perform a variety of critical tasks to deliver administrative,
logistics, travel, procurement, human resources and bookkeeping services, including
preparation and maintenance of accurate and updated records management system to
support delivery of effective and efficient front office operations .
The position is a fixed term contract of 18 months with a probation period of three
months. The start date is July 1st 2022.
For more details on the position and instructions on how to apply please visit:
https://www.impactpool.org/jobs/806683

Abílio Asside Gany
(Técnico Superior de Assistência Jurídica)

Closing Date: 31st May, 2022
226
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

FACULDADE DE MEDICINA

Na Execução Ordinária nº 38/2016-I que o exequente Banco Moza, SA, move contra
o executado Spiros Reis Esculudes, foi ordenada a venda por meio de propostas em
carta fechada, em terceira praça, por qualquer preço, da seguinte quota:
Verba Única
Quota do executado Spiros Reis Esculudes, equivalente a 75% das participações sociais
que o mesmo detém na Sociedade de Spiros Hotel Residencial, Limitada, pelo valor
mínimo de 825 000,00MT (oitocentos vinte e cinco mil meticais), correspondente à
metade da sua avaliação actual.
São convidadas todas as pessoas com interesse na compra da quota, a entregarem as
suas propostas no Cartório desta Secção, sito na Av. 25 de Setembro, Palácio da Justiça,
4º andar, em Maputo.
No dia 27 de Maio de 2022, pelas 9.00 horas, na Sala de Audiências desta Secção,
proceder-se-á à abertura das propostas até esse momento apresentadas, cujo acto
podem os proponentes assistir.
A Sociedade Spiros Hotel e Residencial, Limitada, localiza-se na esquina entre a Av.
Samora Machel e a Rua das Bananeiras, nº 10, cidade da Matola.

FACULDADE DE MEDICINA

EDITAL
“A Community-based HPV screening Implementation in Low-Income countries”
Estão
Candidaturasdo
para
Um Gestor
de Projectos
(Uma implementação
deabertas
base comunitária
rastreio
de HPV
em países de baixa renda)

Estão abertas Candidaturas para Um Gestor de Projectos

DE:

O



Maputo, aos 17 de Maio de 2022







 



A Juíza de Direito
Nilza Neemias Covane





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





O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

www.jornalnoticias.co.mz





O

www.desaﬁo.co.mz

Baixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais.
Termos e condições aplicavéis
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA
SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
O Meritíssimo Senhor Doutor Mahomed Khaled 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 21/2018, em que é exequente Banco Terra, SA, actual Moza Banco,
SA, contra os executados: Achimo Ahamada Abibo, empresário, com firma
PRECNCES GEMS, com sede no Bairro Muhala-Expansão, Avenida Eduardo
Mondlane, cidade de Nampula, com o valor da causa de 5 753 531,27MT
(cinco milhões, setecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e trinta e
um meticais e vinte e sete centavos), para garantia do pagamento da dívida
exequenda e das prováveis custas judiciais, foi penhorado o seguinte bem:

SERVIÇO NACIONAL PENITENCIÁRIO
______________
ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO PREVENTIVO DA CIDADE DE MAPUTO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de
Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:

Verba Única
Um imóvel: (4000) quatro mil, possui condomínio composto por 4 (quatro)
casas de alvenaria do tipo I, sito no Bairro Eduardo Mondlane, Unidade de
Nanhimbe, cidade de Pemba, província de Cabo Delgado, com uma área total
de 1 275,25m² (mil duzentos e setenta e cinco metros quadrados e vinte e
cinco centímetros) e uma área constituída de 240m² (duzentos e quarenta
metros quadrados). Cada casa é composta pelos seguintes compartimentos:
(1) um quarto; (1) uma sala; (1) uma cozinha; (1) uma casa de banho e (1)
uma varanda frontal.
Tem as seguintes confrontações: a Norte - prolongamento da Avenida
Marginal (para Maringanha); Sul - casa do senhor Salde Koita; Este - casa
da senhora Lurdes Mandrade Nacala e Oeste - casa do senhor Anli Bahari e
terreno da senhora Lumbe, inscrito na Matriz Predial Urbana de Pemba sob o
artigo 1552º, da Direcção da Área Fiscal de Pemba.

N/O

Designação do concurso

Modalidade

Objecto

Concorrente
Adjudicado

Valor da Adjudicação
incluindo IVA

1

23A0000541CP0012022

Concurso
Público

Fornecimento de
géneros alimentícios

ZEPEX Multi
Services, LDA

29.673.680,00MT

2

23A0000541CP0022022

Concurso
Público

Fornecimento de
material de higiene

MAC Multi
Services, Lda.

7.934.818,32MT

Maputo, aos 20 da Maio de 2022
Autoridade Competente
___________________________
(Ilegível)

É desta forma e nos termos do nº 2 do artigo 864º do Código do Processo
Civil que são citados os credores desconhecidos, para, no prazo de vinte
(20) dias, finda a dilação de trinta (30) dias, contados a partir da data da
última publicação do presente anúncio, procederem, querendo, a reclamação
de créditos sobre os quais tenham garantia real, sob pena de se proceder a
respectiva venda à sua revelia.
Para constar, passou-se o presente anúncio para publicação no jornal
“Notícias”.
Nampula, aos 4 de Maio de 2022
O Juiz de Direito
Dr.Mahomed Khaled Varinda
A Escrivã de Direito
Balanhama Massamba Chamba

Av. Kim il Sung nº 705 R/C Telef: 843227068 Fax: 21497810 Email: eppcm@eppcm.gov.mz BºSommerschield-Maputo
4557

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL
4574

PEUGEOT
PARTNER E BOXER
AJUDAMOS O SEU NEGÓCIO A CRESCER

BAIXE JÁ!

EM PRIMEIRA MÃO

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

AMBULÂNCIA

843 304 465
Avenida de Angola, nº. 1818, Maputo
www.peugeot-mz.com
3676
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“Comunidade Sustentável”
TERMO DE REFERÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PARA
INSTALAÇÃO PADRONIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO DA KUKUMBI
1. INTRODUÇÃO

FUNDO DE INVESTIMENTO E PATRIMÓNIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Unidade Gestora Executora das Aquisições
UGEA/2022

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do disposto da alínea d), do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação
de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto 05/2016, de 08 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos
foram adjudicados às Empresas abaixo de acordo com o seguinte:
Nº do concurso
Limitado

Objecto do
concurso

Valor da proposta
com IVA

Concorrente
Vencedor

06/FIPAG/AOQ/CL/22

Fornecimento
de combustível e
lubrificantes

3.561259,20Mts

Xcellent Fuel Su

07/FIPAG/AOQ/CL/22

Prestação de serviço
de manutenção
e reparação de
viaturas

2.828.767,50Mts

08/FIPAG/AOQ/CL/22

Fornecimento de
consumíveis para o
escritório

1.533.070,00

Mia Trading, Lda.

09/FIPAG/AOQ/CL/22

Fornecimento
de equipamento
informático

1.431.900,00Mts

Mia Trading, Lda.

•

A Kukumbi é uma Organização Não-Governamental
Moçambicana, com sede em Quelimane, tem vindo a
desenvolver acções que visam promover os Direitos
Económicos, Sociais e Culturais de cidadãos e grupos
carenciados e vulneráveis, para seu engajamento dos
processos de desenvolvimento local, guiada com a visão
de ver os “Direitos dos Cidadãos Moçambicanos sendo
respeitados e melhorando seu bem-estar” e missão de
“Comunidades e OSC exigem seus Direitos nos processos
de Desenvolvimento e dos Resultados”, de modo que
homens e mulheres possam usufruir plenamente seus
direitos.
Para a materialização do seu propósito, a Kukumbi
estabelece parcerias de financiamento, o que exige
os sistemas eficientes e eficazes estabelecimento e
operacionalização rigorosa da gestão administrativa e
financeira, permitindo transparência a diferentes níveis
de intervenção.
Actualmente, a Kukumbi usa o sistema de Gestão
Financeira (SAGE PASTEL) pacote este que com carece
de atualização face ao desenvolvimento organizacional,
associado ao crescimento da instituição, que culminou
com a diversificação dos parceiros de financiamento, para
a implementação de Projectos e programas emanados
no nosso Plano Estratégico 2022-2026, a Kukumbi
pretende instalar/ Actualizar os seus sistemas de Gestão
Financeira, Gestão patrimonial e de Recursos Humanos
que permite:

Universal Auto, Lda.

•
•

Quelimane, Maio de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)

Produzir relatórios financeiro,
Balancetes Geral Consolidado,
Av. Julius Nyerere, n°827
Caixa Postal 471
Quelimane, Moçambique

109

•
•
•

Adopção de critérios e procedimentos para
registro e consolidação das despesas no sistema
por meio de centro de custos, programas e
distritos,
Referenciamento das transações (Lançamentos),
Gestão de Recursos Humanos,
Gestão do Património (inventário & Stock).

2. RESULTADO ESPERADO
Kukumbi dispõe de um sistema de gestão eficaz e
transparente das transações Financeiras por Projecto,
para além da gestão administrativa alinhada com as
boas práticas de gestão no contexto das Organizações da
Sociedade Civil Moçambicana.
3. DURAÇÃO
A presente consultoria estima-se que tenha duração
não superior a 15 dias úteis contados a partir da data
da adjudicação.
4. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO
Todas as informações adicionais para a elaboração
da propostas técnica e financeira podem ser obtidas
através do número 843300651 ou 879300651 e
devem ser submetidas até 30 de Maio de 2022,
nos escritórios-sede da Kukumbi, Av. Julius Nyerere
através do e-mail geral@kukumbi.org.mz em CC
enhancale@kukumbi.org.mz e
ndeve@kukumbi.org.mz com assunto “Instalação e
Padronização do Sistema de Financeiro”

E-mail: geral @kukumbi.org.mz
Cel:
+258 843300651
Cel:
+258 879300651
Website: www.kukumbi.org.mz

N° de Registo: 100 160 625
NUIT: 70 0062 791
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MANICA EM FOCO

Superfície 62.272 km²

População 1 412 248 (2007); 12 Distritos

A VOZ DO CIDADÃO

EM SETE DISTRITOS

Fome ameaça mais
de cinco mil famílias
Isilda António

Mafambissi Gift

Jorge Miguel

Fernando Massona

Bens materiais incentivam
uniões forçadas

A fraca produção agrícola expõe população a fome

M

AIS de cinco mil famílias de sete distritos da província
de Manica estão em
risco de passar fome
este ano. Trata-se da população dos distritos de Machaze,
Tambara, Guro, Macossa, Gondola, Sussundenga e Chimoio
que se ressentem dos efeitos
combinados de chuva, seca e
ciclones sucessivos que ditaram o fracasso da presente safra agrícola.
Este facto foi partilhado recentemente, em Gondola, no
decurso do seminário destinado à criação do Conselho Provincial de Segurança Alimentar e Nutricional (COPSAN),
uma instituição do Governo
que tem a missão de incentivar
os camponeses a diversificar as
culturas para erradicar a fome
e garantir a segurança alimentar e nutricional.
O director provincial de
Agricultura e Pescas em Manica, Ernesto Lopes, intervindo
no evento, afirmou que o sector que dirige tem incentivado
os camponeses a apostarem
em sementes melhoradas e de
curta maturação para garantir que em pouco tempo haja
colheitas que possam ajudar a
reverter o cenário.
Ernesto Lopes acrescentou
que através dos extensionistas, o sector está a capacitar os
produtores a usarem sementes
melhoradas e de ciclo curto,
para que as bolsas de fome que

estão a espreita nos sete distritos possam ser aliviadas.
Citando o inquérito de avaliação de segurança alimentar
que foi desenvolvido depois da
passagem do ciclone Ana, Lopes afirmou que 88 mil famílias entrariam para a situação
de insegurança alimentar em
seis distritos, devendo o governo trabalhar no sentido de
minimizar o impacto.
O mesmo inquérito previa
ainda que até Setembro do ano
em curso, nos centros urbanos, cerca de cinco por cento
da população também enfrentasse o problema da fome, o
que foi ultrapassado pelas trocas comerciais e pelo facto de
estarem próximas da capital
provincial, onde há disponibilidade de produtos no mercado.
A governadora de Manica,
Francisca Tomás, presente no
seminário, apelou à população a lançar as sementes para
combater a fome, realçando
que a província tem condições
climatéricas próprias que podem ajudar a reverter o cenário
para o incremento da produção.
O ciclone Ana também
provocou o assoreamento dos
rios e seus afluentes, o que
está a inviabilizar a irrigação e
a prática da agricultura, principalmente nas zonas ribeirinhas, segundo a governadora,
que relata também o arrastamento de lodo para os campos

agrícolas, impossibilitando o
desenvolvimento normal das
culturas. Tal situação obrigou que o governo evacuasse
os produtores afectados para
outras áreas consideradas seguras para a prática da agricultura.
Por seu turno, o secretário
de Estado em Manica, Edson

duzirem mais e em todas épocas. Macuácua entende ainda
que não basta produzir, pois as
famílias devem ser municiadas
de educação nutricional para
que saibam valorizar os produtos alimentares que concorrem
para uma dieta rica, equilibrada e variada.
Refira-se que a provín-

LÍDERES comunitários de diferentes
povoados do distrito de Manica afirmam
que o lobolo constitui a principal causa
das uniões prematuras que ocorrem na
província, pelo facto de os pais usarem
suas filhas como moeda de troca, cambiando-as com valores monetários ou
cabeças de gado bovino.
Por isso, pedem ao governo a vários
níveis para que reforce as estratégias
tendentes à erradicação das uniões prematuras que se generalizam no seio dos
adolescentes e jovens em idade escolar.
Isilda António, influente numa das
povoações do distrito de Manica, disse
que diariamente ocorrem na sua zona
novos casos de uniões prematuras,
numa altura em que se multiplicam
apelos contra este fenómeno que, na

sua opinião, ao invés de reduzir, tende a
agudizar-se devido à pobreza.
Afirma que são os pais que incentivam as uniões prematuras, pois consideram uma das fontes de geração de
renda e de combate à pobreza. Por isso,
nas suas acções não se importam com a
idade dos genros, permitindo que homens a caminho da terceira idade se
unam com raparigas com menos de 18
anos.
Mafambissi Gift, pastor de uma seita
religiosa, repudiou o comportamento
de alguns pais que, segundo ele, “fazem
da criança (rapariga) uma ‘banca fixa’,
que serve para gerar renda para a família”. Para ele, este “negócio” está generalizado na sua comunidade, destruindo
deste modo o futuro da rapariga.

Jorge Miguel, líder comunitário,
condena a prática e diz que pais ou encarregados de educação que resolvem o
problema da pobreza através de uniões
forçadas estão a cometer crime e devem
ser punidos à luz da lei, por ser uma prática depravada que só pode ser eliminada com medidas contundentes.
Por seu turno, Fernando Massona
disse que o estado moçambicano deve
usar a coerção para desencorajar o fenómeno, tirando assim as crianças da
situação em que se encontram mergulhadas.
Segundo Massona, é necessário criar
ou continuar com programas de capacitação e de empoderamento da mulher
que, na sua óptica, poderão reduzir ou
erradicar os casos na província.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
COFRE DOS TRIBUNAIS

Aviso

Ernesto Lopes, director de Agricultura e Pesca em Manica

Macuácua, disse que, com a
criação do Conselho Provincial de Segurança Alimentar e
Nutricional (COPSAN), o problema de insegurança alimentar ficará para história, pois a
missão desta instituição é incentivar os agricultores a pro-

cia de Manica é a quarta do
país que passou, a partir desta
segunda-feira, a contar com o
Conselho Provincial de Segurança Alimentar e Nutricional
(COPSAN), que se junta às províncias de Sofala, Nampula e
Inhambane.

O Cofre dos Tribunais avisa a todos candidatos aos concursos de provimento de vagas de
Jurista, Gestor de Recursos Humanos, Técnico Superior de Tecnologias de Informação e
Comunicação, Técnico Administrativo e Auxiliar Administrativo, abertos por despacho da
Veneranda Presidente do Conselho Administrativo, publicado no Jornal noticias, edição de
30 de Dezembro de 2021, que deverão consultar as listas dos resultados finais, no Cofre
dos Tribunais, durante as horas normais de expediente por um período de 5 dias úteis,
contados a partir da publicação do presente anúncio.
O Presidente do Júri,
Ilegível
4570

Líderes capacitados sobre
leis de protecção à rapariga
OS representantes religiosos, comunitários e presidentes dos tribunais locais de
quatro distritos da província de Manica
foram capacitados em matérias ligadas à
lei de protecção da rapariga, uniões forçadas e violência doméstica contra mulher.
A capacitação foi promovida pela Associação de Jovens da Soalpo (JOSSOAL)
com o objectivo de dotar os participantes
de conhecimentos sólidos sobre esta matéria visando o combate cerrado contra
os males que enfermam as comunidades
e incentivá-los a manter a rapariga na escola.
Os cento e quarenta participantes
oriundos dos distritos de Manica, Vanduzi, Macate e Gondola têm a missão de
identificar e sensibilizar as comunidades
a abandonarem a prática de violência baseada no género e uniões forçadas.
Segundo o director dos Serviços Provinciais de Justiça e Trabalho em Manica,
Abel de Albuquerque, ainda prevalecem

desafios no que tange à protecção da
criança, daí que se pretende com a capacitação, delinear estratégias e políticas
para reduzir os males que enfermam o
desenvolvimento da camada juvenil na
província.
De Albuquerque aponta a capacitação
como uma ferramenta que vai impulsionar as comunidades a lutarem contra os
males que grassam as crianças, tirando-as da exposição à violência, ao consumo de drogas, assédio sexual e tráfico de
pessoas.
Explicou que os Serviços estão a desenvolver várias actividades para reverter
o cenário, aprimorando estratégias de
empoderamento económico de famílias
através de projectos de geração de renda.
O procurador e membro do grupo de
referência em Manica, Manuel Machaze, disse que a capacitação é benéfica na
medida em que as autoridades comunitárias, religiosas e juízes dos tribunais
comunitários, farão réplica dos conhe-

cimentos adquiridos, consciencializando
as comunidades a abandonar estas práticas, principalmente no seio das famílias
carenciadas.
Para a JOSSOAL, a capacitação da liderança comunitária é um ganho, porque saberá encaminhar e resolver os
casos que apoquentam a sociedade no
dia-a-dia.
Albertina Assane, representante da
agremiação, disse que se pretende com
a iniciativa municiar as comunidades de
ferramentas para que saibam resolver e
encaminhar às autoridades competentes os casos de violação dos direitos da
mulher e da rapariga em vários pontos
da província. Por sua vez, Isilda António,
juíza do tribunal comunitário do bairro
Vumba e Jorge Miguel, líder comunitário do bairro 7 de Abril, ambos do distrito
de Manica, disseram que na sua zona há
registo de muitos casos de violência baseada no género e uniões forçadas, o que
mina o desenvolvimento da rapariga.
4757
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NUM’VAL PENA!
JAIME MACHEL

machel.jaime@gmail.com

Leonel Abranches
leonelmagaia.sn@gmail.com

Grande Hotel
QUANDO menos esperava surgiu um convite de uma
entidade para um seminário na cidade da Beira. Não me
contive de satisfação, afinal ia revisitar a capital de Sofala. Há muitas luas que não punha os pés no Chiveve.
O pessoal do protocolo tratou de consultar-me com a
reverência que caracteriza aquele gente:
“ - Vai embarcar no primeiro voo, às 5h.20m.
Tem algum problema nisso?!” - Sorri delicadamente,
pois percebi que mais do que uma pergunta estavam
mesmo a informar-me. A minha resposta não ia mudar
nada.
“-Bom, se existe um voo a essa hora da madrugada alguém deve ir nele né?! - retorqui cinicamente.
A senhorita riu-se tanto que fiquei com a sensação que
ia desalojar a alma do corpo. E tratou logo de desfazer
a ambiguidade comunicativa.
“- Na verdade, o seminário começa no mesmo
dia às 10 e embarcar num voo no mesmo dia poupa-nos os parcos recursos de que dispomos...” - anuí
positivamente. A justificação era desnecessária. Logo a
seguir a diligente senhorita questionou com uma voz
sussurante e amanteigada:
“ - O seu hotel fica na baixa da cidade, bem no
centro, no Maquinino...é confortável para si?” e acto
contínuo apresentou-me um folhetim com a descrição
do hotel. Revirei o folheto e fingi prestar atenção a detalhes justamente para não constrange-la, afinal se esforçava por fazer o melhor e diligenciar o maior conforto
da minha estada no Chiveve. Com o cenho marcando a
figura de um académico de craveira mundial, a mão esquerda suportando o peso da cabeça, devolvi o panfleto
e concluí com uma voz a roçar o vibrante tosco:
“ - Por mim está tudo bem...gosto. Parece-me
perto de tudo...” - a senhorita desconfiada retorquiu:
“- De certeza...?”
“- Seguramente” - anotei com um sorriso desmaiado.
E dia seguinte desembarquei no Chiveve. Uma das
marcas de capa da cidade está lá ainda: rotundas e mais
rotundas...e depois mais outras rotundas. Aquela gente
rotunda p’ra caramba; é ziguezague que não termina...
juro que até fiquei com “zululwane”...! Muitas coisas
me desagradaram e sobre essas não me interessa falar.
Fiquei agradavelmente surpreendido pela quantidade
de oferta de transporte e, sobretudo, pela bagatela no
preço, ainda que esse dado seja relativo. Justamente
para explorar o máximo da cidade decidi que todos os
dias, depois das tarefas que para lá me levaram, eu fazia
um tour pelos quatro cantos do Chiveve....da zona baixa à zona alta. Do centro à periferia. Tentei cirandar por
todas as referências da cidade. A verdade é que quando
o zeloso “txopelista” me desembarcava no Maquinino,

espantava-me com o que tinha de pagar. Esbugalhava
os olhos e voltava a perguntar:
“- Mas, é mesmo isso?!” - o tipo olhava para mim
e respondia:
“- É isso mesmo boss...aqui não é Maputo. Mas
se quiser pagar mais eu aceito...ninguém nega taco
boss...”- Passei a convocar o mesmo tipo todos os dias.
De repente o gajo é que era barato. Durante quatro dias
o bom do chauffeur do txopela foi uma espécie bodyguard de quatro costados. Nas manhãs, tardes e noites.
Na última noite no Chiveve o homem garantiu-me:
“- O melhor lugar para o boss escutar uma boa
música e jantar é o “Solange Beach Club”. Eu vou
deixar-te lá. Não durmo sem antes receber a tua
chamada para lhe vir levar...” - o tipo já me tratava
por tu. Ainda tentei demovê-lo, pois tinha seguramente
transporte garantido. Debalde. Foi peremptório:
“ - Venho-te buscar eu...” - e arrancou rodopiando
ruidosa e acrobaticamente o motociclo sem sequer receber o pagamento pela corrida. A verdade é que horas
antes do combinado ele estava lá. Hirto como se fosse
uma estátua. Já no hotel perguntou-me:
“- Amanhã a que horas vamos ao aeroporto?
O boss já ouviu falar do Grande Hotel? Não pode
ir sem antes passar por lá!” - aceitei com interesse
redobrado. Confesso que fiquei arrepiado e estarrecido
quando fiquei defronte do edifício, não necessariamente pela sua imponência. Mas sobretudo pela quantidade
de almas cirandando de baixo para cima e de cima para
baixo numa estrutura enorme de betão cinzento e lúgubre. É impressionante o número de pessoas, homens,
mulheres, crianças, velhos e jovens, formigando por
cada centímetro das paredes nuas, ocupando cada cubículo escuro do prédio. Parecia um cenário saído de um
filme de terror. Faz uma impressão de cortar a alma. As
vozes retalhadas, os olhares desconfiados e perdidos,
tentando descodificar estratégias de sobrevivência, as
crianças envelhecidas pelas gretas do betão gasto pelo
tempo. Ainda estava zonzo tentando interpretar o fenómeno quando o meu driver ordenou:
“- Vamuzembora boss...alguns gajos já estão a
desconfiar da malta...” - e arrastou-me literalmente
pela manga da camisa a bordo do txopela, de onde saímos a velocidade meteórica. Ainda petrificado chegamos ao aeroporto.
“- Boss, aquilo que viu é a alma da cidade da Beira. Estamos em estado de falecimento contínuo...” apenas acenei com a cabeça. Deixei uma recompensa
generosa para o meu zeloso chauffeur e embarquei.
...e o subconsciente insiste ainda hoje em martelar-me com a última imagem da cidade da Beira...do
Grande Hotel!

XIGOVIYA
ARTUR SAÚDE
artusaude3@hotmail.com

Mundôni

FICHA TÉCNICA

QUANDO em início de1975 se instalou, no nosso quarteirão,
como vizinha, arrendando uma pequenina casa feita de caniço, com um único compartimento que servia de quarto e de
local para armazenar todos os seus bens, estávamos longe de
imaginar o que lhe teria feito abandonar a sua própria terra em
Matemula, Gaza, uma das localidades típicas da tribo “Chope”.
Mundôni desembarcou de autocarro das “Oliveiras Transportes e Turismo” (Xitonhane), pela primeira vez, na cidade de
Maputo, por intermédio duma sobrinha que a recebeu numa
paragem junto a ROMOS, na avenida do Trabalho. Naquele dia, a sobrinha ajudou-a a carregar a pequena sacola que
trazia até a sua casa no “Ximadjana”, onde pernoitou, ambas
conversando sobre as motivações de sua brusca vinda para
Maputo e do que a Mundôni devia esperar na nova realidade tão turbulenta duma cidade grande. Mundôni disse que se
refugiava em Maputo por duas razões: primeiro é que, não
sendo casada, era, na sua aldeia, acusada de se meter com
homens casados, enfurecendo, assim a maioria das mulheres
locais. Segundo é que, nos últimos tempos era acusada de
feiticeira, suspeita essa que se agravou quando negou ser submetida ao ritual do “mondzo” que, de acordo com as práticas
costumeiras da sua aldeia, o seu consumo faz com que os
feiticeiros se denunciem por si próprios, por causa dos efeitos
desta bebida. Com a sua negação, iniciaram as ameaças que
levaram Mundôni a fugir para a casa da sobrinha. Esta, por
sua vez, depois de conhecer as reais causas da vinda da tia,
aconselhou-a a ficar provisoriamente em sua casa, enquanto procurasse a sua própria com vista a tomar novos rumos.
Quatro dias depois alugou a casa do nosso quarteirão. Apresentou-se aos chefes de dez casas e do quarteirão e foi-nos
apresentada numa das reuniões de balanço de limpeza obrigatória, que fazíamos aos domingos de manhã. Foi registada como nova residente e passou também a ter o cartão de
abastecimento que lhe dava direito à cesta básica, na nossa
cooperativa. Para garantir a sua sobrevivência, comprava e
revendia lenha, carvão, cebola e tomate, em frente à porta da
sua casa sem quintal. No espaço em redor da casa, frequentemente, jogávamos a bola. Os primeiros sinais estranhos
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da vida prostituta da tia Mundôni, como carinhosamente a
chamávamos com todo o respeito, ocorreu numa tarde em
que nós, ao jogarmos, inadvertidamente, a bola entrou pela
casa adentro onde ela se encontrava a descansar na sua esteira. Ficamos aflitos por não sabermos da sua reacção, já que
um outro velho chamado Magude, quando tal acontecesse,
pegava numa faca e retalhava a bola. Quando a bola entrou,
Mundôni levantou-se da esteira e escondeu-a atrás das suas
costas. Era uma tarde de verão e só tinha amarrado a capulana, sem nenhuma roupa interior. Quando um dos nossos
amigos pediu a licença para pedir desculpas e assegurar a
recuperação da bola, ela abriu as suas pernas e colocou a bola
entre as suas coxas e convidou-o para que pessoalmente a
recuperasse do sítio em que se encontrava. O receio do nosso
colega pairou por muito tempo e só muito mais tarde é que
ela decidiu atirar a bola pela porta: do interior para fora. Não
tivemos mais coragem de continuar a jogar naquela tarde e
muito menos naquele recinto. Volvidas algumas semanas e
numa bela tarde, mandaram-me comprar carvão para confeccionar o arroz do jantar. Depois que lavei os vidros dos
candeeiros e metido o petróleo nos tanques destes, fui à casa
da Mundôni, que me vendeu a quantidade de carvão que
mesmo precisava. Agradeci e quando dei-lhe as costas ela
indagou-me procurando saber que classe frequentava e se
sabia escrever. Respondi-lhe que frequentava a sexta classe
e que sabia escrever. Disse que estava bem e que só pedia
que lhe fizesse um favor. Retorqui dizendo que faria esse
favor, caso estivesse ao meu alcance. Mundôni pegou num
pedaço de carvão, entregou-me e pediu-me que escrevesse
na parte externa da porta de madeira da sua casa o seguinte:
“Mundôni: Lweiy ati Lavako”. Traduzido de “Chope” para
Português significaria mais ou menos o seguinte (Mundôni: à disposição de quem quiser). Na ingenuidade da minha garotice escrevi isso e voltei para casa. Só sei que, dias
depois, houve uma reunião envolvendo estruturas locais na
sede do Grupo Dinamizador, na qual se tomou a decisão de
expulsão do bairro, acusando-a de prostituta, indisciplinada
e improdutiva. Até hoje, nunca mais ouvi falar dela.

Comemorando Dia de África
MEVELÜT ÇAVUŞOĞLU*
HOJE, celebramos o Dia de África com entusiasmo no
continente e na Turquia.
Lembramo-nos com a apreciação nações africanas
que se unem sob único tecto a 25 de Maio de 1963.
Este dia significa uma jornada difícil de independência e liberdade, e uma consciência comum baseada na
solidariedade e na unidade do continente. A história de
sucesso alcançado nas décadas seguintes nesse espírito, através dos esforços de poderosos e aclamados líderes africanos, atestam o futuro brilhante do continente.
Apesar das injustiças históricas durante os tempos
coloniais, a apatia global em relação aos desastres naturais e fome, interferências externas inaceitáveis, a
força das nações africanas para suportar esses enormes
desafios é excelente. Com sua população jovem e dinâmica, vastos recursos, cultura e história ricos e profundamente enraizados, o continente africano promete um
enorme potencial para um mundo mais justo, equitativo e melhor no século XXI. África significa esperança
e somos parceiros nesta jornada.
A Turquia está em posição privilegiada. Nos últimos 20 anos, tornou-se um “hub africano” em sua
região, com seu número cada vez maior de representações diplomáticas africanas, juntamente com sua dinâmica na diáspora africana composta por estudantes,
pessoas de negócios e turistas. Nossas 44 embaixadas
no continente, bem como 37 embaixadas africanas em
Ankara, tornam o Dia de África mais significativo
para nós.
Nações africanas nos vêem como parceiro confiável e um amigo próximo. É um prazer para nós hospedarmos interlocutores africanos, muitas vezes líderes
africanos, em Ankara, todos os meses. O Presidente
Erdoğan ocupa primeiro lugar em termos do número
de visitas a África.
A Companhia Aérea Turca continua a reunir a
África com o resto do mundo e a recuperar-se dos efeitos da pandemia, actualmente voa para 44 destinos em
35 países africanos. A presença de estudantes africanos
em universidades em toda a Turquia está a crescer, graças a centenas de bolsas de estudo de Turquia conce-

na terceira declaração conjunta da Cimeira.
Nossa cooperação económica com nações africanas está cada vez maior. Até ao final de 2021 o nosso
volume comercial atingiu 34,5 biliões de dólares, aumentando quase sete vezes nas últimas duas décadas.
O memorando de entendimento sobre a cooperação
assinado com a secretaria africana continental de livre comércio (AFCFTA) aumentará ainda mais este
volume. Nosso alvo, no entanto, está além do comércio. Turquia foi e apoiará seus amigos africanos em
sua busca por um desenvolvimento e prosperidade
inclusivo, equitativo e sustentável com base na igual
parceria e respeito mútuo. Portanto, nós ressaltamos
nosso princípio de “win -win” em todas as ocasiões.
Aplaudimos as políticas e programas robustos
e inovadores introduzidos pela União Africana para
agilizar o desenvolvimento do continente. A Agenda
2063 é o programa principal que pode desencadear o
potencial do continente e trazer esperança e prosperidade a todos, o que apoiamos totalmente. O nosso
Governo e agências oficiais realizaram esforços de
acordo com a agenda 2063. A agência de cooperação e coordenação turca (TIKA), através de seus 22
representantes em todo o continente, e a Agência Nacional de Alívio de Desastres (AFAD), bem como o
Crescente Vermelho Turco têm liderado milhões de
projectos de desenvolvimento sustentável e auxílios em espécie em submarinos. Saharan África. Os
centros culturais turcos de Yunus Emre servem em 7
países africanos e a Fundação Maarif continua a fornecer serviços educacionais em 25 países africanos
com 191 instituições.
Mesmo durante os tempos mais turbulentos, a
Turquia continuou a estar em solidariedade com o
continente. Apoiamos nossos amigos africanos durante a pandemia, através de doações de vacinas.
Devido às nossas relações históricas, culturais e humanas centenárias, continuaremos a ser em unidade e
solidariedade com os países africanos como parceiros
fortes.
Feliz Dia de África a todos!
*Ministro dos Negócios Estrangeiros da República da Türkiye

Pedimos a Inspecção do Trabalho no BCI-Sede
ANTÓNIO XIGUINHA
EMBORA me custe, devo denunciá-lo. Muitos receiam fazê-lo temendo represálias. Mas o assunto
está a extravasar os limites de um ser pensante, tal
como o são os trabalhadores do BCI-Sede.
Num passado não muito distante denunciei
actos atentatórios à Lei do Trabalho naquela instituição bancária, actos esses protagonizados por
certos gestores que, felizmente, já não fazem parte do quadro, pelo menos a nível da sede do BCI.
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didas anualmente. Até agora, a Turquia concedeu mais
de 15 mil bolsas de estudo para africanos.
Como parceiro estratégico da União Africana
(UA) organizamos conjuntamente três cimeiras de
parceria Turquia-África em 2008, 2014 e 2021. A
terceira cimeira de parceria foi realizada sob o tema
“Parceria Aprimorada para o Desenvolvimento Comum e a Prosperidade”, entre 16 a 18 de Dezembro
de 2021, em Istambul, com a participação de 38 países africanos. Estamos agora a implementar ansiosamente as decisões aprovadas na cimeira em estreitar
cooperação com todos os nossos amigos africanos, a
fim de trazer nossas relações com o continente a um
nível totalmente novo e elevado. Nosso objectivo é
de beneficiar mutuamente da nossa maior colaboração com a UA e organizações regionais africanas em
outras plataformas internacionais, como a ONU e a
OCI.
A Turquia também ao organizar o Banco da
ONU, orgulha-se de ser um importante parceiro de
desenvolvimento para os países menos desenvolvidos (LDC) na implementação de metas de desenvolvimento sustentável da ONU. Os países africanos
têm muito a se beneficiar dos serviços do Banco na
construção e melhorando sua capacidade de tecnologia e inovação.
Nossa visão compartilhada em questões globais
também desempenha um papel importante no avanço das relações Turquia-África. Neste contexto, a
Turquia compartilha as mesmas expectativas básicas
para a ordem global há muito defendida pelos países
africanos sobre um multilateralismo eficaz e a reforma estrutural da ONU. A este respeito, as injustiças
históricas para o continente precisam ser abordadas,
incluindo reforçar a representação dos países africanos no Conselho de Segurança da ONU.
É uma responsabilidade colectiva trabalhar para
manter uma África pacífica, estável e segura. Para
este fim, como um país que há muito tem sofrido com
o terrorismo, estamos comprometidos em fortalecer
a nossa cooperação com a UA para lutar e eliminar
todas as formas e manifestações do terrorismo, extremismo violento e radicalização, conforme anunciado

Sem muita certeza, mas me parece terem regressado a Portugal, sua terra natal.
Vieram outros gestores, mas a cena continua.
Perseguição aos trabalhadores, sobretudo de
raça, como se de escravos se tratasse. Ameaças
de expulsão. As mulheres são também vítimas
de tal perseguição, nalgum momento roçando
a assédio, o que é grave. O “xibalo” acabou há
muito tempo.
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quela instituição.
Há uma lei do trabalho que norteia a relação
entre o trabalhador e a entidade patronal, mas
esta é pontapeada de cima para baixo sob pretexto de que os gestores são os donos da casa. Mas
as coisas não funcionam desta maneira.
Este é apenas um grito de socorro, na certeza de que proximamente voltarei à carga com
mais elementos que consubstanciam infracção
por parte da entidade patronal. Pedimos socorro,
antes que o pior aconteça.
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RECURSOS NATURAIS NA ZAMBÉZIA

Comunidades exigem aumento da taxa
de exploração e conversão em projectos

M

EMBROS dos comités de gestão de
recursos naturais na
Zambézia queixam-se da não canalização da taxa dos 20% sobre
a exploração da madeira.
Afirmam que parte dos
intervenientes neste negócio não só falta com a
canalização da taxa de
exploração aos comités
de gestão, como também
nunca honra com a promessa de agir no contexto
de responsabilidade social.
As comunidades exigem igualmente a actualização dos actuais 20%
para 30%, assim como o
seu envolvimento na decisão sobre a entrada de
operadores.
É ainda sugestão dos
membros do comité de
gestão a criação, pelo Estado, de um mecanismo
que force os exploradores
de recursos florestais, sobretudo os madeireiros, a
cumprirem com o estabe-

Este é o tipo de escola doada por um madeireiro na sua responsabilidade social

lecido no acordo de concessão das áreas de exploração.

Jaime Nlia, líder do comité de gestão de recursos
naturais, em Mocuba, de-

fende o reajuste da taxa e
pede que este assunto seja
incluso na proposta da lei

florestal, agora na fase de
auscultação pública.
O lider está desapon-

Estórias em torno do montante
Há muito que se diz em torno dos 20% , na província da
Zambézia. Os entrevistados do
“Notícias” falam do desaparecimento de valores das mãos dos
gestores ao nível da comunidade, no percurso entre a instituição bancária e a zona residencial.
Um dos exemplos vem da
localidade de Chimboa, onde os
assinantes da conta teriam levantado mais de trinta mil meticais decorrente da transferência
dos 20%. Após o levantamento,
no regresso à comunidade, conta-se, nove mil meticais sumiram misteriosamente.
A justificação dos membros
dos portadores do valor é de que
o dinheiro teria caído durante a
viagem e os assinantes sequer se
aperceberam.
Muitas vezes quando as comunidades recebem as transferências levantam todo o valor.

Volvidos três meses, sem movimentação, os bancos consideram as contas inactivas. Assim,
as tranches subsequentes são
extornadas e a solução é encontrar alguém do comité com conta
em dia.
“Uma vez feita a transferência é só imaginar o que acontece. Esse valor muitas vezes não
chega às mãos dos legítimos
beneficiários, o que cria cisão e
desinteligências”, disse um dos
membros da comunidade.
Há igualmente relatos de
falta de transparência com desonestidade à mistura, tudo
porque parte de alguns gestores
confiados nas comunidades têm
contas bancárias activas.
O “Notícias” soube que um
residente com conta bancária
em dia, recebia o dinheiro das
transferências de todos os comités do distrito. Nessa altura, a
comunidade que recebeu os va-

jaime Nlia, lider do comité de gestão comunitária de recurso

munitário de Magia em
Missal, localidade que faz
parte da zona Tampão do
Parque Nacional de Gilé,
adverte que a este rítmo,
as comunidades locais já
equacionam vedar a entrada de operadores florestais naquela área.
Explicou ainda que durante a guerra civil, a área
foi devastada com o corte
desenfreado de madeira, o
que criou sérios problemas
ecológicos. A restauração da área só foi possível
graças ao esforço das comunidades, razão do rejuvenescimento de espécies
nativas de alto valor comercial, nomeadamente,

pau-ferro, umbila e jambir, para além da ocorrência faunística de elefantes,
cabrito do mato, porco do
mato, entre outras espécies.
João Victor, Chefe da
localidade de Missal, fez
menção ao surgimento de
muitos operadores, depois
da restauração da área,
com o propósito de explorar os recursos florestais e
faunísticos.
Afirma que o sentimento de todos é que sejam as comunidades a decidir pela entrada ou não
de operadores, na qualidade de guardiões dos
ecossistemas existentes.

SAIBA MAIS

Sobre hemofilia

Reunião entre a plataforma de Desenvolvimento da Zambézia e os líderes

lores era informada para transferir para as outras, uma operação
muito difícil. Segundo os técnicos do maneio comunitário isso

aconteceu com frequência, no
ano passado, em Mocuba, Lugela e Gilé. Com o efeito o Estado vai canalizar este ano mais de

cinco milhões de meticais às comunidades resultantes dos 20%
da taxa sobre a exploração florestal na província da Zambézia.

Comunidades no
combate a furtivos

Conservar para
vender carbono

Os operadores florestais,
principalmente, os concessionários têm se queixado
do roubo de madeira nas
suas áreas e atribuem culpa aos comités de gestão
de recursos naturais, por
facilitarem os operadores
florestais furtivos.
Alguns concessionários abordados pela Reportagem do Notícias
acusam os líderes dos comités de serem cúmplices
dos operadores ilegais,
que aliciam os representantes das comunidades
com valores monetários e
outros bens.
Na opinião da maioria
dos operadores florestais
concessionados o roubo
de madeira compromete a
canalização dos 20% e impede o cumprimento de
algumas iniciativas de responsabilidade social.
Alfredo Sotomane, gestor da Indústria Sotomane,
com duas concessões no
distrito de Mocuba, disse
estar aberto à colaboração
com as comunidades, embora considera que estejam
em conluio com os furtivos.
O controlo comunitário
dos recursos madeireiros é

Os residentes da localidade de Missal, distrito de Mocubela, assumiram
há dias o compromisso de fazer a auto-conservação da floresta, para
obter ganhos com a venda do carbono.
Missal já tem uma área de conservação comunitária restaurada
graças ao envolvimento comunitário e pretende explorá-la, para obter
ganhos colectivos e contribuir para a redução dos efeitos das mudanças
climáticas. Durante e depois da guerra civil, a zona foi palco de uma
exploração intensiva de recursos naturais, o que criou desequilíbrio do
ecossistema.
Durante 14 anos, as comunidades locais, através da Associação de
Naturais e Amigos de Missal, restauraram a floresta e está ser cobiçada pelos operadores florestais. Na décima sessão da Assembleia geral
da agremiação, havida recentemente , os membros disseram não à
destruição da conservação natural. A sua decisão vem a propósito do
pedido de consulta comunitária do operador florestal, que pretende
estabelecer-se na região.
No final da Assembleia geral os membros reafirmaram que a consulta será boicotada porque a configuração geográfica da área, caracterizada por imensas florestas, pode destruir o ecossistema e as infra-estruturas comunitárias.
O presidente da Associação dos Naturais e Amigos de Missal, Daniel Maula, considera que o início de uma exploração de madeira pode
destruir infra-estruturas como estradas, pontes e zonas de produção
agrícola, o que poderá perpetuar a pobreza para a população local.
Segundo Maula, a área de conservação comunitária restabelecida
visa criar harmonia social, através da exploração sustentável e da venda do carbono.
A mesma opinião foi partilhada por João Victor, líder Comunitário,
que considera estar na hora de restaurar a floresta e de preparar as comunidades a saberem dizer não à desmatação.
O Estado aprovou em 2002, 20% de qualquer taxa de exploração
florestal ou faunística que se destina ao benefício das comunidades locais da área onde os recursos foram extraídos.
Passados vinte anos de implementação da Lei de Florestas e Fauna
Bravia, os Comités de Gestão dos Recursos Naturais ao nível da província da Zambézia, entendem que a nova lei em discussão deve incorporar algumas alterações, para tornar a gestão dos recursos alocados às
comunidades mais transparentes.

Alfredo Sotomane, da indústria Sotomane

importante, uma vez que
quando os concessionários
exploram as cotas previstas
e colocam-nas no mercado
têm mais possibilidades de
cumprir com a responsabilidade social.
Por exemplo, disse ter
entregue chapas de zinco às
comunidades de Minhote e
Incia para a cobertura de
escolas, material que os locais dizem não ter recebido
pois, adiantam, as promessas deste operador nunca
são cumpridas.
Explicaram que apenas

tado com o facto de o dinheiro nunca chegar a
determinadas comunidades, numa altura em que
a madeira não pára de ser
extraída.
“Eles prometem uma
série de coisas, desde
a construção de escolas, entrega de carteiras,
abertura de fontes de água
e outras infra-estruturas, mas nunca chegam a
cumprir, alegando pagar
ao Estado 20% de exploração”, disse.
Raul Cadeira, membro
do comité de gestão de recursos naturais na comunidade de Minhote, distrito de Mocuba, apontou
algumas
irregularidades
que acontecem neste processo. Uma delas é o facto
de a sua comunidade não
receber o valor, quando
protege uma concessão,
há seis anos.
“Para além de ser pouco, esse valor nunca nos
chegou em mãos, numa
altura em que a madeira
sai diariamente das matas,
queixou-se”. O operador
da sua área fez uma série
de promessas que nunca
chegou a honrar, a saber, a
reabilitação de uma estrada
e construção de uma escola, para além de uma fonte
de água para o consumo.
Abel Candrão, líder Co-

espetou paus no solo e colocou chapas de zinco sem
qualidade que, segundo
prevêem, podem voar ao
primeiro ciclone.
Os técnicos dos Serviços provinciais do Ambiente confirmaram que
na consignação da acta
da consulta comunitária
as comunidades indicam,
efectivamente, o tipo de
infra-estruturas que gostariam de ver erguida, mas
os operadores florestais não
cumprem com as promessas.

O TERMO “hemofilia” surgiu pela primeira vez na literatura de medicina em 1828,
ao ser mencionado na tese de Friedrich Hopff, estudante da Universidade de
Zurique, Suiça. Trata-se de uma doença
genética e hereditária, caracterizada por
uma desordem no mecanismo de coagulação do sangue.
Os pacientes hemofílicos necessitam
em quantidade ou qualidade de proteínas
chamadas factores de coagulação. Devido
a esta carência, o sangue demora a formar coágulo quando ocorre uma lesão e
quando formado, o mesmo não é capaz de
estancá-lo. Esta condição pode ser ainda
mais perigosa em casos de hemorragia interna, em que o sangramento não é aparente como cortes na pele ou lesões nas
mucosas.
Ao nível mundial, aproximadamente
uma em cada 5000 crianças do sexo masculino nasce com a hemofilia e em Moçambique, só na capital do país, existem
mais de 60 pessoas hemofílicas, incluindo
crianças, com maior incidência em pessoas
do sexo masculino, uma vez que a doença é
comum nos homens.
SINTOMAS DA HEMOFILIA
Os sintomas da hemofilia variam de
pessoa para pessoa e de acordo com o grau
de gravidade (leve, moderada ou grave) da
doença. O principal sintoma da doença é
o sangramento massivo com coagulação
lenta. Esta manifestação surge por pequenas lesões ou até mesmo sem motivo aparente. O quadro pode ser agravado quando
as lesões e sangramentos se tornam muito
constantes, levando a hemorragias em órgãos vitais ou articulações.
ATENÇÃO
Os pais ou cuidadores devem ficar
atentos, pois as crianças podem apresentar
irritação inexplicável e se recusar a mover-se por causa das dores. Hematomas localizados na língua, pescoço, antebraço,
pantorrilhas e no quadril podem levar a
problemas graves e, por isso, são considerados hematomas de alto risco.
Os hemofílicos não sangram com mais
intensidade do que pessoas com a coagulação normal, apenas sangram por mais
tempo devido à falta do factor coagulante.
SITUAÇÕES EMERGENCIAIS
Algumas hemorragias que ocorrem

devido a condição podem ser fatais e, por
isso, é necessário que o paciente fique
atento aos seguintes sinais, que caracterizam situações de emergência.
Dor espontânea, inchaço e aumento de
temperatura nos joelhos, cotovelos, quadris e ombros, ou até mesmo nos músculos
dos braços e pernas, sangramento devido
a uma lesão, especialmente em caso de
hemofilia grave, dor de cabeça prolongada e intensa, vómitos recorrentes, com
possibilidade de vomitar sangue, fadiga
extrema, dores no pescoço visão duplicada, presença de sangue na expectoração
(secreções da tosse), fezes pretas, que indicam passagem de sangue pelo intestino.
TERÁ ESTA DOENÇ
ALGUMA CURA?
Especialistas alertam que se deve dirigir a uma unidade sanitária logo que detectar os primeiros sinais da doença, para
reduz o risco de complicações.
O tratamento precoce é necessário para
evitar complicações da doença e alguns
exercícios são recomendados como a natação, que proporciona um excelente resultado ao paciente. Uma possibilidade de
tratamento é a reposição intravenosa (pela
veia) do factor deficiente.
Mas para que o tratamento seja completo, o paciente deve fazer exames regularmente e jamais utilizar medicamentos
que não sejam recomendados pelo médico ou outro profissional de saúde, pois há
risco de o paciente desenvolver inibidores,
que neutralizam o factor coagulante.
\
CUIDADOS NECESSÁRIOS
Por ser uma doença limitante, os hemofílicos devem tomar alguns cuidados no
dia a dia como:
Em caso de hemorragia articular, o paciente deve imobilizar a articulação para
prevenir danos definitivos.
Deve ainda ficar atento e ser cauteloso
ao cortar o cabelo, fazer as unhas, aparar
a barba, fazer depilação ou qualquer outro
procedimento que utilize objectos perfurantes, cortantes ou que tenham fonte de
calor, avisar sempre o médico ou outro
profissional de saúde caso ocorram episódios hemorrágicos, e tomar cuidado para
não ferir as gengivas e outras partes sensíveis da boca durante a escovagem dentária.
Fonte: MISAU
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Debates e exposições
marcam Dia de África

A

CTIVIDADES artísticas marcarão a celebração, hoje, 25 de
Maio, do Dia de África, uma comemoração que recorda a fundação,
em 1963, da Organização da
Unidade Africana, actual
União Africana, com o objectivo de defender e emancipar o
continente. As universidades
Eduardo Mondlane (UEM) e
Pedagógica (UP) de Maputo estão a desenvolver debates sobre o pan-africanismo,
ideologia política e filosófica
que visavam promover a defesa dos direitos dos africanos,
culminando com a criação, em
1963, da Organização da Unidade Africana (OUA).
Assim, pelas 14.00 horas, a
Escola de Comunicação e Artes
(ECA) da UEM será palco da
palestra “Pan-africano: Possibilidades teóricas e práticas
hoje”, orientada pelo filósofo
Severino Ngoenha, antes de, às
12.00 horas, Stewart Sukuma,
Isaú Menezes, Cheny wa Gune,
Félix Moya e Guilherme Mussane preencherem o espaço de
música e poesia.
Ainda hoje, a UEM organiza, pelas 14.00 horas, na Faculdade de Letras e Ciências
Sociais, a conferência inaugural do ciclo de actividades comemorativas do centenário de
José Craveirinha (1922-2022),
com o professor Gilberto Matusse a falar de “José Craveirinha: O Poeta e a Nação”.
Já a UP continua a celebrar,
desde segunda-feira, o centenário natalício de Julius Nyerere (1922-1999), antigo Presidente da Tanzania e uma das
maiores figuras do movimento

Foto da Semana Africana

pan-africanista. Neste sentido, esta manhã, no Campus de
Lhanguene, decorre a conferência “Nyerere, O Mwalimu”.
A cerimónia, que contará com notas introdutórias do
reitor da UP, Jorge Ferrão e do
professor Bento Rupia, será
marcada pelas apresentações
“O (Proto) nacionalismo de
Nyerere, de Milton Correia; “A
Conferência de Arusha e a Utopia Social (ujama) de Nyerere”,
de António Tomo; “Nyerere,
o construtor duma filosofia de
reconstrução?”; e “Nyerere e a
Moçambicanidade”, de Severino Ngoenha, sob a moderação de Stélia Muianga.
Julius Kambarage Nyerere presidiu a vizinha Tanzania
depois da independência até

1985. Lançou-se na política em
1954, ano em que co-fundou o
partido Tanganyika African
National Union (TANU), que
levou aquele país à independência da Grã-Bretanha a 13
de Dezembro de 1962. Serão
exaltadas várias qualidades do
também activista e detentor do
Prémio Lenin da Paz (1985-86)

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
PREVISÃO DE TEMPO
25 de Maio de 2022

PEMBA

perior de Artes e Cultura (ISArC),
e Titos Pelembe, artista plástico e
pesquisador cultural.
Segundo Henriqueta Macuácua, coordenadora da Semana
Africana, o debate visa mostrar
o quão a pintura transcende a
componente prática. “É importante que o artista compreenda
a arte pensada e conceptuada”,
disse. Acrescentando que a arte
faz o pintor compreender que
pode ser um pensador e contribuir para a resolução de vários
problemas sociais e influenciar
pessoas.
Para além da conversa, contar-se-á com a inauguração
da exposição colectiva de artes
plásticas “Ambientalismo”, que
reunirá vários artistas, nomeadamente Ardeskhi, Muenda,
Marcelino Manhula, Mero Candieiro, Raúl Cossa, Chana de Sá,
Alexandre Tsambe, Cristovão Jr.,
Amarildo Rungo, Gabriel Raivoso, Henrique Manjate, Mateus
Sithole, Sumbas, Carlos Macie,
Shana Chicalia e Xibeluane.

LICHINGA
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TETE

Amanhã, no âmbito desta
iniciativa, será organizado um
desfile de moda com as estilistas
Wethu, Florence Eunice, Preciosa William e Candy Munguambe,
e, na segunda-feira, uma mesa
literária.

MULHANGA INAUGURA
“AFRICAN WOMEN’S”
Ainda por ocasião do Dia de
África, o artista plástico moçambicano John Mulhanga inaugura,
pelas 17.00 horas, no Auditório
BCI, cidade de Maputo, a exposição “African Women’s Voice
Rising”. A mostra, explica a
curadoria, é um cruzamento de
várias cores carregadas de códigos e signos etnográficos, onde o
real e o fantástico se unem para
abordar o empoderamento da
mulher africana e moçambicana,

“MALAMBE”

em particular.
A exibição é composta por 30
quadros que trazem uma reflexão sobre o papel da mulher no
crescimento económico, social,
político e cultural do continente. “É importante falar dos seus
problemas, dificuldades, necessidades, aspirações e lutas quotidianas numa visão de desenvolvimento sustentável”, explica.
Acrescenta que as figuras patentes nas obras são estilizadas,
padronizadas e repetitivas, bem
como muito narrativas/ilustrativas. Nascido em 1976, no distrito
de Chibuto, província de Gaza,
João Alfredo Mulhanga dedica-se à pintura e desenho. Reside
na África do Sul há mais de 25
anos, onde emigrou para expor
em novos mercados.
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QUELIMANE

29 /19

CHIMOIO

28 /13
BEIRA

26 /17

VILANKULO

25 /15
INHAMBANE

28 /19
XAI-XAI

27 /16
MAPUTO

28 /17
MARÉS
PREIA-MAR - Às 05.33 horas e às
17.50, com 3.10 e 3.0 metros, respectivamente

LUA NOVA - será a 30 deste mês, às 13.30 horas
INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

PENSAMENTO DO DIA

“Todo dia enfrente pelo menos uma coisa
que te meta medo de verdade”
Pedro Bial -Jornalista e apresentador de
televisão, brasileiro.
PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
Quadro da “African Women’s Voice Rising”

06:00 HINO NACIONAL
06:05 TELENOVELA: “SE NOS DEIXAREM” DESENHOS ANIMADOS:
CHAVES - “A CASA DA BRUXA”
EPISÓDIOS 40 E 41
07:00 BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO
09:00 RODA VIVA: “CRIANÇA CATADORA DE LIXO”
GRAVADO/GAZA
09:30 RODA VIVA: “MANDICIDADE INFANTIL”
GRAVADO/NIASSA
10:00 RODA VIVA: “ORFANDADE”
DIRECTO/TETE
10:30 PONTOS DE MEMÓRIA: OS MITOS DAS TRÊS LAGOAS DE PEMBE

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA
SECÇÃO COMERCIAL

A AUTORA moçambicana Nyeleti, pseudónimo de
Neide Malevo, lança, amanhã, na cidade de Maputo, a sua segunda obra de poemas, intitulada “Malambe”.
No seu novo livro, a escritora traz versos de
combate à violência baseada no género, numa tónica meio erótica, conforme a descrição de David
Abílio, que assina o prefácio.
Segundo Nyeleti, a publicação está cheia de
metáforas, desde o título “Malambe”, que faz referência a um fruto que desperta atenção de muitas
pessoas, por ter um sabor meio azedo, mas quando
misturado com outros ingrediente faz magia.
“A iguaria faz um dos melhores molhos. Mas
porquê Malambe? O livro contém poemas que falam
de violência e tortura, principalmente, contra mulheres, mas há também poemas de amor”, explicou. Acrescentou que quer dar voz a outras mulher
e ajudá-las a gritar por socorro. Referiu também que
temas de amor são uma forma de substituir a dor
que estas passam no seu lar. “Não sei dizer ao certo
quantos poemas tem o livro, só sei que livro tem 82
páginas”, referiu.
O livro será publicado pelas 16.00 horas, no espaço Tacho.

11:00
12:00
13:00
14:00
14:30
15:00
16:00

ANÚNCIO
O Meritíssimo Senhor Dr. Mahomed

Khaled Mahomed Iqbal Varinda,

Maputo acolhe oficina
de criação de conteúdos
gitais com vista à geração de renda e sustentabilidade, bem como disponibilizar
modelos de monetização adequados ao
contexto moçambicano.
O “workshop” tem nove módulos
facilitados por vários profissionais do
sector, nomeadamente o professor universitário Celestino Joanguete, a coordenadora e gestora de “influencers” na Justpeople, Maira Taimo, e os comediantes
Txiobullet e Maxh, sendo este último a
figura de cartaz para hoje.
Ontem, durante a abertura do evento, Maira Taimo falou das suas técnicas
de produção de conteúdos e gestão de
influenciadores. Também abordou a necessidade de haver consistência no trabalho, criatividade e acompanhamento
da dinâmica das redes sociais.

BAIXA-MAR - Às 11.49 horas e
às 23.58, com 0.90 e 1.0 metros respectivamente

FASE DA LUA

Nyeleti lança versos contra
violência baseada no género

“CRIAÇÃO de conteúdos em Moçambique: Modelos de monetização” é o lema
duma oficina direccionada a fazedores de
tópicos digitais, que decorre até amanhã
na cidade de Maputo.
O evento é organizado pela Incubadora de Negócio Criativos (X-HUB), uma
iniciativa da Khuzula em parceria com a
Tintas Cin e a Fundação Música em África (MIAF) e Cooperação Alemã, na África
do Sul, através do Sound Connects Fund,
financiado pelo Programa Cultura (ACP-EU) e a Siemens Stiftung.
A formação visa capacitar os participantes para o melhor entendimento da
natureza dos “blogs”, sua função, perfil
dos seus promotores e utilizadores.
Pretende ainda contribuir para a
compreensão da gestão de conteúdos di-

NAMPULA
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Julius Nyerere, um dos símbolos do pan-africanismo

SEMANA AFRICANA
Arranca hoje a quarta edição
da Semana Africana, um evento
de moda, que decorrerá até segunda-feira na cidade de Maputo, sob o lema “África Inclusiva”.
A iniciativa arrancará no
Museu Nacional de Arte com a
conversa “Artes Plásticas: Ensino e saídas profissionais”, a ser
dinamizada por Luís Sozinho,
pintor e docente do Instituto Su-

29/23

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
de Quantia Certa, com processo
Ordinário nº 15/2017, em que é
exequente Banco Terra, SA, actual
(Moza Banco, SA) e executado
Evaristo Vicente Murimua, com
domicílio no posto administrativo
de Natikiri, Q 6, U/C, 6º
Congresso, casa nº 180, cidade
de Nampula, para venda judicial
em primeira praça por meio de
abertura de propostas em carta
fechada, para o pagamento
da quantia exequenda e das
prováveis custas, com o valor de
causa de 2 167 325,05MT (dois
milhões, cento e sessenta e sete
mil, trezentos e vinte e cinco
meticais e cinco centavos), com
vista à arrematação ao maior
lanço oferecido, foi penhorado o
seguinte imóvel.
Verba Única
Um
imóvel
inscrito
na
Conservatória dos Registos e
Notariado de Nampula, sob o
nº 81477, do livro G-21, a fls. 30
verso, a favor de Evaristo Vicente
Murimua, solteiro, maior, natural

de Nampula, onde reside, de
nacionalidade
moçambicana,
sobre o prédio incide quaisquer
ónus ou encargo, avaliado em 5
454 095,07MT (cinco milhões,
quatrocentos e cinquenta e
quatro mil, noventa e cinco
meticais e sete centavos).
É desta forma e nos termos dos
artigos 876º, nº 2 e 890º, nº 2,
ambos do Código do Processo
Civil, que são 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
7 de Junho de 2022, pelas 9.00
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.
Para constar passou-se o presente
anúncio para publicação no jornal
“Notícias”.
Nampula, aos 4 de Maio de 2022
O Juiz de Direito
Dr. Mahomed Khaled Varinda
A Escrivã de Direito
Balanhama Rufina Massamba Chamba
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17:00
18:30
19:00
19:30
21:00
23:00
00:30
01:30
02:00
02:30
04:00
04:30
05:00
06:00

3600 SEGUNDOS
TVM DESPORTO
DIRECTO
JORNAL DA TARDE
DIRECTO
PELA LEI E ORDEM
TENDA DA JUSTIÇA
MAGID MUSSÁ EM CONCERTO
AGORA NÓS: QUANDO TUDO É PRIORITÁRIO MENOS O PARGRAVADO
CEIRO
VIBRAÇÕES
DIRECTO/BEIRA
ASAS - MULHER COMO MECANISMO REPRESENTATIVO
PROGRAMA Nº 12
CONQUISTAS
PROGRAMA Nº 07
SOJOGO: 20ª EXTRACÇÃO DA LOTARIA / TOTOLOTO / JOKER E
INFORMAÇÕES / TOTOBOLA 20:00
TELEJORNAL
DIRECTO
LIGA AFRICANA DE BASQUETEBOL 2022 “SENIORES MASCULINOS”: PETRO DE LUANDA VS AS SALE MARROCOS
GRAVADO
CONVERSAS AO SUL
3600 SEGUNDOS
REPETIÇÃO
PONTOS DE MEMÓRIA: OS MITOS DAS TRÊS LAGOAS DE PEMBE
REPETIÇÃO
SAÚDE E BEM ESTAR: DEPRESSÃO PÓS PARTO
REPETIÇÃO
VIBRAÇÕES
REPETIÇÃO
PELA LEI E ORDEM
REPETIÇÃO
TENDA DA JUSTIÇA
REPETIÇÃO
TVM DESPORTO
REPETIÇÃO
HINO NACIONAL

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
00:20- FLASH CULTURAL

15:30- Á MULHER

01:10- É DESPORTO

16.10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

03:05- 100 BARREIRAS

17:10- ECONOMIA PARA TODOS

04:57- HINO NACIONAL

17:15- COMPASSO

05:10- CAMPO E DESENVOVIMENTO

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI

06:00- JORNAL DA MANHÃ
08:10- ECONOMIA PARA TODOS

19:00 - TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE

08:15- INSS

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

11:30- PARABENS A VOCÊ

19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12:00- TÓPICOS DO JORNAL DA
TARDE

19:30- JORNAL DA NOITE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

20:30- GIRAMUNDO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

21:30- ÚLTIMO TEMPO

12:30- JORNAL DA TARDE

22:10- É DESPORTO

13:00- MOCAMBIQUE DE LÉS A LÉS

23:00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JORNAL

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
14:30- RÁDIO NOVELA “OURO NEGRO”

20:00- PANORAMA POLITICO

23:15- INSS
23:30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01,02, 03,04, 05, 06, 07, 08, 9, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30,
21, 22:00 E 23:30 HORAS.
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JOÃO BAPTI STA RODRI GUES
DA COSTA

ALBERTO CHI SSANO
e M ARIANA M UIANGA

GONÇALVES
VASCO
CHACHUAI O

FALECEU

(Missa de eterna saudade)

Seus filhos Maria, Joaquim, Felizardo e Miguel,
noras Marcelina, Helga, Rita, Arminda e Helena,
netos, bisnetos, trinetos e demais familiares recordam com saudade a passagem dos 28 anos
de ALBERTO CHISSANO e 5 anos de MARIANA MUIANGA. Mais informam que mandam
rezar missa em suas memórias na sexta-feira, dia 27/5/2022, na Igreja de Malehice às 16.00
horas e, no sábado, dia 28/5/2022, deposição de flores nas suas campas no Cemitério de
Malehice às 10.00 horas. Paz às suas almas.

ADOLFO EUGÉNI O NEVES

Seus irmãos Zé Carlos, Romeu, Basílio e Arlindo (ausentes), Vera,
Fernanda, Carlos, Rui, Fátima, Cambaza e demais familiares comunicam com profunda dor e consternação o desaparecimento físico
do seu irmão JOÃO BAPTISTA RODRIGUES DA COSTA, ocorrido no dia 23/5/2022,
vítima de doença, cujo funeral se realiza amanhã, quinta-feira, dia 26/5/2022, pelas
11.00 horas no Cemitério de Lhanguene, antecedido de missa de corpo presente na
Paróquia Santa Ana da Munhuana pelas 9.00horas. Paz à sua alma.

JOÃO BAPTI STA RODRI GUES
DA COSTA

(1954-2021)
Sua esposa Isaura Neves, filhos Adolfo Neves Jr., Dickson
Neves, Aníbal Neves, Lisete Neves, Eugénio Neves e Natércia
Neves, netos Aysha, Eric e Iverson Neves comunicam com muita
saudade a passagem do 1º ano do desaparecimento físico de
ADOLFO EUGÉNIO NEVES. Mais informam que rezam missa na sexta -feira, dia
27/5/2022, pelas 18.00 horas, na Igreja Nossa Senhora das Vitórias e no sábado,
dia 28/5/2022, pelas 10.00 horas, deposição de flores, no Cemitério de Michafutene. Descanse em paz.
4743

LARSON JONHSON M ENETE

FALECEU
Sua esposa Glória, filhos Rosana, Fátima, Carlos, Sebastião, Lotes,
Ângelo, Célia e João, genro Júlio, noras Joice, Praxedes, Chibaiana e
Luísa, netos Vinildo, Sara, Loren, Rosisk, Loló, Leleco, Bonguile, Tabu,
Kateco, Wendy e Tandiwe, cunhadas Julieta, Rosita, Helena e demais
familiares comunicam com profunda dor e consternação o desaparecimento físico do seu
ente querido JOÃO BAPTISTA RODRIGUES DA COSTA, ocorrido no dia 23/5/2022, vítima
de doença, cujo funeral se realiza amanhã, quinta-feira, dia 26/5/2022, pelas 11.00horas
no Cemitério de Lhanguene, antecedido de missa de corpo presente na Paróquia Santa
Ana da Munhuana pelas 9.00horas. Paz à sua alma.

FALECEU
(Agradecimento)

4577

A família Nampete vem por este meio agradecer a todos que
de forma directa ou indirectamente estiveram presentes, física
ou moralmente, para manifestar solidariedade e encorajamento
no momento de dor pelo desaparecimento físico da sua querida mãe, irmã, avó,
bisavó e trisavó MARGARIDA INGERENGERE, ocorrido no dia 15/5/2022, cujo
funeral se realizou no dia 18/5/2022. Que a sua alma descanse em paz!
173

LARSON JOHNSON M ENETE

JULI ETA PI NTO M ANHI ÇA

O Venerando Presidente, Vice-Presidente, Secretária-Geral, Magistrados Judiciais, membros e todos funcionários do Conselho Superior da
Magistratura Judicial comunicam com profunda dor e
consternação o falecimento do Sr. GONÇALVES VASCO
CHACHUAIO, irmão do Dr. Jumie Mangholete Nhantumbo,
Assessor do Venerando Presidente do CSMJ, ocorrido no
dia 23/5/2022, no HCM, vítima de doença, cujo funeral se
realiza amanhã, dia 26/5/2022, pelas 10.30 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório, pelas 8.30
horas, na sua residência no Bairro Trevo, Município da
Matola. À família enlutada as mais sentidas condolências.
4578

M ARGARI DA I NGERENGERE

Querido neto, foste amado ainda no ventre da tua mamã, sem
ver teu rosto já sabíamos que eras especial, foste e és nossa
luz, contigo aprendemos a ser fortes, conhecemos um amor
sem limites, viveste e nos ensinaste a ser melhores pessoas.
Avó Paula Macave, tios Dionísio, Marta, Eugénio Júnior e Archer, comunicam
que o funeral se realiza hoje, dia 25/5/2022, no Cemitério da Texlom. Adewelee
para sempre nosso ser de luz.

FALECEU

JOÃO PONDJA
FALECEU
Foi com profunda mágoa e consternação que a Veneranda Presidente, Venerandos Juízes-Conselheiros, Secretário-Geral,
funcionários e colaboradores
do Conselho Constitucional tomaram conhecimento do falecimento do Sr. JOÃO
PONDJA, irmão do Dr. Ozias Pondja, Venerando
Juiz-Conselheiro do Conselho Constitucional,
ocorrido no dia 22/5/2022, no Hospital Provincial da
Matola, cujo funeral se realiza hoje, dia 25/5/2022,
pelas 11.30 horas, no Cemitério da Vila da Moamba-província de Maputo, antecedido de velório na sua
residência no Bairro Central, distrito da Moamba.
À família enlutada endereçam as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma.
4565

M I GUEL JAI M E M ATLOM BE

FALECEU

FALECEU

FALECEU
Seus filhos Alcinda, Ester, Antoninho, Ito e Delmar comunicam
o falecimento da sua mãe JULIETA PINTO MANHIÇA, ocorrido
no dia 24/5/2022, cujo funeral se realiza no dia 27/5/2022, pelas 10.00 horas, no
Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório, na capela do mesmo cemitério,
pelas 8.30 horas. Paz à sua alma.

Seus pais Ayrton Johnson Menete e Lezli Paula Macave Menete, as famílias Menete, Camundimo e Macave comunicam o
falecimento do seu ente querido LARSON JOHNSON MENETE,
ocorrido no dia 23/5/2022, no HCM, cujo funeral se realiza hoje, dia 25/5/2022,
pelas 13.30 horas, no Cemitério da Texlom, antecedido de velório na residência
dos pais, sita no Bairro do Fomento, pelas 12.00 horas. Paz à sua alma.

4716

4714

O Conselho de Administração, Comité Sindical e trabalhadores em geral da EMOSE cumprem com profundo pesar
o dever de participar o falecimento do Sr. MIGUEL JAIME
MATLOMBE, pai do seu colega, Sr. Jacinto Matlombe,
ocorrido no dia 26/4/2022, no HCM, vítima de doença,
cujo funeral se realizou no dia 28/4/2022, no Cemitério de
Michafutene, pelas 10.00 horas, antecedido de missa de
corpo presente. À família enlutada apresentam as mais
sentidas condolências.
4719

PUBLICIDADE

CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Projecto: Advancing Girl’s Education (AGE)
Tipo de contrato: Contrato de Prestação de serviços de
Consultoria;
Línguas: Português e inglês, conhecimento de língua local é
uma vantagem;
Data:
Concurso:

24/05//2022
11/CESC/ICS/2022

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.
No âmbito da implementação das suas actividades o CESC
trabalha com os sectores da (educação, saúde, direitos
humanos e da mulher, gestão das receitas dos recursos
naturais, e gestão das finanças públicas) junto aos seus
parceiros locais (organizações comunitárias, grupos teatrais
e rádios comunitários entre outros) os seus projectos
contribuem para melhorar a qualidade da vida, a participação
do cidadão nos processos de desenvolvimento, e em políticas
mais favoráveis às prioridades do cidadão. Nas áreas em que
o CESC intervém, há maior responsabilidade por parte dos
prestadores de serviços que estão mais abertos a envolver e
responder à comunidade.
Neste contexto, a USAID selecionou CESC para coordenar o
projecto denominado Advancing Girl’s Education (AGE) para

os próximos 5 anos, que será implementado em;
projecto do CESC constitui uma mais-valia;
Nampula: Eráti, Mecubúri, Monapo, Mossuril, Murrupula,
● Fluência em Português e Inglês é um requisito essencial.
Rapale.
Fluência e ou conhecimento de língua locais é uma
vantagem.
Zambézia: Alto Molócuè, Gilé, Guruè, Lugela, Mocuba,
Namarrói.
2. A Manifestação de Interesse deverá ser acompanhada pela
seguinte informação:
● Carta de Manifestação de Interesse;
De acordo com os termos de referência em anexo, o CESC
● Curriculum Vitae;
necessita de serviços de consultoria para estabelecer a linha
● Certificado de habilitações literárias;
de base do projecto AGE, com um particular enfoque em
● Informação relevante, relativa a experiência na
indicadores de outcome e output relacionadas com:
execução de serviços similares;
a. Acesso, retenção e desempenho escolar das raparigas;
●
Proposta Técnica e Financeira.
b. Monitoria da qualidade dos Serviços de Educação;
c. Acesso a serviços de saúde, água higiene e saneamento;
d. Acesso a serviços de resposta a violência baseada no 3. A Manifestação de Interesse deverá ser apresentada até
às 16.00 horas do dia 3 de Junho de 2022, no endereço
género (justiça);
eletrónico abaixo indicado:
e. Monitoria e defesa dos direitos humanos e da rapariga;
f. Mudanças socio comportamentais a nível comunitário.
Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade
Civil (CESC)
1. Perfil do/s Consultor/es
Av. Julius Nyerere n.º 258
Tel: (+258) 21 487565; Fax: 21 487552
● Mínimo de Mestrado (nas áreas temáticas acima
indicadas e, Saúde Publica, Educação, Direito, Ciências
Cell: (+258) 845108505 / 824708431
Sociais, Gestão e áreas relacionadas)
● Mínimo de 5 anos de experiência profissional na
Email: procurement@cescmoz.org
área temática, base de dados, direção de pesquisas
Maputo-Moçambique
qualitativas e quantitativas e supervisão de equipas;
● Experiência na elaboração de estudos de base;
4. Os concorrentes poderão solicitar informação adicional ou
● Experiência na elaboração de estudos sobre
esclarecimentos até o dia 30 de Junho de 2022, através do
engajamento comunitário em projectos;
endereço eletrónico acima indicado.
● Entendimento das dinâmicas de género;
CESC - Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil
● Experiência em gestão de projectos e/ou avaliações
Avenida Julius Nyerere n.º 258, Maputo – Moçambique
constitui uma mais-valia;
● Excelentes qualidades de análise;
Telefone: (+258) 21487552; Fax: 21487565; Cells: 82 4708431/84 5108505;
● Excelentes capacidades de redação;
Email: info@cescmoz.org; Web Site: www.cescmoz.org
● Ter conduzido um estudo de base ou final em um
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LARSON
JONHSON
M ENETE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMO
1ª Secção

ANÚNCIO

FALECEU

Faz saber que pela Primeira Secção do Tribunal Judicial do Distrito Municipal KaMpfumo correm seus devidos e legais termos
uns Autos de Acção Declarativa de Condenação sob Forma Sumária, registada sob o nº 154/2020-A, que neste Juízo, Teka
Naha Créditos, EI, move contra Estrela Maria Miguel Machava Ricardo, cujo último domicílio é desconhecido é esta citada
para que no prazo de dez (10) dias, que começa a correr depois de finda a dilação de trinta (30) dias, contados a partir da data
da afixação do presente anúncio, conforme tudo melhor consta na petição inicial, cujo duplicado se encontra no Cartório desta
Secção à sua disposição, onde poderá solicitá-la em qualquer dia útil, durante as horas normais de expediente, com advertência
de que a falta de contestação, importará a confissão e condenação no pedido dos factos articulados pelo Autor na petição inicial à
luz do preceituado no artigo 783 do CPC.
Maputo, aos 10 de Maio de 2022
A Juíza de Direito
Drª Lénia Chate
A Escrivã de Direito
Rita Isabel Domingos

Querido Larson lembraremos de você sempre sorrindo, sempre
nos divertindo e nos ensinando sobre a
leveza da vida. A saudade será eterna.
Teus avós Angélica e Cristóvão, tios
Erik e Arla Guambe, Clementy e Slávia,
primos Meury, kyomara, Lara, Kawhi e
Cleysson. Descanse em paz.
4577

4755

ANÚNCIO
1. Torna-se público que aceita-se propostas para compra de viaturas e bens móveis abatidos da Autoridade Reguladora de Águas, Instituto Público (AURA, IP) em cartas fechadas, devidamente assinadas pelos proponentes, no dia 27 de Maio de 2022, até
às 9.00 horas e abertura das mesmas, está marcada para 9.30 horas do mesmo dia
na AURA, IP, sita na Avenida Amílcar Cabral nº757, R/C.
2. As cartas contendo as propostas para compra de viaturas e bens móveis abatidos são
dirigidas ao Presidente da Comissão de Avaliação e Venda de Bens Abatidos. As viaturas podem ser vistas na hora normal de expediente, no Complexo Águas da Região de
Maputo Av. OUA nº 251, e os bens nas instalações da AURA, IP.
3. As demais condições poderão ser consultadas no edital, afixado na vitrina da Recepção das instalações da AURA, IP onde estão indicados os dados dos bens em referência, devendo as propostas de licitação não serem inferiores a este valor.
Maputo, Maio de 2022
A Presidente do Conselho de Administração
(Suzana Saranga Loforte)

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

VENDE-SE

VENDE-SE

VIVENDAS: Coop, tipo 4,com suite,
vende-se por 20 000 000,00MT; C.
Matola, tipo 3, com suite, piscina e
hospedagem por 13 800 000,00MT; B.
Horizonte, tipo 5, com suite e 3 salas
por 16 000 000,00MT; M. Rio, tipo 3,
com suite por 5 500 000,00MT; Sommerschield, tipo 3, com suites, num R/C
por 18 000 000,00MT; apartamentos:
Polana, tipo 3 por 7 000 000,00MT;
Alto Maé, tipo 3, com quintal por 6 000
000,00MT. Contacto: 84-5171252 ou
82-8945040.

PROPRIEDADE de 50/150, à beira da
EN1, em Bobole, vende-se por 2 700
000,00MT; casa tipo 3, com 2wc e garagem, em Magoanine-CMC por 4 200
000,00MT; propriedade de 3 hectares,
à beira da EN1, em Bobole por 8 000
000,00MT; propriedade de 62x50, na Matola-Rio, com infra-estruturas por 2 900
000,00MT; casa tipo 3, em Guava por 4
500 000,00MT. Contacto: 84-5926921.

4597

ARMAZÉNS: Benfica, Av. de Moçambique, 1.260m², 2 gabinetes,
showroom e dependências, vende-se
por 900 000USD; Matola, EN4 - Shoprite 10.051m², gabinetes e parque
por 2 590 000USD; Av. das Indústrias:
novo p/estrear, 3 888m², 4 gabinetes,
copa, parque e jardim por 900 000USD;
Matola Santos: 450m², com estacionamento por 15 500 000,00MT. Contacto:
84-5171252 ou 82-8945040.
4597

GEMINADA tipo 3, num R/C, na Rua
Irmãos Ruby, vende-se por 8 000
000,00MT; geminada tipo 3, com suite,
num 1º andar, na Malhangalene por
13 000 000,00MT; apartamento tipo
3, num 2º andar, na Malhangalene por
7 500 000,00MT; apartamento tipo 2,
num 3º andar, na Malhangalene por 5
500 000,00MT; geminada tipo 2, num
R/C e 1º andar, na Polana por 22 000
000,00MT; vivenda tipo 4, num R/C e
1º andar, com 4 suites, cozinha americana e piscina, no Triunfo por 19 000
000,00MT; geminada tipo 4, num R/C e
1º andar, na Av. Mao Tsé-Tung por 22
000 000,00MT. Contacto: 84-4532199
ou 82-4825750.
4679

Renovar a subscrição
dos seus Jornais digitais
É Simples, Rápido e Prático.

GEMINADA tipo 3, com 2 suites, salas,
c. americana e dependência, na Polana, vende-se por 26 000 000,00MT;
propriedade de 12 hectares, à beira da
Estrada-Circular por 7 000 000,00MT
por hectare; propriedade de 20x40, no
Triunfo por 10 000 000,00MT; duas (2)
vivendas tipo 5, no B. Horizonte por 20
000 000,00MT; flat tipo 1, na Malhangalene por 37 000 000,00MT. Contacto:
84-6259632, Vilanculos.
4740

RESIDÊNCIA tipo 3, no Bairro de Bagamoyo, na Av. de Moçambique, perto
da Rádio Voz Coop, vende-se, sem
intermediários. Contacto: 84-4198854.

Use:

4734

GEMINADA tipo 3, com suite, dependência tipo 4 e quintal para 8 carros,
vende-se por 26 000 000,00, no Bairro
da Polana; geminada tipo 3, num R/C,
na Malhangalene por 8 000 000,00MT;
propriedade no Benfica, na Estrada
Nacional, 4 hectares por 1 200 000USD;
propriedade de 50/200, no Zimpeto
por 26 000 000,00MT. Contacto: 844393286, Custódio.

Internet

(ebanking)

4742

Apoio ao cliente:
+258 84 3400623
Info@snoticias.co.mz
*Termos e condições aplicáveis

ESPAÇO de 15x30m², com dependência, ideal para construção de prédio,
numa boa localização, na Sommerschield 2, Av. J. Nyerere, atrás da Embaixada da Tailândia, vende-se por 3
800 000,00MT. Contacto: 84-0505555,
86-6664666 ou 86-5554440, Sr. Chico.

4758

CASA tipo 3, localizada na província de
Gaza, cidade de Xai-Xai, num espaço
de 40x60, na zona de Chimunguine “B”,
paragem portão, depois da USTM a
500m da estrada, vende-se. Contacto:
84-7744501.
4581

ARRENDA-SE
ARMAZÉNS: Jardim, showroom com 4
gabinetes, arrenda-se por 180 000,00MT;
Benfica: 600m², 2 gabinetes, showroom
e dependências por 230 000,00MT; Matola EN4, 1434m², gabinetes e estacionamento por 5000USD; Av. das Indústrias
1830m², 4 gabinetes, copa, estacionamento e jardim por 390 000,00MT;
Matola Santos, 450m² e estacionamento
por 85 000,00MT. Contacto: 84-5171252
ou 82-8945040.
4597

VIVENDAS: Sommerschield 1, tipo
5, com suites e 3 salas, arrenda-se
por 210 000,00MT; Sommerschield
2, tipo 7, com suites e piscina por
4000USD; Julius Nyerere, 20 gabinetes
por 7000USD; Coop, tipo 4, com suite
por 100 000,00MT; C. Matola, tipo 4, com
suite e piscina por 70 000,00MT; apartamentos: Polana, tipo 3 por 60 000,00MT;
Tipo 2, com suite por 60 000,00MT; Alto
Maé, num R/C, tipo 3 por 27 000,00MT.
Contacto: 84-5171252 ou 82-8945040.
4597

COWORK/ESCRITÓRIOS PARTILHADOS: Gabinetes, arrendam-se por
15 000,00MT; mesas de trabalho por
8 500,00MT; sala para reuniões, restaurantes, cabeleireiros e festas, tudo
negociável; Grátis: Internet, recepção,
limpeza, água e luz, na transversal
à Mao-Tsé-Tung, na Rua da Justiça.
Contacto: 82-8945040, 84-5171252 ou
87-8945040.

4597

DIVERSOS
TÁXI MARCELO, melhores serviços de
táxi em Moçambique, GPSx2, ac 24.00
horas, rapidez, qualidade, 40km de rádio
VHF, 10 a 20 minutos de tempo de espera, estamos preparados para atender a
sua empresa com qualidade, conforto e
segurança, que os seus colaboradores
merecem, baixe o aplicativo Táxi Marcelo. Contacto: 82-5050050, 84-5050050
ou 86-5050050.
4516

BAE - Logística e Multiserviços executa
obras de pintura, canalização, serralharia, carpintaria, pedreiros, electricidade,
tectofalso, montagem de ar-condicionados, azuleijos, tijoleiras, cofragem,
design de interiores, jardinagem, etc.
Contacto: 84/86-5739001.
4675

4753

4464

ANÚNCIO DE VAGAS
O CEDES, uma organização nãogovernamental de carácter religioso, no
âmbito da implementação do Projecto
de Melhoria de acesso ao abrigo em
Nampula para pessoas afectadas pelo
Ciclone Gombe e pessoas internamente
deslocadas do conflito de Cabo Delgado
(IDP) pretende contratar pessoal para
preencher as seguintes vagas:
1. Contabilista (1);
2. Oficial de abrigo (5);
3. Assistente logístico (3);
4. Mobilizadores comunitários (10);
5. Assistente administrativa (3)
6. Motorista (2);
7. Serventes (2);
8. Guardas do armazém (6).
O Projecto em referência tem a
duração de 8 meses e está baseado na
província de Nampula. Os candidatos
interessados devem enviar uma
carta de candidatura indicando a
vaga para a qual concorrem e anexar
um Curriculum Vitae actual para
o seguinte endereço: Email: cedes.
recrutamento@gmail.com; CP: 1698.

168

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO

O prazo de submissão de candidaturas
será na sexta-feira, dia 1 de Junho de
2022
Maputo, aos 23 de Maio de 2022

BAIXE JÁ!

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E APP STORE
4561

Termos e condições aplicavéis
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Roma e Feyenoord jogam
Zimbabwe e Quénia
pela primeira “Conferência”
INFLUÊNCIA INDEVIDA DE TERCEIROS

@caf_online

excluídos do CAN-2023

ROMA e Feyenoord disputam
hoje, a partir das 21.00 horas,
na capital albanesa, Tirana,
a final da primeira edição da
Liga Conferência Europa de
Futebol.
O encontro colocará frente-a-frente duas equipas que
foram mais consistentes durante a competição, e que
servirá para José Mourinho
fazer “mira” a mais um título
europeu, na sua bem-sucedida carreira de treinador.
Nos últimos cinco jogos
disputados, entre todas as
competições em que as duas
equipas se encontram actualmente inseridas, a Roma
registou duas vitórias (Leicester City e Torino), dois
empates (Bolonha e Veneza)
e uma derrota (Fiorentina),
enquanto que o Feyenoord
somou dois triunfos (Sittard

Roma ou Feyenoord um deles fará a festa

e Go Ahead Eagles), dois empates (Marselha e PSV Eindhoven) e um desaire (Twente).

A

de Futebol (CAF).
Em comunicado, a CAF explica que as federações do Zimbabwe e Quénia “ainda não
cumpriram os critérios exigidos pela FIFA para o levantamento das suspensões”, pelo
que as selecções dos dois países
serão excluídas da competição.

BOLA DE OURO

Lewandowski
é virtual
vencedor

Lewandowski apontou 35 golos na Bundesliga e destacou-se na liderança

LEWANDOWSKI é virtual vencedor da Bota de Ouro da
European Sports Media (ESM).
O avançado do Bayern terminou a época com 35 golos e
70 pontos (nas cinco principais ligas os golos multiplicam por
dois) esperando pela confirmação quando terminar a Liga da
Bósnia - Bilbija (39.º, 31x1=31), do Zrinjski Mostar, pode modificar a classificação, mas sem comprometer os da frente.

Os dois grupos de qualificação nos quais estavam incluídas as Selecções do Quénia
e Zimbabwe “terão apenas três
equipas e manterão a calendarização já definida”, que terá
início a 1 de Junho.
A 24 de Fevereiro, a FIFA
anunciou a suspensão “com

efeito imediato” das federações do Quénia e do Zimbabwe, devido “à influência indevida de terceiros”. Na altura,
o presidente da FIFA, Gianni
Infantino, mencionou a “interferência governamental nas
actividades da federação de
futebol”.

Mbappé passa
a ser o mais
bem pago
do mundo
A DECISÃO de Kylian Mbappé de renovar contrato com
o Paris Saint Germain (PSG)
travou a saída do internacional francês para o Real Madrid, no último sábado.
Mas, para manter o jogador, o clube parisiense teve
que ganhar a corrida ao emblema espanhol e para isso
colocou em cima da mesa o
contrato mais caro da história do futebol.
O número sete do PSG
assinou um contrato por três
temporadas e, de acordo com
o diário espanhol “Marca”,
vai ter direito a um salário na
casa dos 50 milhões de euros
por ano, assim como um bónus de assinatura fixado nos
100 milhões de euros.

Quem recebe dinheiro
mesmo sem estar envolvido
no negócio é o Mónaco. O
clube em que Mbappé terminou a formação, acordou
com o PSG, em 2017, o empréstimo para o clube parisiense, com cláusula de compra no valor de 180 milhões
de euros.
A transferência em definitivo foi efectuada no verão
de 2018, ficando acordado
que, caso o internacional
francês renovasse contrato
mais tarde, o Mónaco teria
direito a receber 35 milhões
de euros. Com a renovação
do contrato, o clube da capital francesa deve agora o pagamento daquela quantia ao
clube monegasco.

NBA

DEPOIS da derrota no jogo três,
o primeiro em casa, os Boston
Celtics responderam da melhor

forma e venceram os Miami
Heat no TD Garden, por 10282, empatando novamente a

final da Conferência Este da
liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Zamalek é o primeiro finalista na Taça do Egipto

O ZAMALEK qualificou-se
para a final da Taça do Egipto
de futebol, ao vencer o Aswan Sporting Club, por 2-1,
nas meias-finais, mas esteve a
perder e deu a volta ao resultado.
O Aswan inaugurou o marcador aos nove minutos, pelo
avançado Mohamed Nagy, mas
o Zamalek operou a reviravolta
com dois golos num espaço
de três minutos, aos 33 e 36,
por Mahmoud Ala-a e Ibraim

Obama,
respectivamente.
A equipa derrotada teve um
penalte a seu favor, ao minuto 53, mas o médio Mohamed
Rizk desperdiçou a oportunidade de empatar a partida.
Para se apurar o outro finalista
vai ainda se realizar o encontro dos quartos-de-final entre
o Al Alhy, de Luís Miquissone
(lesionado) e Pyramids, (26 de
Junho), sendo que o vencedor
medirá forças, nas meias-finais, com o Project.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
13ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Torna-se público que pela Décima Terceira Secção 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 TMCEL-Moçambique Telecom, S.A., com sede na Rua Belmiro
Obadias Muianga, nº 384, nesta cidade, para no prazo de dez dias posterior àquele dos éditos
reclamarem, querendo, o pagamento do seu crédito pelo produto do bem penhorado sobre que
tenham garantia real, designadamente:
1-Verba
Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial da Cidade de Maputo, com código da certidão
PC-64F6A92FF29042DEB2B88753FC908F58-20220329 sob nº 8655, livro B/24, fls. 66 e inscrito
sob o nº 53.882, a fls. 83, do livro G/47, a favor da TMCEL Moçambique, Telcom, S.A.
2-Verba
Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Inhambane PC-A180AFFC433DAEEA360
9A49D7ED6EC1-20220421, descrito no prédio nº 2.111, do livro B/7 a fls. 17 e inscrito sob o nº
6181, a fls. 180, do livro G/10, a favor da TMCEL Moçambique, Telcom, S.A.

Celtics empatam
“play-off” com Heat

Tatum contribuiu em grande estilo para a vitória dos Celtics diante dos Heat

nhum dos dois duelos até ao
momento disputados entre as
duas formações, tendo somado
uma vitória e um empate.

Zamalek na
final da Taça
do Egipto

Jogadores do Zimbabwe já não vão poder dançar, porque a CAF suspendeu a respectiva federação do CAN-2023

S Selecções do Zimbabwe e Quénia não
vão disputar o Campeonato
Africano
das Nações (CAN) de
2023, devido à suspensão imposta às federações dos dois
países, anunciou, segunda-feira, a Confederação Africana

Relativamente ao confronto directo recente, destaque
para a ligeira superioridade
da Roma, que não perdeu ne-

A equipa de Ime Udoka saltou cedo para uma vantagem de
26-4, com Miami a desperdiçar
15 dos seus primeiros 16 lançamentos, num jogo que chegou
com 29-11 ao fim do primeiro
período. No início do segundo
período, a diferença ainda baixou até 15 pontos, mas os Celtics foram para o descanso com
24 pontos à maior (57-33).
A vantagem nunca esteve
em causa, depois de um primeiro período altamente desequilibrado e a final está agora
num 2-2 que obriga, no mínimo, que haja jogo seis para decidir um dos finalistas da grande final da NBA.
Jayson Tatum, com 31 pontos, foi o melhor marcador
do encontro, catapultando os
Celtics para a disputa total na
final de Conferência, depois de
um terceiro jogo não tão bem
conseguido da equipa. Victor
Oladipo, com 23 pontos, foi o
melhor do lado dos Heat.

3-Verba
Imóvel descrito na Conservatória do Registo de Inhambane com código da certidão PCP3767FA58F049439583EACF1A258059E5-20220421, descrito no prédio nº 6240, do livro B/14 a
fls. 135 e inscrito sob o nº 7507, a fls. 165, do livro G/12, a favor da TMCEL Moçambique, Telcom,
S.A.
4-Verba
Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Inhambane - Inhambane Cidade, com
código da certidão PC-90474F04EF8947E7969626032F06C62F-20220421, descrito no prédio nº
6542, do livro B, nº15 a fls. 91 v, e inscrito sob o nº 9082, a fls. 89, do livro G/16, a favor da TMCEL
Moçambique, Telcom, S.A.
55-Verba
Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Manica - Manica com código da certidão
PC-66B463904065452E990C4B4B90954D17-20220419, descrito no prédio nº 518, inscrito a fls.
173 v do livro B/20, sob o nº 1477 a fls. 161, do livro G/4, a favor da TMCEL Moçambique, Telcom,
S.A. nos Autos de Execução Ordinária nº 295/2020-K, movido pela exequente Moçambique Car
Rental S.A.
Maputo, aos 17 de Maio de 2022
A Secretária Judicial
Verifiquei
A Juíza de Direito
Maria da Luz

4756

Quarta-feira, 25 de Maio de 2022

DESPORTO

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

39

“Mambas” baqueiam
Frelimo
felicita
no ensaio frente
Alcinda e Rady
a Eswatini

PELA CONQUISTA DE MEDALHAS NO “MUNDIAL” DE BOXE

SALVADOR NHANTUMBO

A

SELECÇÃO Nacional de Futebol perdeu ontem diante
da sua congénere
do Eswatini, por
1-0, em partida amigável
realizada no campo da Associação Black Bulls, na Matola, e que serviu de preparação para a dupla jornada do
Grupo “L” de qualificação ao
CAN-2023. Os “Mambas”
vão defrontar o Ruanda e
Benin nos dias 2 e 8 de Junho, em Joanesburgo e Cotonou, respectivamente.
O golo dos swatis surgiu
no minuto 61, na sequência
de um pontapé de canto, depois de uma primeira parte
equilibrada. Os “Mambas”
até entraram bem no jogo,
mas faltou-lhes clarividência no último reduto do adversário.
Pautando por um jogo
aberto e futebol de pé para
pé, os “Mambas” deram-se
ao luxo de manietar o adversário nos minutos iniciais.
Até à entrada do segundo
quarto do jogo a Selecção
Nacional acenou para um
favoritismo que acabaria por
ser partilhado a caminho do
minuto 30. Os “Mambas”
entraram bem no jogo, sem
que isso revelasse um certo domínio. Até porque essa
exibição não se traduzia em
golos. Apenas um remate direccionado à baliza foi conseguido por Melque.
Já com o jogo equilibrado, os swatis tentaram chegar ao último reduto dos
“Mambas” com um futebol
mais directo. Sifiso Matse
deu aviso à navegação com
um remate para as alturas.
Os pupilos de Conde sentiram muitas dificuldades na
ligação meio-campo/ataque, sobretudo pela zona
frontal. Faltou criatividade
a Quaresma e Amadou, no
miolo, sendo que Telinho,
que jogava mais encostado
para a direita do ataque, e
Melque, que era o homem
mais adiantado, não encontravam espaços de manobra.

O jogo franqueado também
pouco funcionou. Algumas
metidas para a área, que vinham de Fidel, pela direita,
e Salas, pela esquerda, não
encontravam a devida resposta, face à possante estatura dos swatis.
As coisas complicavam-se no último terço adversário, com a falta de discernimento para quebrar a
cortina dos forasteiros, que
se defendiam bem e partiam
em contra-ataque. As 34
minutos o atacante Sabelo
Ndzinisa foi estornado pelo
“central” Chico numa dessas investidas em contra-ataque próximo da meia-lua.
Mas Kwakhe Tfwala atirou
contra a barreira. Seis minutos depois os “Mambas”
desenharam uma excelente
jogada de ataque que culminou com um remate de
Salas por cima do travessão.
Mas quem esteve próximo
do golo foi o Eswatini. O
“capitão” Linda Mkhonta
foi à linha de fundo cruzar
para Sifiso Matse desviar à
figura de Ernani à passagem
do minuto 41. Edmilson respondeu a esta investida subindo para a linha de fundo,
mas o centro do esquerdino não encontrou resposta neste lance que fechou a

primeira parte.
No reatamento a balança
equilibrou. Os “Mambas”
tentaram imprimir mais dinâmica que faltava no seu
sistema ofensivo. Mas os
swatis souberam fechar as
linhas de passe, pressionando o homem com a posse de
bola. Isso permitiu-lhes ganhar mais bolas, arrancando com algum perigo para a
baliza já defendida por Victor. Entretanto, foi no jogo
flanqueado que se revelaram
mais fortes. O aviso para os
“Mambas” deu-se logo no
minuto 45+2, quando Tfwala
atirou contra o travessão.
Cinco minutos depois houve mais um centro tenso,
desta vez de Machawe Dlamini, desperdiçado com um
desvio frouxo de Kethokuhle Mkhontfo e direccionado ao guarda-redes Victor.
Este foi o prenúncio do golo
de Eswatini e que nasceu de
um pontapé de canto batido por Linda Mkhonta para
Mkhontfo desviar a contar,
de cabeça, aos 61 minutos.
Daí para a frente viu-se um
Eswatini mais crescido. Nem
as inúmeras mexidas do seleccionador nacional, Chiquinho Conde, trouxeram o
desejado golo de empate. Os
swatis defendiam-se bem

e eram mais objectivos na
abordagem do seu futebol
directo e que levou muito
perigo à baliza dos “Mambas”.
Destacar a chegada ontem do artilheiro Ratifo,
sendo o primeiro a juntar-se
ao grupo de trabalho entre
os jogadores que actuam
fora de portas.
FICHA TÉCNICA
ÁRBITRO:
Simões
Guambe, auxiliado por Venastâncio Cossa e Xadreque
Cumbe. O quarto árbitro foi
Jonas Chochota.
MOÇAMBIQUE: Ernani; Fidel, Chico, Martinho
e Edmílson; Quaresma, Telinho, Amadou e Salas; João
e Melque.
Jogaram ainda o guarda-redes Victor, Danito,
Nené, Isac, Melven, Maré
e Ifren.
ESWATINI: Sandawezwe Mathabela; Linda
Mkhonta, Siboniso Mamba, Sihlangu Mkhwanazi
e Kwakhe Tfwala; Siboniso Ngwenya, Sifiso Matse,
Kethokuhle Mkhontfo e
Fanelo Mamba; Sabelo Ndzinisa e Junior Magagula.
Alinharam ainda Mlamuli Msibi, Leon Mantida,
Mzwandile Mabelesa.

Marinho é o melhor
marcador da Europa

Marinho chegou aos 60 golos e superou toda concorrência

O INTERNACIONAL moçambicano Mário Rodrigues,
mais conhecido por Marinho,
é o melhor marcador da Eu-

ropa de hóquei em patins.
O hoquista do Alenquer
e Benfica da II Divisão Portuguesa chegou aos 60 golos

ao marcar na goleada sobre o
Académica de Coimbra, por
8-4, na última jornada da
fase regular realizada no fim-

-de-semana.
O goleador pode superar a
marca dos 60 golos, visto que
na primeira semana de Junho
vai defrontar o Riba D’Ave
no play-off de acesso à I Liga
Portuguesa. Caso consiga
marcar, ficará ainda mais distante de Diogo Fernandes do
Clube Desportivo da Póvoa,
que terminou a época com
55 golos. Em terceiro lugar
ficou Tomás Castanheira, do
Infante Sagres, com 52 golos,
e em quarto o espanhol Jordi
Méndez, do Amatori Lodi da
I Liga Italiana, com 51.
Marinho, que já disputou cinco campeonatos do
mundo com a camisola da
Selecção Nacional, está a fazer uma época brilhante pelo
seu clube tendo, além dos 60
golos anotados em 26 jogos
para o campeonato, apontando dez para a Taça em
apenas três partidas, contabilizando no total 70 tentos.
Mas, de acordo com o regulamento do Comité Europeu,
só os golos para o campeonato contam para eleição de
melhor marcador do velho
continente.

O PARTIDO Frelimo endereçou,
ontem, uma mensagem de felicitação às pugilistas internacionais moçambicanas Alcinda
Panguana e Rady Gramane pela
conquista de medalhas de prata
e bronze, respectivamente, no
Campeonato de Mundo de Boxe
feminino, que decorreu de 8 a 20
deste mês em Istambul, na Turquia.
Segundo o partido, as duas
pugilistas levaram Moçambique aos altos patamares desportivo e ao seu reconhecimento no concerto das nações
pelo feito inédito na Turquia.
“A Frelimo demonstra um
grande regozijo pela conquista
das medalhas de bronze e prata
pelas desportistas moçambicanas Rady Gramane e Alcinda
Panguana, no boxe feminino.
Estas duas jovens souberam
valer os dotes desportivos ao
vencer as suas adversárias no
“Mundial” de boxe e levando
a Pátria moçambicana aos altos
patamares desportivos e ao reconhecimento no concerto das
nações”, destaca-se.
Segundo a Frelimo, os feitos
de Istambul são frutos de perseverança e trabalho abnegado, não só das pugilistas, mas
também do seu treinador e a
respectiva federação.
“A Frelimo considera que
isso é fruto da perseverança e

entrega das duas desportistas, mas
também dos nobres ensinamentos do treinador e da Federação
Moçambicana de Boxe. O partido
exorta ao Governo, sociedade civil
e a todos os amantes do desporto
para que, na medida do possível,
providenciem meios de apoio para
desporto e que Moçambique se torne num “radar” destinado a detectar
talentos desportivos”, lê-se na missiva.

Alcinda e Rady travaram quatro
combates cada, vencendo três e perdendo apenas um. Panguana chegou
à final onde perdeu com a irlandesa
Lisa O’Rouke, enquanto Gramane ficou nas “meias” frente à canadiana
Tammara Thibeault, regressando ao
país com medalha de prata e bronze,
respectivamente. As duas são as mais
badaladas pugilistas moçambicanas
da actualidade, com várias conquistas nacionais e internacionais.

TAÇA DE MOÇAMBIQUE

Incomáti começa
defesa do título provincial
O INCOMÁTI inicia hoje, a
partir das 13.00 horas, no
campo da Texlom, município da Matola, a defesa do
título provincial da Taça de
Moçambique,
enfrentando o Clube dos Amigos. Os
“açucareiros” chegam a esta
partida feridos pela goleada
sofrida diante de Black Bulls,
por 6-0, na terceira jornada
do Moçambola.
A seguir, no mesmo recinto, o Desportivo da Matola
terá pela frente o Atlético de
Marracuene, sendo que a primeira eliminatória tem mais
três jogos.
Às 14.00 horas, no campo
da ESFA, em Boane, a equipa
da casa recebe Ximanganine FC, enquanto em Ressano
Garcia, distrito da Moamba,
Associação Jeito FC vai medir
forças com Cross United FC.
Para amanhã, quinta-feira, está agendado o desafio
entre Clube de Marracuene
e Clube de Corrumane, no
campo da Texlom. Notar que
o sorteio desta primeira eliminatória deixou de fora a
formação de Mama’s Food, a
surpresa das duas primeiras
jornadas do Campeonato Nacional da Segunda Divisão da
província de Maputo.

Depois de ter sido goleado domingo pela ABB (6-0), o Incomáti volta a entrar em campo esta tarde, mas desta feita para a Taça de Moçambique

CAMPEONATO DE FUTSAL DA CIDADE DE MAPUTO

Atlético passa no primeiro teste
O ATLÉTICO Moçambique derrotou a Petromoc, por 4-2, naquele que era o duelo mais esperado da primeira jornada do
Campeonato de Futsal da Cidade de Maputo, que ficou igualmente marcada pela
derrota da Liga Desportiva.
O Atlético entrou com o pé direito
numa prova em que é um dos principais
candidatos ao título, juntamente com o
derrotado Petromoc e o Grupo Desportivo Iquebal, este último que recentemente
conquistou o torneio de abertura.

A surpresa da ronda foi a goleada sofrida pela Liga Desportiva, por 1-4, diante
do Beula FC, equipa que participa pela primeira vez do campeonato. A Liga é um das
equipas com tradição no futsal e sempre
candidata ao título.
O resultado mais desnivelado da ronda
foi obtido pelo Jovens da Comunidade que
derrotou ADDEEC, por 8-3, e o mais nivelado aconteceu no embate entre Gespetro e
ISCIM, que terminou com a vitória por 3-2
da última equipa.

Devido ao número ímpar de equipas
(nove), o Iquebal ficou de fora na primeira
ronda.
Para a segunda ronda teremos os seguintes jogos: ISCIM-Liga; Petrmoc-Iquebal, ADDEEC-Atlético e Beula-Jovens da
Comunidade.
Esta prova decorre no sistema clássico
de todos-contra-todos em duas voltas. Os
três primeiros classificados ganham o direito de representar a cidade de Maputo no
campeonato nacional.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

XENOFOBIA NA RAS

Tedros Ghebreysus
reeleito director-geral
da OMS

PR zimbabweano culpa Ocidente

O

PRESIDENTE do Zimbabwe,
Emmerson
Mnangagwa, culpa os
recentes ataques xenófobos na África do Sul
ao longo período de colonialismo pelo Ocidente, descrevendo-os como “uma guerra racial
de negros africanos oprimidos”.
Na sua coluna de opinião na

véspera do Dia de África, que
se celebra hoje, publicada no
jornal pro-estatal Sunday Mail,
Mnangagwa escreveu um artigo
intitulado “Os perigos do nacionalismo falso no Zimbabwe e na
África Austral”.
“Na África do Sul, um movimento violento e muitas vezes letal contra os africanos en-

bitrários de violência de negros
contra negros, africanos contra africanos, tudo em nome da
protecção de empregos sul-africanos ou mesmo de lojas”, disse
o Presidente do zimbabweano.

raizou-se”, lê-se no texto, que
escreveu em aparente resposta
à Operação Dudula - um grupo
de pressão que renovou as campanhas anti-imigrantes, através
da qual um zimbabweano Elvis
Nyathi, 43 anos, foi apedrejado e
queimado a 6 de Abril em Diepsloot, Joanesburgo.
“Testemunhámos actos ar-

Também argumentou que,
embora a economia da África
do Sul “permaneça nas mãos

de brancos e estrangeiros”, nenhum imigrante branco foi afectado.
acrescentou
Mnangagwa
que o ataque aos estrangeiros
foi disfarçado de nacionalismo e
serve para inviabilizar a unidade
africana.
Afirmou ainda que “esta é
uma guerra racial de negros afri-

canos oprimidos, expressa como
nacionalismo, uma luta pela servidão por africanos igualmente
desprovidos de poder, qualquer
que seja o seu país de origem.
Este ataque está no cerne e na
alma da nossa solidariedade
como africanos tratados como
objectos pelo longo período de
colonialismo”. - (NEWS24)

GUERRA NA UCRÂNIA

Ataque “jihadista”
faz 30 óbitos na Nigéria

Ramaphosa reitera
neutralidade da África do Sul
democracia.
Ramaphosa sublinhou que o
país já comunicou a sua posição
aos Presidentes russo, Vladimir
Putin, e ucraniano, Volodymyr
Zelensky.
Em Março, a África do Sul
absteve-se na votação da Assembleia-Geral da ONU sobre a
invasão militar russa à Ucrânia.
Por seu lado, Olaf Scholz
considerou que o conflito não é
mais do que um ataque russo à
Ucrânia, salientando que a Alemanha ajudará com armamento
Kiev para “defender a sua soberania e garantir a sua defesa”.
O líder europeu iniciou ontem uma visita oficial à África
do Sul, a convite do Presiden-

te sul-africano, com quem vai
inaugurar um consórcio para a
produção de
combustíveis
de aviação sustentáveis e reforçar
a cooperação bilateral.
O chancelar alemão preside
actualmente ao G7 e, nesse contexto, os dois líderes vão discutir as prioridades da presidência
alemã e os “benefícios” para as
economias emergentes e o continente africano em particular,
referiu em comunicado a Presidência da República sul-africana.
Segundo dados oficiais, o comércio total da África do Sul com
a Alemanha ascende a 266 mil
milhões de randes (cerca de mil
milhões de meticais). (Lusa)

CONFLITOS ARMADOS

Líderes da UA devem
analisar suas responsabilidades
A ORGANIZAÇÃO não-governamental Human Rights Watch
(HRW) pediu ontem aos líderes
africanos reunidos na cimeira da
União Africana (UA) que analisem as suas responsabilidades
nas “questões de direitos humanos subjacentes aos conflitos
armados e na convulsão política” em África.
A organização de defesa dos
direitos humanos recorda que
a Cimeira Extraordinária sobre
Terrorismo e Mudanças Inconstitucionais de Governo, que
decorre no próximo dia 28 em
Malabo, capital da Guiné Equatorial, realiza-se no contexto
de “cinco golpes de Estado em
África desde 2021 e de insurreições islâmicas nos Camarões,
República Centro Africana,
Moçambique, Somália e Sahel,
assim como de impunidade
generalizada por violações dos
direitos humanos por parte das
forças de segurança governamentais”.
A cimeira é uma oportunidade para os líderes do conti-

nente abordarem a repressão
política contínua, a impunidade
enraizada, o desrespeito pelos
limites do mandato constitucional e a manipulação eleitoral,
acrescenta a HRW, num comunicado divulgado ontem.
Carine Nantulya, directora
da HRW para África, citada no
texto, lembra as “promessas”
da UA na cimeira de Fevereiro e
sustenta que “os líderes africanos não podem dar-se ao luxo
de evitar abordar a impunidade
das atrocidades cometidas pelas
suas forças de segurança, criando queixas que alimentam o
recrutamento por grupos extremistas”. A HRW sugere vários
exemplos do estado de coisas
que descreve, a começar pela
região do Sahel, onde as respostas dos governos e dos seus
parceiros ocidentais precisam
de ir além das dimensões de segurança da crise e considerar os
factores sociais e políticos profundamente enraizados subjacentes.
Durante a última década, as

Nações Unidas, a HRW e outras
organizações
não-governamentais documentaram milhares de mortes ilegais e outros
abusos de civis e suspeitos pelas
forças de segurança do Burkina
Faso, Mali e Níger nas operações contra-terrorismo. Os
governos ainda não fizeram
justiça às vítimas e às suas famílias, acusa a organização.
Os chefes de Estado “devem
deliberar sobre a construção
e reforço de operações contra-terrorismo que respeitem os direitos, com sistemas integrados de monitoria
e informação sobre direitos
humanos e comprometer-se
a reforçar as instituições judiciais para investigar e processar judicialmente as alegadas
violações”, sustenta a organização.
“A UA precisa de reconhecer que os abusos dos governos
são um factor-chave de uma
crise endémica, que requer
abordagens ousadas”, afirma
Nantulya. (Lusa)

LÍBIA

ONU pela retoma do processo eleitoral
O SECRETÁRIO-GERAL da ONU, António Guterres, apelou ao reinício do processo eleitoral
na Líbia que considerou ter-se tornado actualmente “mais do que nunca uma necessidade
política”, num relatório apresentado ao Conselho de Segurança (CS).
“As instituições líbias e os líderes políticos
têm a responsabilidade de retomar o processo eleitoral o mais rapidamente possível” em
benefício dos mais de 2,8 milhões de eleitores
inscritos que planeavam votar em 24 de Dezembro de 2021, na eleição presidencial suspensa, refere Guterres citado pela AFP.
Devem “comprometer-se com a realização de eleições presidenciais e parlamentares livres, justas, inclusivas e credíveis o mais
rapidamente possível, com base num quadro
constitucional e jurídico acordado”, insiste o
secretário-geral das Nações Unidas.
Acreditando que o cessar-fogo na Líbia,

concluído em Outubro de 2020, ainda se mantém, Guterres apela a todos os actores para se
absterem de acções unilaterais que possam
agravar as divisões existentes, desencadear
conflitos e ameaçar os progressos para a estabilidade e unidade alcançadas nos últimos dois
anos.
No plano económico, pede que “evitem
acções que perturbem a produção de petróleo
de que dependem os meios de subsistência de
todos os líbios” e que garantam que os salários
públicos sejam pagos “de forma oportuna e
justa em todo o país”.
A Líbia, minada por divisões entre instituições que se opõem, tem desde o início de Março dois governos rivais, o de Fathi Bachagha,
antigo ministro do Interior e o outro liderado
pelo empresário Abdelhamid Dbeibahcomo.
(Lusa)

TRINTA pessoas morreram no fim-de-semana no nordeste da
Nigéria, após um ataque de um grupo jihadista, que retaliou
uma ofensiva do Exército nigeriano, adiantaram ontem à agência AFP dois líderes das milícias. O ataque ocorreu sábado, na
aldeia de Mudo, no estado de Borno, perto da fronteira com o
Chade, e foi realizado por membros do grupo “jihadista” Estado
Islâmico na África Ocidental (ISWAP), acrescentaram as fontes. As 30 vítimas eram “trabalhadores de sucata que estavam
na área à procura de veículos queimados, que são numerosos
naquelas aldeias devido aos ataques terroristas”, salientou Babakura Kolo, responsável de uma milícia na região de Maiduguri.Apenas ontem foi conhecido o ataque, devido à má qualidade
da rede de comunicações e também porque os jihadistas destruíram várias infra-estruturas de telecomunicações na região.

SAGOVNEWS

O PRESIDENTE sul-africano,
Cyril Ramaphosa, reiterou ontem a neutralidade do país na
guerra na Ucrânia durante um
encontro bilateral com o chanceler alemão, Olaf Scholz, em
Pretória.
“Não vejo outro caminho
além da negociação e do diálogo”, salientou Ramaphosa.
O chefe de Estado sul-africano, que falava em conferência
de imprensa no final de um encontro bilateral com o chanceler
alemão, no Palácio Presidencial
Union Buildings, em Pretória,
frisou que o diálogo, a negociação e a colaboração ajudaram a
África do Sul na transição do anterior regime de apartheid para a

A ASSEMBLEIA Mundial da Saúde reelegeu ontem formalmente
o director-geral da Organização Mundial da Saúde OMS), Tedros Ghebreysus, para um segundo mandato de cinco anos. O
etíope de 57 anos era o único candidato à posição e foi confirmado durante a 75.ª Assembleia, no culminar de um processo que começou em Abril de 2021, quando foi nomeado pelos
membros para assumir o cargo. Ghebreysus só poderá cumprir
mais um mandato, que começa oficialmente no dia 16 de Agosto. Antes de dirigir a OMS, o médico foi ministro dos Negócios
Estrangeiros e da Saúde da Etiópia, entre 2005 e 2016, e esteve
à frente do fundo global de combate à Sida, Tuberculose e Malária.

Benin retira
militares do Mali
Olaf Scholz (esq.) e Cyril Ramaphosa (dir.) durante o encontro bilateral em Pretória

MPLA critica adversários
por descredibilizar escrutínio
O LÍDER do MPLA, partido no
poder em Angola, criticou os
adversários políticos por estarem a levar a cabo “uma campanha interna e externa de
descredibilização das eleições,
antes de elas se realizarem”, situação que considerou inédita.
“Os nossos adversários,
mesmo sendo parte da organização das eleições e estando
na Comissão Nacional Eleitoral, onde têm comissários a todos os níveis, sendo, portanto,
parte das deliberações tomadas
a estes níveis, estão a levar a
cabo uma campanha interna
e externa de descredibilização
das eleições antes de elas se
realizarem”, referiu João Lourenço.
O líder partidário, que
discursou, segunda-feira, na
abertura da I Reunião Extraordinária do Comité Central do

Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), considerou “inédito na história das
eleições no mundo” o posicionamento dos seus opositores,
“uma vez que o contencioso
eleitoral só pode surgir após a
realização do escrutínio e nos
termos definidos pela lei”.
O Presidente do partido no
poder em Angola realçou que
a Constituição da República
estabelece que as eleições gerais se realizam de cinco em
cinco anos e define que nesse ano eleitoral tenham lugar
em Agosto, “não sendo por
isso uma questão de opção de
qualquer entidade, mas uma
obrigação legal plasmada, não
numa lei ordinária, mas sim na
Constituição”, disse.
“Algumas formações políticas estão a dar sinais evidentes de não estarem preparadas

para disputar estas eleições,
porque perderam tempo a promover e organizar actividades de desestabilização social,
vandalismo, que atentaram
contra a segurança pública e o
património público que a todos
nós pertence”, expressou.
Segundo João Lourenço,
“o MPLA continuará a preparar-se para a disputa eleitoral
de Agosto, que o Presidente da
República, a seu devido tempo,
deve convocar, em respeito à
Constituição que todos estamos obrigados a cumprir”.
O também chefe de Estado
afirmou que os actos de massas do partido “têm sido um
sucesso, graças ao alto nível
de organização, planificação
e execução que os comités do
MPLA a diferentes níveis têm
sabido imprimir”. - (Lusa)

Pena de morte aumenta
na região subsahariana
A APLICAÇÃO da pena capital
na África subsahariana, em 2021,
aumentou 22% relativamente
ao período homólogo, com 373
novas execuções, revelou ontem
a Amnistia Internacional (AI)
no seu relatório sobre a pena de
morte em 2021.
“Pelo menos 373 novas
sentenças de morte foram proferidas em 19 países, uma subida de 22%, devido aos fortes
aumentos na República Democrática do Congo e Mauritânia,
apesar de uma queda significativa na Zâmbia”, destaca o documento.
“O número de execuções registado no Botswana, Somália e
Sudão do Sul duplicou para 33”,
acrescenta.
A organização não-governamental salienta que em Julho o
Parlamento da Serra Leoa adoptou por unanimidade uma lei
que abole a pena de morte para

todos os crimes. Na República
Centro-Africana e no Gana, os
processos legislativos para abolição da pena capital estão em
andamento.
A AI refere que registou comutações ou indultos de sentenças de morte em 19 países, entre
os quais seis da África subsahariana, nomeadamente Botswana, RDCongo, Serra Leoa, Sudão
do Sul, Zâmbia e Zimbabwe.
A ONG de defesa dos direitos
humanos registou sete libertações de pessoas condenadas
à morte em quatro países, três
das quais na Zâmbia e uma no
Quénia. A Etiópia, Tanzania e
Uganda proferiram sentenças de
morte não o tendo feito em 2020,
enquanto o inverso ocorreu nas
Comores e no Níger.
“No final de 2021 pelo menos 28.670 pessoas estavam sob
sentença de morte. Nove países
detinham 82% dos totais conhe-

cidos”, dois dos quais, Nigéria
(pelo menos 3.036) e Argélia
(1.000) fazem parte da África
subsahariana.
Segundo a AI os métodos de
execução usados em 2021 nos
países que aplicam está pena são
a decapitação, enforcamento,
injecção letal e tiro.
Quanto a condenações proferidas em casos judiciais que
não seguiram os padrões internacionais de julgamento justo, a
ONG identifica processos realizados na Argélia, Camarões, Nigéria e Somália.
A Gâmbia continuou a observar as moratórias oficiais das
execuções, destaca a Amnistia
Internacional.
Finalmente, segundo a classificação da AI, o Burkina Faso
é o único país da região que é
considerado “abolicionista unicamente para crimes comuns”.
(Lusa)

O BENIN decidiu retirar os seus militares do Mali no âmbito da
missão das Nações Unidas (MINUSMA) para dar prioridade à sua
segurança interna face à ameaça do terrorismo no norte do país.
“O Benim vai retirar, entre agora e Novembro, os 140 homens
que compõem uma base policial em Kidal, no norte do Mali”,
declarou segunda-feira o chefe da diplomacia beninense, Aurelien Agbénonci, em carta dirigida ao Secretário-Geral da ONU,
António Guterres, e divulgada pelo Departamento Público de
Radiodifusão e Televisão do Benim. “Posteriormente, os 250
militares que compõem um regimento de infantaria baseado
em Sénou, nos arredores da capital maliana, Bamaco, serão repatriados em Novembro de 2023”, acrescentou o governante.

Erdogan rejeita
falar com PM grego
O PRESIDENTE turco, Recep Tayyip Erdogan, disse segunda-feira que vai deixar de conversar com o Primeiro-ministro
grego, Kyriakos Mitsotakis, e vai cancelar uma reunião importante entre os dois governos, acusando o governante helénico
de antagonizar a Turquia. “Este ano deveríamos ter uma reunião do conselho estratégico. Não há mais ninguém chamado
Mitsotakis no meu registo. Jamais vou aceitar ter um encontro
assim com ele, porque (nós) caminhamos no mesmo caminho
do que os políticos que cumprem as suas promessas, que têm
carácter e que são honrados”, disse o chefe de Estado da Turquia, após uma reunião. Erdogan acusou a vizinha Grécia de
abrigar seguidores do teólogo muçulmano Fethullah Gulen, que
diz estar por trás de uma tentativa fracassada de golpe em 2016,
e de estabelecer bases militares contra o território turco.

PE apela à paz
israelo-palestina
A PRESIDENTE do Parlamento Europeu (PE), Roberta Metsola,
apelou segunda-feira à paz entre israelitas e palestinos, durante
um discurso no Parlamento de Israel (Knesset). “A paz é o único
caminho a seguir. É a única maneira de os israelitas e os palestinos viverem com segurança e prosperidade”, disse Metsola, que
enfatizou que o PE vai oferecer “todos os recursos à sua disposição” ao serviço deste objectivo. “O PE apoia firmemente o processo de paz no Médio Oriente. Apoiamos uma solução de dois
Estados, com segurança para Israel e Palestina independente,
democrática, contígua e viável, que convivam em paz e segurança”, acrescentou, reiterando a habitual posição da União
Europeia e de parte significativa da comunidade internacional.

Resgatados 139 migrantes
no Mediterrâneo
O “OCEAN VIKING”, um navio ambulância fretado pela organização não-governamental “SOS Mediterrâneo”, resgatou
segunda-feira 139 migrantes ao largo das costas da Líbia e de
Malta, elevando para 296 o número de resgatados a bordo,
anunciou a associação. “Sessenta e quatro mulheres, homens
e crianças foram resgatados de um barco de madeira em perigo
na zona de busca e salvamento de Malta”, anunciou a organização europeia de busca e salvamento em alto mar, com sede
em Marselha, sudeste de França. Antes da chegada do navio,
o veleiro “Astral”, da organização não-governamental espanhola “Open Arms”, já tinha referenciado o barco, permanecendo durante várias horas. Alguns dos migrantes estavam a
mostrar “sinais de exaustão após mais de 16 horas no mar”,
disse a ONG.
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