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O teu comportamento pode pôr em risco a tua saúde, da 
tua família e dos teus amigos. Previne-te da Covid-19. 

PELO menos três pessoas per-
deram a vida e diversas infra-
-estruturas, tais como estradas, 
pontes e casas habitacionais,
entre outras, foram seriamen-
te destruídas, na sequência da
passagem da tempestade tro-
pical moderada Ana, que des-
de domingo vem fustigando as
regiões Centro e Norte do país.

Segundo dados divulga-
dos pelo Instituto Nacional de 
Gestão do Risco de Desastres 
(INGD) pelo menos duas pes-
soas morreram no distrito de 
Mocuba e 66 ficaram feridas. 
Trata-se de mãe e filha, arrasta-
das pela corrente da água. 

No distrito de Nampula, 
província com o mesmo nome, 
acima de 10 mil famílias foram 
afectadas e mais de duas mil 
casas foram destruídas. Uma 
criança morreu na sequência 
do desabamento da residência 
em que morava, no Bairro de 
Napipine, arredores da cidade 
de Nampula.

Pelo menos quatro pontes 
ficaram danificadas devido à 
queda de mais de 200 milíme-
tros de chuva e ventos acima 
dos 100 quilómetros por hora 
e rajadas de até 130 quilóme-
tros por hora nas províncias de 
Nampula, Niassa, Zambézia, 
Sofala e Manica. 

O rio Zambeze regista nível 
de escoamento acima do alerta, 
com tendência a subir, tendo 
como impacto o desabamento 
do tabuleiro da ponte sobre o 
rio Revúbuè interditando a cir-
culação rodoviária entre a ci-
dade de Tete e a vila de Moatize. 

O rio Licungo, em Guruè, 
Mocuba e Tacuane, regista nível 
acima do alerta, com tendência 
a baixar. Continuam intransi-
táveis os troços rodoviários que 
ligam Mocuba a Lugela, Mo-
cuba a Mocubela e Molumbo 
a Milange devido a subida do 
caudal daquele curso. O trân-
sito rodoviário entre Nama-
curra e vila-sede da Maganja da 

O 
GOVERNO decretou 
ontem dois dias de 
luto nacional, com 
efeitos a partir das 
00.00 horas do dia 26 

até 28 de Janeiro em curso, na 
sequência do acidente de via-
ção ocorrido Sábado último, 
no distrito de Mopeia, na pro-
víncia da Zambézia, causando 
a morte de vinte e oito pessoas 
e ferimento de outras cinco.

A decisão foi tomada pelo 
Conselho de Ministros, reu-
nido na sua segunda sessão 
ordinária. Durante o período 
de luto a Bandeira Nacional e 
o Pavilhão Presidencial serão
içados à meia haste em todo o
território nacional e nas mis-
sões diplomáticas e consula-
res, no estrangeiro.

Inocêncio Impissa, porta-
-voz da sessão e Vice-Minis-
tro da Administração Estatal
e Função Pública, endereçou
em nome do Governo as mais
sentidas condolências às famí-
lias enlutadas e solidarizou-se
com os sobreviventes. 

Na ocasião o Ministro dos 
Transportes e Comunicações 
(MTC), Janfar Abdula, explicou 
que pelo menos vinte e três 
corpos já foram identificados 
pelos familiares das vítimas e  
três continuam na morgue do 

HÉLIO FILIMONE

MAIS duas declarantes ouvidas 
ontem pelo tribunal que julga o 
caso das dívidas não declaradas 
confirmam ter realizado negó-
cios de avultadas quantias mo-
netárias com a ré Ângela Leão.

Trata-se de Elcy Venichand, 
a título individual, e Glória Si-
mione, em representação da 
empresa Mercury, que disse-
ram, em sede de julgamento, 
ter realizado negócios com a ré 
Ângela Leão, esposa de Gregório 
Leão, antigo director-geral dos 
Serviços de Informação e Segu-
rança do Estado (SISE).

Quadragésima declaran-
te, Elcy Venichand confirmou 
ter arrendado uma das casas da 
ré Ângela Leão ao preço de 160 
mil meticais mensais. Tal facto, 
redigido em contrato, aconte-
ceu de Janeiro de 2018 a Abril de 
2020.

Por sua vez, Glória Simione 
explicou que a empresa Mercury 
recebeu da ré uma soma de 50 

mil dólares para o fornecimento 
de material de construção. O re-
ferido material, conforme avan-
çou, era importado de Portugal. 

Segundo ajuntou, a empresa 
M. Moçambique Construções,
do réu Fabião Mabunda, foi
quem procedeu o pagamento do
valor em causa, bem como emi-
tiu os correspondentes recibos.
Foi ainda, conforme confirmou, 
responsável por adquirir o ma-
terial que foi usado na constru-
ção da residência da ré. 

Entretanto, o tribunal anuiu 
o pedido da Ordem dos Advoga-
dos de Moçambique, assistente
do Ministério Público, para que
não haja sessão no dia 1 de Feve-
reiro, data em que se assinala a
abertura do ano judicial. Assim,
os declarantes que deveriam ser
ouvidos neste dia foram redis-
tribuídos por outras datas.

O julgamento entra hoje 
para o habitual descanso, de-
vendo retomar amanhã com a 
audição de Eugénia Mapandze-
ne, Carlos Malate e Eduardo Ma-

VÍTIMAS DE ACIDENTE DE VIAÇÃO

 Luto nacional pela morte
de 28 pessoas na Zambézia

equipa deverá elaborar o rela-
tório final de peritagem. 

Indicou, ainda, que o INA-
TRO tem vindo a trabalhar por 
forma a aprimorar os mecanis-
mos de controlo de velocidade 
e das condições mecânicas das 
viaturas com vista à redução 
dos acidentes nas estradas na-
cionais.

Janfar Abdula acrescentou 
que as mortes por excesso de 
velocidade são recorrentes, 
pelo que vai-se elaborar uma 
ficha de controlo de viagem, 
sobretudo para os veículos de 
transporte de passageiros, para 
se saber quanto tempo uma 
viatura leva de um ponto para 
o outro. Esclareceu que em
cada posto de controlo o auto-
mobilista será supervisionado 
e a partir daí será possível sa-
ber a que velocidade circulava. 
Preocupa, igualmente, o MTC 
o estado mecânico de certas
viaturas, devendo-se trabalhar 
com os centros de inspecção
de veículos para aprimorar os
serviços.

Referiu que alguns centros 
de inspecção de veículos não 
têm prestado devidamente 
os seus serviços, contribuin-
do para a circulação de muitas 
viaturas com problemas mecâ-
nicos. 

Estado em que ficaram as viaturas após o sinistro de sábado

Hospital Central de Quelima-
ne.

Informações preliminares 
da equipa de peritagem indi-
cam que para além da lotação 
do veículo de transporte de 
passageiros, a circulação na 
faixa contrária por parte do 

camião-cavalo e o excesso de 
velocidade das duas viaturas 
constituem as prováveis cau-
sas do sinistro.

Precisou que o Instituto 
Nacional dos Transportes Ro-
doviários (INATRO), em coor-
denação com os ministérios do 

Interior e Obras Públicas, Ha-
bitação e Recursos Hídricos, 
bem como os governos locais, 
está a trabalhar com vista a 
apurar as causas definitivas do 
desastre.

Dentro de quinze dias, 
tal como referiu o ministro, a 

“Ana” faz muitos estragos 
nas zonas Centro e Norte

... e assim ficou a ponte sobre o Revúbuè após a passagem da “Ana”

Mais declarantes confirmam 
negócios com a ré Ângela Leão

A COBRANÇA de taxas de 
portagem na Estrada Circular 
de Maputo é incontornável, 
tendo em conta a necessidade 
de garantir a manutenção de 
rotina e periódica bem como 
as grandes reparações da ro-
dovia.

A informação foi parti-
lhada pelo Ministro das Obras 

Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos, João Machatine, no 
final da II Sessão Ordinária do 
Conselho de Ministros, ontem 
realizada em Maputo.

Machatine referiu que 
existem milhares de pessoas 
dependentes desta estrada, 
para além do surgimento de 
grandes empresas ao longo da 

PORTAGENS NA “CIRCULAR DE MAPUTO”

Cobrança de taxas é incontornável

É imperiosa a cobrança de taxas nas portagens, segundo o Governo

via, impondo-se, por isso, a 
necessidade de garantir a sua 
longevidade.

“Temos vias alternativas 
para os que não querem usar a 
Estrada Circular e vamos criar 
condições de reparação de al-
guns troços”, disse.

Indicou que os valores a 
serem pagos nas praças de 
portagem foram harmoni-
zados com as diversas enti-
dades, como os municípios 
de Maputo e Matola, Con-
federação das Associações 
Económicas de Moçambique 
(CTA), associações dos trans-
portadores e as comunidades 
das zonas atravessadas pela 
estrada. Explicou que para se 
chegar aos 40,00 meticais foi 
necessário assumir um con-
junto de pressupostos, como 
o período de concessão, ma-
nutenções de rotina e perió-
dicas, grandes reabilitações, 
o retorno e o valor a ser pago
pela concessão.

Explicou que os automo-
bilistas só vão pagar numa 
portagem por viagem e nas 

restantes não, desde que 
conservem o bilhete. O sis-
tema instalando, tal como 
indicou, está preparado para 
fazer fotografias da viatura 
e registo da matrícula para 
permitir uma passagem livre 
nas portagens subsequentes, 
mediante a apresentação do 
recibo.

O modelo financeiro to-
mado como referência indi-
cava para valores acima, que 
variam entre de 50,00 e 65,00 
meticais para viaturas de 
classe um, incluindo o paga-
mento em todas as portagens.

Atendendo à componente 
social do Governo decidiu-se 
avançar com medidas de mi-
tigação.

“Algumas das medidas 
foram a redução do valor para 
40,00 meticais por viatura 
da classe um e o pagamento 
apenas uma vez, se estiver a 
percorrer o mesmo sentido. 
Temos também os descon-
tos para os transportadores e 
particulares que frequentam a 
rodovia”, indicou. 

Costa está interrompido desde 
ontem devido à desintegração 
de solos nos encontros da ponte 
sobre o mesmo rio. E uma pon-
te metálica entre Memba e Na-
cala-à-Velha foi arrastada pelas 
águas.

Em Sofala as chuvas dita-
ram o isolamento rodoviário da 
vila autárquica de Marromeu. 
Também estão condicionados 
naquela região os troços das 
estradas terraplanadas Marín-
guè-Chawawa, Caia-Chemba, 
Dondo-Inhaminga, para além 
de Gorongosa-Piro. Duas torres 
de transporte de energia eléc-
trica tombaram, deixando a 
vila às escuras.  Pelo menos 109 
casas de construção precária 
foram completamente destruí-
das, afectando 525 famílias.

Em Tete uma comitiva li-
derada pelo governador da 
província, que incluía o edil 
da autarquia da cidade de Tete 
e o administrador do distrito 
de Moatize, tentou atravessar 
a ponte sobre o rio Revúbuè 
para monitorar a situação das 
inundações nas zonas ribeiri-
nhas. Na sequência, um carro 
da comitiva foi arrastado pelas 
águas. Dos cinco ocupantes 
três são dados como desapa-
recidos, nomeadamente um 
jornalista da RM, o motorista 
e um funcionário da Secreta-
ria do Estado de Tete. Dois dos 
ocupantes, jornalistas da TVM, 
conseguiram escapar. A Mari-
nha e o INGD estão a “pentear” 
a área à procura dos desapa-
recidos, segundo informação 
revelada ao “Notícias”. Cerca 
de 3000 famílias foram desalo-
jadas e as casas estão completa-
mente submersas.

gaia, para sexta-feira ser a vez de 
Tomás Mabjaia, Gilberto Mabjaia 
e Salomão Mabjaia.

O tribunal deu a conhecer 
ainda que recebeu um novo pe-
dido da defesa do réu Cipriano 
Mutota para rever as medidas de 
coação. O juiz Efigénio Baptista 
disse que vai responder proxi-
mamente se anuiu o pedido de 
liberdade provisória ou não ao 
réu. 

Catorze escolas reabrem 
este ano em Cabo Delgado

Kida orienta encontro
sobre Direitos Humanos

CATORZE escolas encerradas devido aos ataques ter-
roristas nos distritos de Mocímboa da Praia e Palma, 
em Cabo Delgado, reabrem no ano lectivo prestes a 
iniciar. A informação foi partilhada segunda-feira 
pelo porta-voz da Direcção Provincial de Educação 
em Cabo Delgado, Manuel Bacar, afirmando que nos 
dois distritos estão já criadas as condições necessárias 
para a retoma das actividades. Em Palma foram en-
cerradas 12 escolas e duas no distrito de Mocímboa da 
Praia.

A MINISTRA da Justiça, Assuntos Constitucionais e Reli-
giosos, Helena Kida, orienta hoje, na cidade de Maputo, 
a cerimónia de abertura do primeiro retiro conjunto dos 
assessores jurídicos da Comissão Africana dos Direitos 
Humanos e dos Povos, do Tribunal Africano dos Direitos 
do Homem e dos Povos e do Comité Africano de Peritos 
em Direitos e Bem-Estar da Criança. As três instituições 
africanas vão, para além de outros assuntos, discutir as 
formas de reforçar a complementaridade e sinergias para 
uma melhor e mais efectiva implementação dos respecti-
vos mandatos.  
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Empresas nacionais clamam por 
flexibilidade no cadastro mineiro

Chuva provoca 
mortes em Manica

“Bocas de fumo” agravam 
consumo e tráfico de drogas

TEMA central do “Económico” desta 
semana inserido nesta edição e também 
disponível em www.jornalnoticias.co.mzApreendidas mais viaturas

de luxo contrabandeadas 

Este caderno faz parte da edição do Notícias de 26 de Janeiro de 2022, não podendo ser vendido separadamente 

Empresas nacionais clamam por
flexibilidade no cadastro mineiro

ZAMBÉZIA

Centrais
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Total terá uma nova
imagem até final do ano

A  pandemia não acabou. Todos podemos apanhar a Covid-19, não importa a 
idade,  raça e principalmente onde vive.
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LUCAS MUAGA

A 
ASSOCIAÇÃO dos Mú-
sicos Moçambicanos 
(AMMO) está a passar 
por uma crise crónica 
que, segundo o secre-

tário-geral interino da agre-
miação, Baba Harris, sempre 
acompanhou a casa desde a 
sua fundação. A organização foi 
criada em 1988 para unir e re-
presentar os interesses dos mú-
sicos moçambicanos, entre os 
quais defender os seus direitos, 
profissionalizar o sector, pre-
servar o património musical do 
país e valorizar as criações dos 
artistas. 

Em entrevista ao “Notícias”, 
Baba Harris disse que passados 
cerca de 30 anos da criação da 
agremiação os músicos ainda 
não estão devidamente organi-
zados e, mesmo assim, muitos 
associados acham que a organi-
zação lhes deve imediatamente 
garantir benefícios.

Estão a exigir coisas não 
fundamentadas no espírito do 
associativismo, porque muitos 
artistas entendem que, por es-
tarem inscritos, devem ganhar 
valores monetários. 

“Acham que sendo mem-
bros têm direito a dinheiro, mas 

Uma crise crónica 
na casa dos músicos

não é bem assim. Uma organi-
zação da sociedade civil ou ar-
tística não tem dinheiro e vive 
de quotização para elaborar os 
programas discutidos, aprova-
dos e implementados em con-
junto”, disse. 

Para o secretário-geral da 
AMMO, este fenómeno pode 
resultar duma má interpretação 
dos Estatutos da casa pelos as-
sociados, pois se “você contri-
bui, participa na discussão das 
preocupações dos músicos para 

estarmos organizados, falarmos 
como uma única voz e negociar 
com o Governo para uma série 
de benefícios, como criar leis, 
não faria tais exigências” . 

Contrariamente, segun-
do Haris, muitos músicos não 
pagam quotas, conforme o seu 
elenco constatou após o seu 
empossamento no ano passado, 
como secretário-geral interino, 
em substituição do antigo diri-
gente da casa, Domingos Maca-
mo, que perdeu a vida, vítima 

de doença.  
“Fui eleito secretário-geral 

interino e fiz uma série de le-
vantamentos preliminares que 
ainda não chegaram ao fim, mas 
descobri que muitos músicos 
devem à organização seis, sete, 
oito mil meticais...”, revelou. 

Fazendo as contas, o total da 
dívida é mais ou menos que 10 
milhões de meticais, o que re-
vela que menos de dez por cento 
paga quotas. 

“Não se pode beneficiar das 

ENQUANTO o “Notícias” gravava 
esta entrevista num dos estúdios 
da AMM, algumas máquinas, do 
lado exterior, não paravam de ron-
car. O centro social da organização 
está a ser reestruturado por um dos 
membros da agremiação que ar-
rendou o espaço.

Segundo Baba, este é um exem-
plo prático das obras que, para 
além do centro social, toda a casa 
deve se beneficiar.

“Precisamos, por exemplo, 
de manutenção, reabilitar a casa, 

quem está a fazer isso agora é a pes-
soa que arrendou o espaço, tam-
bém um músico que está a apos-
tar no centro cultural e acredito 
que nem ele tem muito dinheiro, 
mas está a ter uma oportunidade”, 
avançou.

Refere que enquanto a casa se 
queixa da falta de fundos, com o 
tempo, ela se vai degradando, por 
isso “a prioridade é a manuten-
ção”. “O chão é feito de madeira 
pinho e nós temos muche que a 
ataca”, afirmou.

BABA Harris descreveu os últimos 
dois anos como sendo os mais difí-
ceis alguma vez vividos na música 
moçambicana, devido à pandemia 
da Covid-19.

“Os últimos dois anos foram 
realmente bastante prejudiciais 
para os músicos, principalmente 
aqueles que no seu dia-a-dia de-
pendem do rendimento ganho to-
cando. Fechar a porta aos músicos 
é o mesmo que meter uma corda no 
seu pescoço, sobretudo para os que 
vivem só de música”, justificou. 

Explicou que a crise pode não 
se ter feito sentir do mesmo jeito 
para todos os artistas porque, tal 
como ele, muitos não vivem só de 

música. 
“Viver de música é um risco 

muito grande, não é possível”, re-
matou, referindo que este é o mes-
mo cenário enfrentado por artistas 
de muitos países desenvolvidos, 
entretanto, nestes pontos há muito 
mais oportunidades. 

Prefere, com isso, a mudança de 
abordagem na luta contra a pande-
mia e outros males que enfermam 
a música moçambicana e não tem 
dúvidas que “a união faz a força”. 
“Os músicos em princípio são cul-
pados destas situações porque não 
se organizam e nem querem se or-
ganizar, cada um puxa o seu saco”, 
apelou. 

Reabilitação 
de infra-estruturas

Vivemos 
tempos difíceis

As infra-estruturas estão a ruir

Covid-19 tirou o “pão” a muitos artistas

Associação dos Músicos Moçambicanos

Sem dinheiro até para receber apoios
IRONICAMENTE, a Associa-
ção dos Músicos Moçambicanos 
queixa-se de fundos até mesmo 
para receber apoios. Baba Harris 
deu o exemplo da sua última via-
gem à Dinamarca, efectuada há 
dias, visando firmar parcerias in-
ternacionais para o desenvolvi-
mento do sector musical no país.  
Segundo explicou ao “Notícias”, 
naquele país a agremiação foi 
oferecida diversos instrumentos 
musicais, dentre eles amplifi-
cador, piano, guitarra, bateria e 
microfone, mas sob a condição 
de ser a própria associação a ga-
rantir o transporte deste material 
para Moçambique. 

“A organização não tem di-
nheiro. Como vamos levar? Só 
um contentor no navio são cinco 
mil dólares, não é brincadeira. 
Cá tem que se pagar o transpor-
te para levar os instrumentos no 

porto e despachar os documen-
tos”, lamentou. 

Harris disse que sem fundos 
não é possível a agremiação ela-
borar um bom plano de activida-
des e manter a casa dos músicos. 
“A associação tem que pagar 
energia, comprar papéis, pagar 
guardas, salários e responder a 
uma série de preocupações”, 
justificou. 

Ainda assim, o não paga-
mento de quotas, pelo menos 
na prática, não exclui automa-
ticamente os artistas na hora de 
gozar dalguns benefícios. “Nós 
aceitamos que ensaiem e gravem 
aqui”, exemplificou. 

Entretanto, a sua direcção 
é muito rigorosa com os mem-
bros em dívida. “Quando ocu-
pei este cargo, tomei algumas 
medidas, se você quer viajar 
para tratar alguns assuntos e Baba Harris

Se tiveres uma doença crónica como HIV, Hipertensão ou Diabetes, continua  
a ir às consultas e tomar a medicação de forma regular

www.tsevele.co.mz
info@tsevele.co.mz

UMA EXALTAÇÃO À VIDA

Lugares, pessoas e vivências

O que é Tsevele

Ekharau ou piercing
das mulheres makhuwas:
um passado moderno

A TSEVELE  Turismo é uma iniciativa virada à 
produção, divulgação e promoção de conteú-
dos sobre o turismo natural nacional. Com o 
lema “Pessoas, Lugares e Vivências”, a plata-
forma busca explorar e partilhar as vivências 
do povo moçambicano, desde a gastronomia, 
contos tradicionais, lugares sagrados e his-
tóricos, histórias heróicas e inspiradoras de 
personagens e pessoas comuns, criações e/ou 
invenções, histórias de nomes de lugares, co-
munidades e pessoas, lendas, danças, canto, 
entre outros, como potencialidades turísticas, 

numa abordagem virada ao turismo natural. 
Através de uma abordagem abrangente, a ini-
ciativa pretende contribuir para a elevação dos 
valores e vivências do povo moçambicano, e 
promover a exaltação e promoção da sua iden-
tidade numa dimensão holística. A divulgação 
é feita através de um website (https://tsevele.
co.mz/) , uma página no Facebook (https://
www.facebook.com/tsevele/) e um canal no 
Youtube (https://www.youtube.com/chan-
nel/UCDO8pLyp3jlRYyoVwdJbImA), para 
além das redes sociais dos seus contribuintes.

São escassos ou quase inexistentes organis-
mos exclusivamente dedicados à divulgação e 
promoção do conhecimento e identidade lo-
cais nas suas diversas vertentes, de forma sis-
temática. As actividades de divulgação e/ou 
promoção cultural e de identidade em Mo-
çambique têm maior notoriedade nas áreas 
tradicionalmente ligadas ao show biz ou in-
dústria cultural, como música, teatro, litera-
tura, exposições, que por sua vez tem algum 
apoio de algumas entidades, particularmente 
privadas. As áreas culturais “menos comer-
ciais” têm tido apoio muito limitado, depen-
dendo de festivais nacionais e internacionais 
promovidos pelo Governo, como o Festival 
Nacional da Cultura, a Feira Internacional de 
Turismo de Moçambique, entre outros inter-
câmbios culturais nacionais e internacionais, 
maioritariamente promovidos por entidades 
internacionais. 

Deste modo, a “Tsevele Turismo” (luga-
res, pessoas e suas vivências) vem dar cobro a  
esta lacuna, e contribuir para a exaltação dos 

valores e vivências do povo moçambicano, e a 
promoção da sua identidade numa dimensão 
holística. 

Adicionalmente, a plataforma também 
promove a produção científica nestas áreas, 
através de parcerias para financiamento de 
projectos de pesquisa sobre o conhecimento 
local, para além da divulgação de trabalhos 
científicos sobre estas temáticas, mediante 
cedência pelos próprios autores.

O nome “Tsevele” provém de um uten-
sílio/objecto multiuso, feito a partir da casca 
da planta Brachystegious spiciformis (nome 
comercial) ou ainda tsondzo, na língua ci-
tswa, falada no centro e norte da província de 
Inhambane. Em tempos idos, o utensílio foi 
frequentemente usado  como repositório de 
suco de caju[ Mujambane, em língua citswa.], 
tanque arrefecedor de água na produção/
destilação de aguardante, depósito de água, 
como colmeia, entre outras, dependendo 
também da região.

EKHARAU ou ekharaua em língua emakhuwa 
é o piercing de nariz usado pelas mulheres 
makhuwas ou muthiana oreras de Nampula, 
Cabo Delgado e Niassa, na sua maioria mu-
çulmanas. Considerado um dos adornos mais 
preciosos e apreciados no seio das mulheres 
makhuwas, o ekharau ou ekharaua é de ori-
gem indiana. Foram as mulheres Indianas 
que pela primeira vez trouxeram os primeiros 
piercings ou ekharaus nas zonas litorais do 
norte de Moçambique, principalmente nas 
nos distritos costeiros de Angoche e Ilha de 
Moçambique.

Historicamente o piercing foi usado por 
diversas civilizações antigas, com diferentes 
significados. Os maias e astecas, por exemplo, 
usavam o piercing com finalidades religiosas. 
Os egípcios e Indianos perfuravam partes do 
corpo para demarcar suas posições de hierar-
quia na sociedade ou suas castas. Os roma-
nos, por sua vez, usavam por vaidade, como 
um adorno mesmo. No século XIX, a prática 
caiu em desuso e começou a ser discriminada. 
Viria mais tarde a renascer com o movimento 
hippie, durante os anos 1960 (super interes-
sante).

Ekharaua é feito a partir de dois tipos de 

metais bíblicos, o ouro e prata. Na religião Is-
lâmica, onde a prática é predominante na re-
gião norte de Moçambique, algumas crianças 
são furadas os narizes e orelhas logo ao nascer, 
ou já com alguns meses ou anos de vida, mas 
aconselha-se a evitar furar o nariz quando se é 
adulto. Há uma crença localmente predomi-
nante, segundo a qual depois de furar o nariz 
não se pode manter relações sexuais até que 
o furo sare e retirem a linha, e o não cum-
primento desta “norma” pode levar a con-
sequências graves como o inchaço do nariz e
demora no saramento da ferida.

Tal como as missangas, o ekharaua é um 
dos adornos muito apreciados no seio das 
mulheres makhuwas, o que o torna um aces-
sório muito importante na beleza feminina 
e uma fonte de atracção, tal como afirmam 
alguns homens naquela região. Igualmente, 
as anciãs locais defendem que o ekharaua é 
um objecto muito importante no momento 
do matrimónio, este deixa a noiva mais bela, 
razão pela qual sempre aconselham as noivas 
a usar este adorno, mesmo que de forma tem-
porária.

Escrito por Emanuel Mahira para Tsevele

O Jornal Notícias inicia hoje, nesta página, uma nova rubrica denominada “Tsevele: Luga-
res, Pessoas e Vivências”. Este espaço,  que terá periodicidade quinzenal, será composto 
por textos de abordagem cultural diversa que procura alargar o âmbito do trabalho que o 
“Notícias” oferece aos estimados leitores. A mesma surge no âmbito da colaboração entre 
o “Notícias” e a equipa do “Tsevele”.contribuições de um grupo de 

dez por cento que coloca a orga-
nização em pé”, rematou Harris, 
justificando que com dez mi-
lhões de meticais a casa poderia 
realizar uma série de eventos. 
“Temos que fazer das tripas o 
coração para manter a casa fun-
cional, ter luz, músicos a ensaiar 
e gravar, não é muito dinheiro”, 
explanou. 

Na sua opinião, para falar da 
associação e reclamar os seus 
direitos, o membro deve antes 
cumprir com as suas obrigações. 
Explica ainda que a partir daí, 
caso a agremiação não aja como 
deve ser, os associados podem 
reclamar em fórum próprio.

O dirigente lamenta o facto 
de não se pagar a quota de ape-
nas 50 meticais por mês e 600 
por ano, quando há “membros 
que por um dia pagam mais de 
cinco mil meticais para beber - 
no centro social do espaço - e 
nós assistimos”.

Diante desta situação, refere 
que os que não cumprirem com 
o estabelecido nos Estatutos po-
dem futuramente perder o seu
“cartão” de membro. “Um dia
vamos publicar no jornal uma
lista de devedores para regulari-
zarem a sua situação, senão se-
rão expulsos, isso está previsto”.

precisa duma declaração da 
AMMO, primeiro deve pagar 
a sua dívida”, comentou. Este 
posicionamento fez dele alvo 
de muitas críticas, mas “não 
tenho nada a perder, pois não 
vivo às custas da organização, 
mas também gostaria que ela 
fizesse o seu melhor”. 

Também explicou que dos 
grandes eventos em “banho-
-maria”, está a organização
duma Conferência Nacional da
AMMO para a eleição do novo
secretário-geral. “Gostaria de
dar espaço a outros que forem
eleitos para assumir a responsa-
bilidade da organização, mas é
preciso dinheiro para mandar vir 
delegados provinciais, e por aí
em diante, mas não é possível, já 
pedimos dinheiro a várias orga-
nizações e todos dizem que não
têm”, continuou. 
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

Jovem, neste momento, o 
lado maningue nice da vida 

é usar máscara e proteger-se 
da Covid-19. Eu uso 

a máscara. E tu?

PUBLICIDADE

 “Economia para  Todos”

O que é a Taxa de Reservas Obrigatórias? 

A Taxa de Reservas obrigatórias representa uma percentagem dos 

depósitos nos bancos comerciais que deve, obrigatoriamente, ser 

depositada junto do Banco de Moçambique.

Isto significa que, se um banco comercial tiver 100 milhões de 

meticais de depósitos dos seus clientes e a taxa de reservas 

O QUE É A TAXA DE RESERVAS OBRIGATÓRIAS? 

obrigatórias, definida pelo banco central, for de 15%, o banco 

comercial é obrigado a depositar no banco central 15 milhões de 

meticais, ficando com 85 milhões para emprestar aos seus clientes.

Se o Banco de Moçambique decidir aumentar a taxa de reservas 

obrigatórias de 15% para 20%, os bancos comerciais deverão 

depositar 20 milhões de meticais e ficarão com apenas 80 milhões 

de meticais para emprestar aos seus clientes, reduzindo, assim, a 

quantidade de dinheiro disponível para concessão de crédito.

Ao contribuir para controlar a quantidade de dinheiro em circulação 

na economia, a Taxa de Reservas Obrigatórias é, também, um 

instrumento de política monetária.

Ao manipular a taxa de reservas obrigatórias, o Banco de 

Moçambique pretende atingir o objectivo de manter a inflação 

baixa e estável e proteger o seu poder de compra. 
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O SERVIÇO Nacional de Migração (SE-
NAMI) iniciou, esta semana, a implan-
tação de brigadas comunitárias com 
vista a aproximar os serviços aos imi-
grantes nos sete distritos da cidade de 
Maputo.

O porta-voz da Direcção Provincial 
de Migração na cidade de Maputo, Fe-
lizardo Jamaka, disse que a iniciativa 
visa, em particular, os estrangeiros.

“Realmente nós queremos facilitar 
todos os serviços que a Migração tem 
prestado ao cidadão. As brigadas vão 
passar pelos sete distritos, com início 
no Distrito Municipal KaTembe, onde 
estaremos durante três dias, depois 
vamos a KaMavota de 28 a 30, KaMu-
bukwana no dia seguinte, tudo depen-
dendo da demanda. Se houver mui-
ta procura vamos aumentar os dias”, 
apontou.

Jamaka acrescentou ainda que para 

facilitar a tramitação dos passaportes 
e outros serviços estará disponível um 
consultor jurídico para sanar dúvidas 
sobre a permanência em território na-
cional. 

Com esta iniciativa os moradores 
não terão de passar pelo agendamento 
para a emissão de passaportes, porque 
serão emitidos e levantados no mesmo 
local.

Com a criação das brigadas, o SE-
NAMI na cidade de Maputo pretende 
também acabar com a falta de infor-
mação. 

“O que tem acontecido é que há 
muita desinformação que faz com que 
alguns estrangeiros fiquem na irregu-
laridade. Isso também serve para os 
moçambicanos que arrendam os esta-
belecimentos e casas para os estran-
geiros e não sabem qual documento 
exigir”, explicou.

MAIS de metade dos vendedo-
res do Mercado Luís Cabral, na 
cidade de Maputo, abandonou 
as suas bancas e instalou-se nas 
bermas da Estrada Nacional N4, 
facto que faz com que os clien-
tes não entrem neste recinto, 
em prejuízo dos que permane-
ceram nos seus lugares. Comer-
ciantes ouvidos pelo “Notícias” 
disseram que os informais in-
terpelam os clientes na estrada, 

impedindo-os de fazer as com-
pras no mercado.  “As vendas 
reduziram significativamente 
desde que parte dos vendedores 
saiu do mercado, pois os clientes 
não chegam até cá”, comentou 
Carolina André, vendedeira de 
tomate e cebola. Indicou que as 
autoridades municipais deviam 
impedir os informais de exercer a 
actividade na rua, pois este tipo 
de venda está a “matar” o negó-

cio nos mercados. Ana Francis-
co, vendedeira de verduras e fru-
tas, apontou que algumas vezes é 
obrigada a reduzir para metade o 
preço de modo a não voltar à casa 
sem receita.

“Há dias que não vendemos 
nada, visto que na estrada tem 
um pouco de tudo”, lamentou 
Ana Francisco, alertando que a 
Polícia Municipal não deve to-
lerar a venda em espaços im-

próprios, principalmente numa 
situação em que há bancas vazias 
nos mercados.  Alguns informais 
ouvidos pelo “Notícias” disse-
ram que a falta de condições de 
higiene e segurança é que justifi-
ca o abandono das bancas. 

“Não temos alpendre e os 
produtos ficam expostos ao sol, 
o que concorre para a sua rápida
deterioração”, disse Fátima José.

Xavier Cangela, chefe da Co-

missão de Vendedores, referiu 
que a direcção tem sensibilizado 
os vendedores a permanecerem 
no mercado, uma vez que a ven-
da na rua é ilegal e pode cons-
tituir perigo para a sua saúde e 
integridade física.

“A construção de um alpen-
dre é uma necessidade urgente, 
mas não pode ser usada como 
pretexto para a venda informal”, 
reconheceu. 

A
LGUNS operado-
res de transporte 
público de passa-
geiros não estão 
a usar o Terminal 

Rodoviário de Xipamanine, 
na cidade de Maputo, para 
embarque e desembarque de 
passageiros, alegando falta de 
condições. 

Automobilistas ouvidos 
pelo “Notícias” disseram que 
nos dias de chuva não há ne-
gócio, porque o terminal fica 
inundado e com lama, sendo 
este um dos principais moti-
vos do abandono do local.  

A falta de alpendres para 
proteger os passageiros da 
chuva e do sol é outra preo-
cupação apresentada pelos 
utentes. 

Egídio Munguambe, 
transportador na rota Mato-
la/Xipamanine, indicou que 
muitos colegas seus mudaram 
de rota para minimizar os pre-
juízos de ter de ficar dias sem 
trabalhar na época chuvosa. 

“Alguns preferem embar-
car fora do terminal e outros 
deixaram de operar. É por isso 
que há falta de carros para o 
Museu, Baixa, Matola-Gare e 
Liberdade”, destacou. 

Feliciano Américo, tam-
bém operador, referiu que a 
pavimentação do terminal é 
urgente, para evitar o aban-
dono do lugar. 

“Este projecto corre o ris-
co de fracassar se não houver 
uma intervenção. Não vamos 

“Chapas” abandonam 
terminal por alegada 
falta de condições

permanecer por muito tempo 
num terminal sem mínimas 
condições”, lamentou. 

Alguns passageiros tam-
bém pediram a melhoria das 
condições do terminal para 
permitir a entrada de viaturas, 
destacando a construção de 
um alpendre. 

Por sua vez, o gestor do 
Terminal Rodoviário de Xi-
pamanine, Norlito Banze, 
revelou que o Município de 
Maputo tem em manga o 
projecto de pavimentação e 
construção de um  alpendre, 
sem no entanto avançar com 
as datas. 

Pede-se pavimentação e alpendre no terminal de Xipamanine

Brigadas 
comunitárias 
ajudam a combater 
imigração ilegal

LUÍS CABRAL

Vendedores queixam-se de concorrência desleal
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  018/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 25 Janeiro
de 2022

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS          COMPRA  VENDA    MÉDIA

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

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

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,13 4,21      4,17
  Botswana Pula 5,46 5,57      5,52
  eSwatini Lilangueni 4,13 4,21      4,17
  Mauricias Rupia 1,44 1,47      1,46
  Zâmbia Kwacha 3,59 3,66      3,62

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 554,19 565,24    559,72
  Malawi Kwacha 78,27 79,83     79,05
  Tanzânia Shilling 27,41 27,95     27,68
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 11,46 11,69     11,58
  Canada Dolar 49,98 50,98     50,48
  China/Offshore Renminbi 9,97 10,17     10,07
  China Renminbi 9,99 10,18     10,09
  Dinamarca Coroa 9,57 9,76      9,67
  Inglaterra Libra 85,03 86,72     85,88
  Noruega Coroa 7,03 7,17      7,10
  Suécia Coroa 6,79 6,92      6,86
  Suíça Franco 68,71 70,08     69,40
  União Europeia Euro 71,20 72,62     71,91

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,4485700  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.839,81000
Venda..............  1.840,58000

Maputo,  26.01.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

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

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

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

11-out-16

13.30%

60,641.54

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

11-out-16

13.97%
11-out-16

17.00%
11-out-16

14.89%

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.25%

+ de 7 dias

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

147,229.00104,206.0019,604.00
13.36%

23,419.00

Valor Títulos Vendidos 60,641.543,301.2018,441.89

Taxa Média Ponderada - 13.38% 13.40% 13.38%
Data última colocação 

Total / Média

24-jan-22 24-jan-22 24-jan-22

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192.99
+ de 63 dias

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

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

Descrição

14,236.78
Total / Média

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0.00 241.00 163.00 404.00

31 - 63 dias

11,090.44

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

Valor Títulos Comprados

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

18.60%
5.30%
13.30%

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

2,953.34

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

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

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5,122.16

13.25%

Taxa

0.00 0.00 0.00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 142,106.84

-

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0.00

-

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

Total / Média

-

Vendas por prazo 1 - 91 dias

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
25 de janeiro de 2022

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa Valor colocado Tipo A 5,947.00 2,045.00 1,488.00 9,480.00

Taxa Média Ponderada
Data última colocação 19-jan-22 19-jan-22 19-jan-22 19-jan-22

13.37% 13.38% 13.40% 13.37%

13.36% 13.36%
13.40% 13.38%Taxa últimas 6 colocações 13.36% 13.38%

13.38%

13.28%
Data da última venda 19-jan-22 12-jan-22 8-dez-21 19-jan-22
Taxa Média Ponderada 13.28% 13.38%

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

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média

92 - 182 dias

- - - -
- - - -

0.00
0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00
- -

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

- - -

-

-

--

-

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00
-

0.00

Prazo

FPC

16.25%13,998.34

…

0.00

-

0.00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10.25% 500.00

Taxa

0.00

-

Valor Taxa(a)

Valor

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 25 de Janeiro de 2022. 

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

                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :25/01/2022

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 UBA  63,20  64,46   63,20   64,46  63,20  64,46 

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

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

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

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  25.01.2022

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 63,20 64,46 63,83 

PUBLICIDADE

A
S importações mo-
çambicanas deverão 
aumentar gradual-
mente devido aos in-
vestimentos nos pro-

jectos de gás natural, sobretudo 
na Bacia do Rovuma, província 
de Cabo Delgado, que irão de-
mandar muitos equipamentos 
e maquinarias. 

De acordo com o Cenário 
Fiscal de Médio Prazo 2021-
2023, produzido pelo Ministé-
rio da Economia e Finanças, o 
incremento das importações 
poderá ser, até ao próximo ano, 
de 7,9 por cento.

Segundo a fonte, conside-
rando uma conjuntura econó-
mica favorável para o triénio 
2021-2023, estima-se igual-
mente o aumento na produção 
de bens e serviços e por resul-
tado a recuperação gradual das 
exportações (5,1% até 2023). 

“No entanto, espera-se 
que o volume de importação de 
mercadorias cresça a uma taxa 
mais rápida do que a exporta-
ção de mercadorias, impulsio-
nado pela demanda doméstica, 
sobretudo de equipamentos”, 
frisa.

De referir que estão ac-
tualmente em curso vários 
projectos de gás no país, in-
cluindo nos blocos de Pande e 
Temane, cuja produção iniciou 
em 2004, com uma capaci-
dade contratual de 120 MGJ/a 
(milhões de Giga joules/ano) e 
um investimento inicial de 1,2 
bilião de USD. Em 2009 proce-
deu-se a expansão da capaci-
dade de produção de 120 para 
183 MGJ/a.

A AGÊNCIA de notação financeira Fitch 
Ratings melhorou o “rating” de Angola 
para B-, com uma perspectiva de evo-
lução estável, antevendo uma expansão 
económica de 2,1% para este ano, de-
pois de crescer 0,1% em 2021.

“Houve uma melhoria substan-
cial nas métricas externa e orçamen-
tal, sustentadas por um regresso ao 
crescimento económico positivo, boa 
gestão fiscal e preços do petróleo mais 
elevados”, escrevem os analistas desta 
agência financeira detida pelos donos 
da consultora Fitch Solutions.

“Os preços do petróleo recupera-
ram significativamente desde o início 
da pandemia da Covid-19 e a probabi-

lidade de cenários negativos relacio-
nados com os mercados petrolíferos 
caiu relativamente a Setembro de 2020, 
quando descemos o “rating” para CCC, 
ou relativamente a Setembro de 2021, 
quando mantivemos o rating em CCC”, 
argumenta a Fitch Ratings.

De acordo com os cálculos destes 
analistas, o rácio da dívida pública face 
ao Produto Interno Bruto (PIB) deverá 
ter caído para 78,5% no final de 2021, 
o que representa uma melhoria signi-
ficativa face à previsão de 126,9% feita
em Setembro de 2020 e bem abaixo dos 
123,8% do PIB em 2020”.

O rácio da dívida face ao PIB, um 
dos indicadores mais seguidos pelos 

investidores internacionais para aferir a 
capacidade do país honrar os compro-
missos financeiros, deverá descer ainda 
mais, para 74,8% do PIB em 2022 e 73% 
do PIN no próximo ano, “em resulta-
do do aumento nominal do PIB (que 
subiu 32,4% em 2021, parcialmen-
te reflectindo os preços do petróleo), 
uma estabilização do kwanza, com a 
depreciação anterior a ser uma impor-
tante razão para o aumento da dívida 
nos anos anteriores, devido à dívida em 
moeda estrangeira valer 70% do total, e 
um empenho contínuo na consolidação 
orçamental.

Apesar da forte redução no rácio da 
dívida, Angola continua acima dos paí-

ses que a Fitch classifica como estando 
na escala “B” de investimento, que têm 
uma média de 68% do PIB, alertam ain-
da os analistas na nota, que conclui que 
a despesa vai continuar estável face ao 
PIB, apesar de o Governo “evitar mais 
consolidação orçamental nas vésperas 
das eleições de 2022”.

O rating de B-, que representa uma 
subida de dois níveis face ao CCC ante-
riormente atribuído pela Fitch Ratings, 
significa que os analistas consideram 
que, apesar de o crédito ser altamente 
especulativo, o país tem capacidade de 
cumprir os compromissos financeiros, 
e está a cinco níveis do grau de investi-
mento (a partir de BBB-).

O GOVERNADOR da provín-
cia de Cabo Delgado, Valigy 
Tauabo, apelou a todos secto-
res da sociedade para colabo-
rarem no combate à mineração 
ilegal. O apelo foi feito há dias 
durante uma visita à concessão 
mineira Montepuez Ruby Mi-
ning (MRM), que explora rubis 
em Namanhumbir, distrito de 
Montepuez, em Cabo Delgado.

Valigy Tauabo conside-
rou a mineiração ilegal como 
uma prática insegura que tem 
trazido sofrimento às famílias 
moçambicanas e resultou em 
elevadas perdas de rendimen-
tos para a MRM e impostos para 
o Governo. 

A MRM foi premiada como
o maior contribuinte de Cabo
Delgado entre 2014 - 2019 e
2021.  Na ocasião, o governante 
fez uma visita à mina, a planta
de lavagem e a recém-cons-
truída e modernizada casa de
selecção de pedras.

DEVIDO A INVESTIMENTOS NO GÁS

País vai incrementar
nível de importações

Também o Contrato de 
Partilha de Produção (PSA) en-
tre o Governo, a ENH e a Sasol 
Petroleum Mozambique Lda 
foi celebrado em Outubro de 
2000, com o objectivo de pes-
quisar, avaliar, desenvolver e 
produzir gás natural não asso-
ciado e petróleo leve das áreas 
adjacentes a área do PPA. As 
estimativas das quantidades 
recuperáveis de gás rondavam 
em aproximadamente 0.55 Tcf 
(triliões de pés cúbicos) e cerca 
de 55 MMSTB (milhões de bar-
ris) de petróleo leve.

Um outro projecto deno-
minado Coral Sul FLNG está a 
ser implementado pelas con-
cessionárias da Área 4 da Ba-
cia do Rovuma, lideradas pela 
operadora MRV, S.p.A. No âm-
bito das suas actividades, des-
critas no Contrato de Conces-
são para Pesquisa e Produção 
de Petróleo, as concessionárias 
descobriram 77 triliões de pés 
cúbicos (Tcf) de gás natural.

Recentemente, o Governo, 
através do Instituto Nacional 
do Petróleo (INP), lançou o 
sexto Concurso para a Con-

cessão de Áreas de Pesquisa e 
Produção de Hidrocarbonetos. 
Para o efeito, foram definidas 
16 novas áreas, distribuídas por 
4 regiões distintas, sendo que 
cinco estão localizadas na Bacia 
do Rovuma, sete em Angoche, 
duas no Delta do Zambeze e 
duas no Save, perfazendo mais 
de 92.000 km² de área.

Este concurso, que tem a 
duração de aproximadamen-
te 10 meses, desde a data do 
lançamento até à divulgação 
dos resultados, em Outubro de 
2022, ocorre cerca de três me-

ses após a aprovação da nova 
Estratégia de Concessão de 
Áreas para Pesquisa e Produção 
de Hidrocarbonetos, que esta-
belece as bases para garantir a 
pesquisa contínua e sistemá-
tica de hidrocarbonetos nas 
bacias de Moçambique e Rovu-
ma, promover o investimento 
nacional e estrangeiro, além de 
reduzir o tempo que medeia a 
realização dos concursos pú-
blicos para a concessão de áreas 
para 2 anos, contrariamente 
aos 3 anos previstos na legisla-
ção anterior.

A produção de gás nos blocos de Pande e Temane iniciou em 2004, com uma capacidade contratual de 120 MGJ/a (milhões de Giga joules/ano)

CABO DELGADO

Governador apela à colaboração
para conter mineração ilegal

Fitch melhora classificação de Angola

Durante a visita, Vali-
gy Tauabo foi informado que 
a MRM é o maior exportador 
de rubis de Moçambique e um 
dos maiores contribuintes da 
província. O governador teve 
também conhecimento da ini-
ciativa denominada “Factor 
G para os Recursos Naturais”, 
proposta pela empresa Gem-
fields, proprietária da MRM em 
parceria com a empresa local 
Mwiriti Limitada. 

O “Factor G” é um indica-
dor sem complicações da per-
centagem das receitas de uma 
empresa de recursos naturais 
que é paga ao Governo do país 
anfitrião em impostos primá-
rios e directos. 

Durante o período de cinco 
anos de 2016 - 2020, 30% das 
receitas de rubis recebidas pela 
MRM foram pagas em impostos 
sobre a produção e as empre-
sas. “Como resultado das suas 

abordagens (incluindo o repa-
triamento total para o país de 
origem das receitas das vendas 
e a supervisão do processo de 
vendas pelo Governo do país 
anfitrião), a MRM transformou 
fundamentalmente o valor que 
se acumula para o seu país an-
fitrião, Moçambique”, refere 
a empresa em comunicado de 
imprensa a que o “Notícias” 
teve acesso.

No seu conjunto de dados 
da balança de pagamentos, o 
Banco Central fornece uma ca-
tegoria denominada “Rubies, 
Sapphire e Emerald”, reflec-
tindo os influxos monetários 
combinados de Moçambique 
a partir destas três pedras pre-
ciosas desde Janeiro de 2011. 

Em resumo, durante a úl-
tima década (de Janeiro de 2011 
a Junho de 2021) só as vendas 
de rubis MRM (a 643 milhões 
de USD) representam 94% das 
entradas nacionais documen-

tadas da produção de rubis, es-
meraldas e safiras. Isto sublinha 
a medida em que fontes não-
-MRM exportam ilicitamente.

“Operar com transparên-
cia e proporcionar um impac-
to positivo duradouro está no
centro das nossas operações e
continuamos a trabalhar em
colaboração com outros para
beneficiar ainda mais as nações
anfitriãs, comunidades locais e
o sector como um todo”, disse
Prahalad Kumar Singh, direc-
tor-geral da MRM.

O governador confirmou
que será organizada uma reu-
nião com a Montepuez Ruby
Mining, com a participação do
Governo, comunidades locais,
legisladores e órgãos de justiça,
para discutir formas de com-
bate à mineração ilegal e o seu
impacto negativo, bem como
outros aspectos relacionados
com a mineração de pedras
preciosas.

Valigy Tauabo considera que mineração ilegal resultou em perdas de impostos para o Governo
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VOZ DO MUNÍCIPE

OS moradores do posto ad-
ministrativo de Nhangau, na 
Beira, enfrentam sérios pro-
blemas de circulação rodo-
viária, sobretudo neste perío-
do do pico da época chuvosa e 
ciclónica 2021/2022.

Num contacto com o nos-
so Jornal, Manuel Dom Luís, 
morador, apontou que a única 
estrada existente encontra-se 
em condições críticas. Con-
sequentemente, o transporte 
por autocarro está paralisado, 
o que traz consigo outros pro-
blemas, como o encerramen-
to de alguns serviços básicos, 
a exemplo dos Registos e No-
tariado, Identificação Civil, 
entre outros.

Por sua vez, Berta Charles 
afirmou que a solução já foi o 
recurso às carrinhas de caixa 
aberta a partir da chamada 
paragem da descida de Nhan-
gau, nos arredores de Manga-
-Loforte.

Mas debaixo de chuvas
abundantes e ventos fortes

que se fazem sentir nos últi-
mos dias torna-se obviamen-
te muito complicado e impra-
ticável o recurso a estes meios 
de transporte público.

Já Bitone Sithole asso-
ciou-se ao assunto defenden-
do, por seu turno, que o pro-
blema das inundações resulta 
da ausência de manutenção 
daquele troço de aproxima-
damente 30 quilómetros.

Para Rosa Fulede, o isola-
mento de Nhangau reactiva 
o problema do roubo de gado
bovino de que a região se or-
gulha e ofusca as potenciali-
dades agrícolas, piscatórias e 
turísticas daquela região.

Esta entrevistada pede “a 
quem de direito” que encon-
tre uma solução para a estrada 
de acesso ao posto adminis-
trativo para minimizar o so-
frimento por que passam dia-
riamente as pessoas quando 
pretendem deslocar-se aos 
seus habituais locais de acti-
vidade.

Nhangau reclama
manutenção da estrada

Manuel Dom Luís

Bitone Sithole 

Rosa Fulede

Berta Charles

“Bocas de fumo” agravam 
consumo e tráfico de drogas

 HORÁCIO JOÃO

A 
PROLIFERAÇÃO das 
chamadas “bocas de 
fumo”, locais de ven-
da e consumo de droga 
um pouco por toda a 

cidade da Beira, está a assu-
mir contornos considerados 
graves, implicando já o esta-
belecimento de um movimen-
to multissectorial para o seu 
combate.

Numa primeira fase tra-
balham de forma integrada os 
sectores da Educação, órgãos 
da Administração da Justiça, 
Autoridade Tributária, Migra-
ção, igrejas e pais e/ou encar-
regados de educação dos ado-
lescentes e jovens.

O director do Gabine-
te Provincial de Prevenção e 
Combate à Droga em Sofala, 
António Semente, que revelou 
o facto, acrescentou que todas

as iniciativas em curso decor-
rem sob coordenação do seu 
sector. Mas chamou atenção 
especial a toda a sociedade para 
contribuir positivamente neste 
desafio.

Tal surge pela multiplica-
ção dos produtores e consu-
midores de “cannabis sativa” 
(vulgarmente conhecida como 
soruma), heroína, cocaína, 
mandrax, haxixe, entre outras, 
maioritariamente provenien-
tes dos países vizinhos, princi-
palmente do Malawi e da Tan-
zania, enquanto do Continente 
Americano se destaca o Brasil.

Fruto da intensificação 
deste trabalho contra o con-
sumo de droga, cerca de duas 
toneladas de soruma foram 
apreendidas e destruídas no 
ano passado naquela cidade 
presumivelmente provenien-
tes de regiões potencialmente 
agrícolas, como Gorongosa, 

Marínguè, Nhamatanda e Caia, 
consideradas também como 
produtoras deste tipo de estu-
pefaciente.

Recentemente um campo-
nês de mais de 50 anos de ida-
de foi condenado pelo Tribunal 
Judicial Provincial de Sofala à 
pena de 19 anos de prisão, de-
pois de provado o seu envolvi-
mento na produção de “can-
nabis”.

Assim, o Governo apela aos 
produtores agrícolas do sec-
tor familiar a dedicarem-se à 
produção de comida, em vez 
de droga como cultura de ren-
dimento, pois quando forem 
neutralizados as consequên-
cias serão graves.  

Com efeito, o dito “exérci-
to” de consumidores de dro-
ga cresce vertiginosamente, 
fixando-se em 1736 tóxico-
-dependentes, sobretudo em
heroína, dos quais 36 foram

identificados ainda este mês 
de Janeiro, distribuídos por 
22 «bocas de fumo», sendo 12 
locais, especialmente da venda 
de droga.

Com potenciais consu-
midores entre 18 e 40 anos de 
idade, a nossa fonte apontou as 
zonas dos CFM, Pioneiros, Mu-
nhava, Inhamudima, Chipan-
gara, Ponta-Gêa e escombros 
do Grande Hotel como maiores 
focos. Para a sua desactivação, 
Semente sustentou estar a de-
correr um trabalho de fundo e 
saudou os esforços para o efeito 
da PRM e do Serviço Nacional 
de Investigação Criminal (SER-
NIC). Diversos são os efeitos 
do consumo de tóxicos sobre 
a saúde do dependente. O ví-
cio em entorpecentes concorre 
para prejuízos à saúde mental, 
emocional e física. Alguns des-
ses danos podem ser irreversí-
veis ou fatais.

O Gabinete Provincial de 
Prevenção e Combate à Dro-
ga afirma que os gastos com 
as drogas oneram os cofres 
públicos e geram um grande 
prejuízo com tratamentos para 
a recuperação do vício ou com 
co-morbidades associadas à 
dependência.

Socialmente as consequên-
cias das drogas geram impactos 
negativos em variados contex-
tos e contribuem para acentuar 
os problemas sociais já presen-
tes em nosso quotidiano. 

A violência e a intrínseca 
relação com o crime são ques-
tões que desafiam bastante as 
entidades governamentais.

Para o usuário, o consumo 
desenfreado dessas substân-
cias causa o comprometimen-
to da capacidade crítica, reduz 
o juízo de valor e o torna refém
da marginalidade e da exclusão
social.

MUITOS jovens e adolescentes 
dirigem-se logo pela manhã às 
“bocas de fumo”, num rigoro-
so cumprimento do seu ritual 
de consumir drogas quatro ve-
zes por dia.

A nossa Reportagem tes-
temunhou há dias “in loco” a 
vida dos consumidores de dro-
ga num desses focos, onde de-
parou com indivíduos de várias 
faixas etárias, entre homens e 
mulheres, que até chegam a 
praticar sexo ao relento.

As ruínas residenciais de 
madeira e zinco dos CFM, mes-
mo ao lado da Estação Central, 
Pavilhão e Campo Multiuso do 
Ferroviário da Beira são disso 
exemplo, atraindo cada vez 
mais consumidores de droga 
naquela cidade.

Injectam-se sob olhar im-
pávido e sereno dos transeun-
tes e ninguém ousa abrir a 
boca, sob risco de ser linchado. 
Aliás, apurámos que nem os 
agentes da Polícia se atrevem 
a circular naquela perigosa 
zona, quase “controlada” pelos 
consumidores e vendedores de 
droga.

“Injectamos preferencial-
mente cocaína, mandrax e 
haxixe para ganharmos cora-
gem. Depois de consumir dro-
ga fico relaxado e posso fazer 
tudo que eu quiser sem medo, 
como atacar ou agredir pessoas 
para roubar alguma coisa”, 
confessou Clésio Domingos, de 
32 anos de idade e natural de 
Nampula.

Adiantou que mesmo da 
Polícia não tem medo quando 
já tenha consumido a droga. 
“Não temos medo de nin-
guém”.

Já Carmen Afonso, de 18 
anos de idade e natural de Ma-
puto, considerou que o con-
sumo de droga une pessoas de 
diversos cantos e fortifica as 
relações de amizade.

Depois de se injectarem os 
jovens e adolescentes repou-
sam nas barracas localizadas 
nas imediações da zona ferro-
viária, enquanto outros pulu-
lam pelas artérias daquele que 
é considerado o segundo maior 
centro urbano do país.

Basicamente, depois de se 
injectarem, preferem consu-

mir muitos líquidos, designa-
damente água gelada e sumos, 
porque os seus lábios ficam 
secos depois de chuparem san-
gue.

Geralmente, apontaram 
que não consomem alimentos 
quentes porque perdem ape-
tite, por isso chegam a morrer 
de desidratação, segundo rela-
tos dos moradores do Grande 
Hotel.

Já na zona do Maquini-
no, concretamente no Prédio 
Gandira, constatámos que a 
expansão dos estabelecimen-
tos comerciais contribui para a 
redução do espaço para os con-
sumidores de drogas.

Todavia, os toxicodepen-
dentes entendem que a fácil 
disponibilidade dessas subs-
tâncias contribui para elevar 
o consumo e, com isso, novos
adeptos, sobretudo adolescen-
tes e jovens.

Consubstanciam que a lo-
calização geográfica da cidade 
da Beira favorece o mercado, 
devido ao Corredor da Bei-
ra, porto e aeroporto, que são 
grandes rotas da droga.

A vida nos locais 
de venda

A proliferação de drogas na Beira gera preocupação 

UM jovem de 20 anos de idade perdeu 
a vida recentemente na cidade da Bei-
ra e a autópsia ao corpo aponta como 
causa o consumo de droga.

Manuel Caetano, de 37 anos de 
idade e residente na chamada zona 
Nova Iorque, em Matacuane, que se 
identificou como tio do finado, desa-
conselha outros jovens a se envolve-
rem no consumo de drogas.

Lamentou ainda que em vida o 

seu sobrinho chegou a ser internado 
no Hospital Central da Beira por ter 
contraído infecções no consumo de 
drogas injectáveis, tendo ficando sem 
veias, o que dificultou largamente a 
sua assistência médica e medicamen-
tosa até à morte.

“Ele tinha ficado sem veias nem 
mesmo para se injectar cocaína, por 
isso recorria às veias do pénis para sa-
tisfazer o seu desejo. E quando ficou 

internado no hospital os clínicos reve-
laram-nos que não tinham hipóteses 
de assisti-lo sem veias”, contou.

Falando em lágrimas ao nosso re-
pórter, Caetano consubstanciou que 
ainda como consequência directa do 
consumo de droga o defunto também 
tinha várias infecções, pois, conforme 
explicou, a cocaína implica a mistura 
de sangue entre os consumidores num 
frasco.

Adiantou que o seu sobrinho in-
jectava-se quatro vezes por dia, tendo 
deitado abaixo todo o seu sonho de se 
formar como polícia, depois de con-
cluir o nível médio do Ensino Geral.

A saúde do finado, que vivia no 
Bairro do Goto, agravou-se quando foi 
detido pela Polícia durante dois dias 
sem consumir droga, acabando com o 
seu internamento no Hospital Central 
da Beira.

Família lamenta morte

ALÉM dos danos ao organis-
mo do usuário, o uso de subs-
tâncias ilícitas gera impactos 
sociais e económicos em larga 
escala.

O director-geral do Hos-
pital Central da Beira, Nelson 
Mucopo, realçou, a propósi-
to,  que a maioria das drogas 
ilícitas surte um efeito muito 
potente em todas as funções 
orgânicas, mesmo quando são 
consumidas em quantidades 

menores, independentemen-
te do tipo em que são usadas, 
sendo que os danos ocorrem 
de imediato e comprometem a 
estabilidade do organismo.

O clínico adiantou que 
num organismo jovem essa rá-
pida trajectória provoca conse-
quências ainda piores, pois os 
adolescentes são mais vulnerá-
veis, porque muitos órgãos do 
seu corpo ainda não alcança-
ram o desenvolvimento pleno.

Exemplificou que as drogas 
inaladas, como a cocaína, são 
absorvidas com muita rapidez 
pelas células. Como a função 
do aparelho circulatório é dis-
tribuir os elementos captados 
pelos vasos sanguíneos, essas 
substâncias tóxicas logo alcan-
çam a região cerebral.

Clinicamente, indicou que 
o uso continuado dessas subs-
tâncias expõe o organismo jo-
vem ao desenvolvimento de

Risco de saúde mental

UM dos factores que mais influencia os adoles-
centes e jovens a tornarem-se propensos ao con-
sumo de substâncias ilícitas é o histórico de trau-
mas ou de abuso na infância, conforme nos disse 
o sociólogo José Diquissone.

O académico refere que as crianças que so-
freram maus-tratos, foram negligenciadas pelos 
pais ou tiveram uma vida muito difícil têm uma 
forte tendência a alimentar esses traumas e a se 
tornarem revoltadas.

Diquissone indica que a instabilidade psíqui-
ca é um dos problemas que motivam as pessoas 
à procura de drogas, sobretudo os indivíduos em 
condição social mais vulnerável, como os mora-
dores de rua, que tendem a buscar nessas subs-
tâncias alívio para o sofrimento.

Enfatizou que o maior perigo é que a associa-
ção entre drogas e doenças mentais gera um ciclo 
vicioso: a doença é vista como causa e também 
como consequência das drogas na vida desses 
indivíduos.

Disse ainda que o livre acesso às drogas ocorre 
em todos os lugares e expõe a sociedade ao risco 
dos impactos negativos resultantes desse pro-
blema, onde o desequilíbrio emocional estimula 
igualmente a adesão ao vício,  condição que para 
ele pode gerar quadros de violência e de agressi-
vidade.

Precisou ainda que crianças afectadas pelo 
uso de substâncias ilícitas pelos pais têm a forte 
tendência de exibir níveis mais elevados de ten-
são emocional e de outros sintomas relacionados 
a essa questão, sendo que muitas delas acabam se 
envolvendo precocemente com os tóxicos.

A maior parte dos usuários de drogas apre-
senta comprometimento cognitivo e no desen-
volvimento motor e físico. 

Também são mais susceptíveis a doenças 
respiratórias, como asma e bronquite, além de 
reacções alérgicas ou quadros de intolerância ali-
mentar.

Mergulhados no submundo das drogas, mui-
tos pais negligenciam o cuidado e a educação dos 
filhos. Isso resulta em inúmeros problemas ao 
longo da vida de quem cresceu nesses ambientes 
hostis.

Na infância eles apresentam irritabilidade, 
agressividade e défice de atenção. Também são 
mais propensos aos desvios de comportamento e 
têm muita dificuldade de aprendizado.

Na adolescência o transtorno de hiperacti-
vidade e alguns aspectos característicos da per-
sonalidade antissocial costumam ser comuns. 
Quando adultos, a instabilidade emocional cursa 
com doenças como a depressão, a síndrome do 
pânico e a esquizofrenia.

A influência do histórico
de traumas

diversas enfermidades mentais 
e físicas, incluindo doenças de 
ordem psíquica, como a esqui-
zofrenia, o surto psicótico e a 
síndrome do pânico. Aquele 
cirurgião avançou que outro 
factor agravante é a intrínseca 
relação dessas desordens men-
tais, resultantes do consumo de 
drogas, com o risco de suicídio, 
apontando que muitos usuá-
rios alimentam ideias suicidas, 
pois veem nessa possibilidade 
a falsa ilusão de solucionar os 
seus problemas.

Porém, referiu que esses 
desequilíbrios quando afectam 
indivíduos muito jovens tor-
nam-se o pilar para os desajus-
tes da vida pessoal e das rela-
ções familiares, o que contribui 
para agravar o quadro e tornar 
o usuário jovem ainda mais
vulnerável.

O consumo de substâncias 
ilícitas durante a juventude 
contribui para o surgimento de 
inúmeras doenças metabóli-
cas. Em parte tal ocorre devido 
à influência da toxicidade no 
funcionamento das glândulas 
secretoras de hormónios.

Os distúrbios mentais re-
sultantes desse hábito colocam 
em risco a própria integridade 
física e a de quem faz parte do 
círculo social do dependente 
químico.

Jovem a consumir droga

As autoridades têm destruído droga apreendida mas a proliferação continua 
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Nas cerimónias fúnebres, mantenha dois metros de distância das outras pessoas e use 
sempre a máscara. Evite passar a noite e refeições onde decorrem velórios ou cerimónias 

fúnebres. Cuide-se porque o vírus está em qualquer lugar.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

1ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO

Pela 1ª Secção Cível deste Tribunal Judicial da Província de Cabo Delgado, nos Autos 
de Acção Declarativa de Condenação nº 74/2021-1ªSC, que correm nesta Secção, 
movidos pelo autor SHAID MOHAMED ISMAIL, maior, moçambicano, residente na Av. 
Eduardo Mondlane, cidade de Pemba, representado pelos seus mandatários judiciais, 
os Drs. Casimiro Filipe Chelele, Momade Aboo Bacar, Esmeraldo Salo Nicodemos 
e Ussitense Sumail, advogados inscritos na O.A.M. e Jamal Sufo, advogado estagiário, 
com escritório na cidade de Pemba, Rua Jerónimo Romero, nº 47, contra o réu CLÁUDIO 
MARIA GONÇALVES MINGO, solteiro, maior, de nacionalidade moçambicana, ausente em 
parte incerta, com última residência na cidade de Pemba, é este réu citado para, no prazo 
de 20 (vinte) dias, que começa a correr depois de finda a dilação de 30 dias, contada 
da data da segunda e última publicação do anúncio, contestar, querendo, sob pena de 
considerarem-se confessados os factos articulados pelo autor, conforme o consignado nos 
artigos 486º, nº 1 e 484º, nº 1, in fine, ambos do já citado diploma legal, cuja cópia de 
petição inicial se encontra disponível na 1ª Secção Cível deste Tribunal.

Pemba, aos 13 de Janeiro de 2022

O Juiz-Presidente
Dr. João Guilherme Mchuembo

(Juiz de Direito “A”)

O Escrivão de Direito de 1ª
Dr. Cristóvão Crisanto Dez

(Oficial de Justiça)
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OS principais indicadores da Covid-19 
continuam a melhorar no país, a olhar 
para a redução de internamentos, óbitos 
e casos positivos nas últimas semanas. 

Ontem o Ministério da Saúde (MI-
SAU) anunciou o registo de 240 ca-
sos positivos, como resultado de 3399 
amostras testadas, o que significa uma 
taxa de positividade de 7,6 por cento, 
embora a acumulada esteja fixada em 
18,4 por cento. 

A maioria dos positivos é da provín-
cia do Niassa, com 46, Zambézia e ci-
dade de Maputo, com 41 episódios para 
cada. Destas infecções, há que destacar 
cinco estrangeiros, 40 indivíduos com 
idade igual ou superior a 50 anos e 28 
crianças dos zero aos 14 anos. 

O documento do MISAU aponta para 
a morte de duas pessoas vítimas da Co-
vid-19, de 68 e 79 anos, confirmadas na 

segunda-feira na cidade de Maputo, au-
mentando para 2161 o total de óbitos por 
esta doença no país.

De igual modo, as estatísticas da 
Saúde indicam o registo de cinco in-
ternamentos, entre segunda-feira e 
ontem, e atribuição de alta hospitalar 
a 15 doentes, sendo nove da cidade de 
Maputo, Gaza e Manica, com três cada, 
e os restantes dois são das províncias da 
Zambézia e Niassa. 

Assim, 82 enfermos encontram-se a 
lutar pela vida nos centros de tratamen-
to da Covid-19 e em outras unidades 
hospitalares. 

No período em referência 1120 indi-
víduos foram declarados recuperados 
da infecção pelo novo coronavírus, 337 
dos quais no Niassa, 336 em Maputo, 
211 em Inhambane, 175 na cidade de 
Maputo e 61 em Cabo Delgado, o que 

eleva para 202.393 o número de cura-
dos, num cumulativo de 222.892 casos 
positivos. 

A mesma tendência de melhoria dos 
indicadores verifica-se em relação aos 
casos activos, cujos dados mostram um 
decréscimo de 15.216 na segunda-feira 
para 14.334 ontem. 

Entretanto, de acordo com o MISAU, 
63.689 pessoas tomaram ontem a pri-
meira e a segunda doses da vacina con-
tra a Covid-19 e outras 4458 apanharam 
a de reforço, no âmbito do processo de 
vacinação que decorre à escala nacional 
desde Março de 2021.

Com estes dados, subiu para 
10.817.674 o total de imunizados contra 
a Covid-19, 9.099.158 dos quais com-
pletamente, o que corresponde a uma 
taxa de cobertura nacional de cerca de 
59,8 por cento. 

CERCA de 70 candeeiros serão adquiri-
dos, este ano, pelo Conselho Municipal 
da Vila de Nhamayábuè (CMVN), sede 
distrital de Mutarara, na província de 
Tete, para fazer face à deficiente ilumi-
nação pública, que coloca em perigo a 
vida dos munícipes.

A falta de iluminação é crítica na 
via que que liga o Mira-Zambeze ao rio 
Dziwe-Dziwe, e desta zona até ao Bairro 
1.º de Maio.

O vereador de Urbanização e Infra-
-Estruturas no CMVN, Hodélio Fran-
cisco, explicou que a iniciativa também
vai beneficiar os bairros Samora Machel,
25 de Dezembro, 1.º de Maio, Eduardo
Mondlane e Agriza, uma vez que a via a
ser iluminada atravessa estas unidades
residenciais.

“Já colocámos 100 candeeiros para a 
iluminação pública na vila e este ano nos 
comprometemos a adquirir mais 70 para 
permitir a circulação de pessoas e bens à 
noite na nossa autarquia em condições 
mínimas de segurança”, afirmou.

Acrescentou que numa primeira fase 
o material será adquirido através do Fun-
do de Investimento de Iniciativa Autár-
quica (FIIA), mas esforços serão feitos

A PROVÍNCIA de Inhamba-
ne conta desde segunda-feira 
com um novo laboratório de 
saúde pública, uma infra-es-
trutura construída de raiz e 
financiada pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desen-
volvimento (PNUD).

Inhambane é uma das pro-
víncias que apresenta uma 
elevada taxa de positividade 
para a Covid-19 comparativa-
mente as restantes do país.

O novo laboratório vai 
acelerar o diagnóstico para ca-
sos suspeitos da Covid-19 bem 
como evitar o envio de amos-

tras ao Instituto Nacional de 
Saúde (INS), na província de 
Maputo. 

O laboratório em questão 
está capacitado para proces-
sar cerca de 400 amostras por 
dia, segundo disse o Ministro 
da Saúde, Armindo Tiago, no 
evento. 

Referiu que além de dotar a 
província com capacidade de 
diagnóstico laboratorial para 
a Covid-19, o novo laboratório 
também irá permitir analisar 
outras amostras de doenças 
relevantes no contexto da vi-
gilância epidemiológica e da 

investigação científica. 
“Em vez de estarmos a 

reclamar, usamos a Covid-19 
como uma janela de oportu-
nidade para melhorar o sector 
da Saúde, pois aqui podem 
ser tratadas todas as doenças 
que precisam de tecnologia de 
ponta para o seu diagnóstico”, 
disse o governante.

Citou como exemplo a In-
fluenza, cujo diagnóstico já é 
possível, graças ao novo labo-
ratório, assim como de outras 
doenças gripais ou virais. 

A secretária de Estado de 
Inhambane, Ludmila Maguni, 

O CONSELHO Executivo Provincial (CEP) 
de Nampula está empenhado em aumen-
tar os ingressos aos cursos de formação de 
professores primários nos institutos pú-
blicos e privados.

A iniciativa tem como objectivo redu-
zir o défice de professores para as classes 
iniciais com que se deparam alguns dis-
tritos da província de Nampula nos últi-
mos anos. Segundo o chefe do Gabinete 
do Governador da Província de Nampula, 
Rodrigues Ussene, que falava na recep-
ção de 180 professores recém-graduados 
oriundos das províncias de Maputo, Gaza, 

Sofala e Tete, contratados para reforçar o 
sector, para além do aumento do núme-
ro de novos ingressos o Governo também 
está a equacionar a reabertura de mais 
instituições de formação.

Para já, segundo Ussene, o Conselho 
Executivo Provincial de Nampula, em 
articulação com o Ministério da Educa-
ção e Desenvolvimento Humano, está a 
equacionar reabrir dois antigos institutos 
de formação de professores, actualmente 
encerrados.

Trata-se do antigo Instituto de Forma-
ção de Professores Primários de Momola, 

localizado em Namigonha, arredores da 
cidade de Nampula, e outro localizado no 
distrito de Murrupula.     

Indicou que o número de ingressos 
nos cursos de formação nos institutos 
de formação existentes na província de 
Nampula não atinge 1000.   

A província de Nampula conta com 
quatro institutos de formação de profes-
sores primários, dos quais dois públicos, 
um dos quais na cidade-capital e outro 
no distrito de Monapo.  Os privados estão 
localizados no distrito de Mogovolas e na 
cidade de Nacala-Porto.

O 
SECTOR da Saúde 
em Nampula teme a 
eclosão de doenças da 
época chuvosa, dada 
a regularidade da 

precipitação e principalmente 
o actual cenário que a cidade
apresenta, caracterizado por
acumulação de lixo. 

A preocupação foi mani-
festada pelo chefe do Depar-
tamento de Saúde Pública no 
Serviço Provincial de Saúde 
de Nampula, Geraldinho Ava-
linho. 

Apontou que tendo em 
conta a gravidade e comple-
xidade da situação, é urgente 

NAMPULA

Saúde teme eclosão 
de doenças diarreicas

que se tomem medidas visan-
do, fundamentalmente, pro-
mover o saneamento básico 
urbano, através da remoção 
dos resíduos sólidos acumu-
lados em diferentes pontos da 
cidade de Nampula.

“É verdade que o problema 
de saneamento do meio é ge-
neralizado em todas as cidades 
de Nampula, mas é crítico na 
capital provincial, carecendo 
de um tratamento especial e 
imediato, nomeadamente a 
remoção dos resíduos sólidos 
para a preservação da saúde 
dos citadinos”, disse.  

Avalinho disse que o sector 

que dirige tem vindo a traba-
lhar conjuntamente com os 
responsáveis do Município da 
Cidade de Nampula no sen-
tido de se encontrarem solu-
ções que ajudem a melhorar o 
saneamento na urbe e evitar a 
eclosão das doenças, com des-
taque para as diarreicas. 

Segundo informações 
das autoridades municipais, 
presentemente a cidade de 
Nampula está com problemas 
sérios de recolha de lixo, de-
vido à avaria da maior parte 
do equipamento usado para o 
efeito.

Porém, a edilidade diz que 

tudo está a ser feito para ace-
lerar a remoção do lixo, apesar 
das dificuldades.

Neste momento os bair-
ros de Napipine, Cavalaria, 
Muhala-Expansão, Muatala, 
Mutauanha, Namicopo e Mur-
rapaniua são os que apresen-
tam muito lixo acumulado e a 
exalar cheiro nauseabundo.  

A cidade de Nampula 
produz cerca de 1200 metros 
cúbicos de resíduos sólidos 
diariamente, o que faz com 
que se acumulem montes de 
lixo, principalmente na zona 
periférica, em caso de falta de 
remoção.

Requeridos mais ingressos 
para a formação de professores

Indicadores da Covid-19 
continuam a melhorar

TETE

Iluminação pública para Nhamayábuè

Iluminação pública é aposta em Mutarara

Inaugurado laboratório 
de saúde pública em I`bane

considerou o laboratório como 
um marco para a província, 
pois vai permitir tratar uma 
componente muito impor-
tante na cadeia de gestão da 
pandemia.

“O processamento local 
das amostras da Covid-19, 
com recurso a equipamento 
moderno com tecnologia PCR 
(reacção em cadeia da poli-
merase) irá acelerar a dispo-
nibilidade do resultado, para 
a tomada de decisão correcta 
para um segmento adequa-
do”, disse Maguni.

O laboratório também vai 
permitir processar amostras 
em tempo real, bem como 
fazer testes de biologia mo-
lecular, tais como carga viral, 
malária, tuberculose e outras 
doenças emergentes. (AIM)

Há pouca procura de material escolar
AS lojas vocacionadas à venda 
de material escolar na cidade 
de Xai-Xai registam fraco mo-
vimento, a poucos dias do ar-
ranque de mais um ano lectivo.

Não obstante este cenário, 
pais e encarregados de educa-
ção na cidade de Xai-Xai já co-
meçam a preparar o material e 
uniforme escolar dos filhos para 
permitir um regresso às aulas 
sem constrangimentos. 

O “Notícias” constatou 
que  os preços nas lojas e no 
mercado paralelo continuam 
estáveis, estando, por exem-
plo, a embalagem de cadernos 
de capa preta a ser comercia-
lizada entre 280,00 e 300,00 
meticais. A caixa de esfero-
gráficas continua a 420,00 
meticais, o lápis a 10,00 me-
ticais cada e a borracha é ven-
dida igualmente a 10,00 meti-
cais a unidade. 

Na loja Darling, de referên-
cia neste ramo, o respectivo 
gestor, Parag Morjaria, afirma 
que o nível de procura reduziu 
em 40 por cento comparan-
do com os anos anteriores por 
conta da paralisação das aulas. 

Disse acreditar que nos 
próximos dias o cenário poderá 
mudar, a julgar pela tendência 
de deixar as compras para a úl-
tima hora.  

Numa outra loja, de venda 
a grosso e a retalho, a gestora, 
Sataque Bay, disse que os en-
carregados de educação de-
viam adquirir o material escolar 
atempadamente para que os fi-
lhos tenham tudo pronto no dia 
do início das aulas bem como 
para evitar preços elevados que 
normalmente acontecem com 
o aumento da procura. 

O cenário repete-se ao nível
dos mercados informais, onde 
os “ambulantes” dizem que es-
tão a somar avultados prejuízos 
com a redução das vendas do 

uniforme escolar. 
Célia Alfredo, vendedeira 

ambulante de uniforme, conta 
que a procura diminuiu drasti-
camente, sendo que de 10 pa-
res vendidos diariamente, nos 
anos anteriores, passou para 
apenas dois, actualmente. 

“Não há negócio. Ainda 
tenho o “stock”, adquirido em 
Dezembro, o que não acontecia 
antes”, lamentou. 

Delfina Mafumo, também 
vendedeira, relaciona a redução 
das vendas com o fraco poder 
de compra dos encarregados de 
educação, como consequência 

dos despedimentos nas empre-
sas,  devido à Covid-19. 

No entanto, alguns pais e 
encarregados de educação afir-
mam que não pretendem gastar 
com material escolar, por várias 
razões, como as constantes in-
terrupções devido à Covid-19, 
dificuldades financeiras e pelo 
facto de ainda possuírem ma-
terial dos anos anteriores.  

Alda Mazucane, encarrega-
da de educação de três crian-
ças, disse ter comprado apenas 
o essencial, optando pelo mais
urgente.

Acrescentou que espera ad-

quirir outro material ao longo 
do ano lectivo, de acordo com 
as necessidades de cada crian-
ça. Apontou ser uma “grande 
ginástica” adquirir uniforme, 
devido aos preços elevados. 

Sania Rachid, mãe de dois 
filhos, disse encarar dificul-
dades devido aos preços ele-
vados. Disse ser impossível 
falar de qualidade de ensino e 
aprendizagem quando o aces-
so ao material escolar é one-
roso, pelo que vai optar pela 
contenção e poupança, reuti-
lizando o material do ano tran-
sacto. 

junto dos parceiros do Município para 
acelerar o processo, evitar sobrecarregar 
o orçamento municipal e viabilizar a rea-
lização de mais projectos em carteira.

“Tivemos uma experiência muito boa 

aquando da electrificação da Mutarara 
Velha, a cinco quilómetros da vila. Con-
támos, na altura, com o apoio de duas 
empresas e pretendemos utilizar a mes-
ma estratégia desta vez”, concluiu.
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MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

 AO NOSSO LADO

Aos nossos clientes, muito Obrigado
por fazerem a nossa história.

DADOS PRELIMINARES DO DISTRITO DE NAMPULA

Chuva provoca um óbito
e destrói mais de 2 mil casas

U
MA criança mor-
reu e mais de 
duas mil casas 
foram destruídas 
em consequên-

cia  da chuva intensa que caiu 
na noite de domingo e tarde 
de segunda-feira no distrito 
de Nampula. A criança morreu 
após a casa onde residia ter de-
sabado, no Bairro de Napipine.

Para além da destruição de 
duas mil casas, a chuva afectou 
directamente mais de 10 mil 
famílias. Segundo o adminis-
trador do distrito de Nampula, 
Rafael Tarcísio, decorre neste 
momento um levantamento 
profundo da situação, uma vez 
que há zonas recônditas cujo 
acesso não é fácil. 

No que diz respeito às vias 
de acesso, a título de exem-
plo, ficou afectada a estrada da 
zona de Namiteka, no Bairro de 
Muahivire, cuja intervenção 
para a sua normalização se afi-
gura urgente.

O governador da província 
de Nampula, Manuel Rodri-
gues, realizou ontem visitas 
de monitoria da situação nos 
bairros da cidade para avaliar o 
impacto da passagem da tem-
pestade tropical Ana.

Manuel Rodrigues foi con-
frontado com a destruição 
total de infra-estruturas so-
ciais, nomeadamente escolas, 
centro de Saúde, estradas e  
habitações. Na ocasião, ape-
lou à população da província 
a continuar a observar as me-
didas de prevenção, evitando 

permanecer nas zonas baixas.
“Por isso todo o trabalho 

que o Governo está a fazer é no 
sentido de transmitir mensa-
gens para que todos cidadãos, 
neste momento de queda de 
chuva, evitem  fazer-se nos 
leitos dos rios bem como de-
baixo das árvores frondosas e 

dos postes de transmissão de 
energia eléctrica de alta ten-
são”, disse.

Instruiu os governos locais 
a continuarem a transmitir 
mensagens em línguas locais 
para que a população possa 
compreender o perigo e a di-
mensão da situação.

Governador Manuel Rodrigues inteirando-se do impacto provocado pela chuva num dos bairros

Derrube de ponte
isola Namiteca
O ACESSO à Unidade Comu-
nal de Namiteka, no Bairro de 
Muahivire, arredores da ci-
dade de Nampula, está desde 
segunda-feira condicionado, 
devido à destruição parcial da 
ponte sobre o rio Namiteca, em 
resultado da chuva que se re-
gista desde a tarde de domingo 
último.

O corte parcial da pon-
te precipitou-se por falta de 
um sistema de drenagem das 
águas pluviais, para além de 
que a infra-estrutura não está 
protegida nas extremidades, 
o que faz com que a água das
chuvas arraste com facilidade
os solos. 

Os automobilistas foram 
obrigados a usar vias alterna-
tivas. Noutros pontos da urbe 
os cidadãos circulam com di-
ficuldade devido aos buracos e 
estradas alagadas. 

OS produtores de hortícolas da cintura verde da 
cidade de Nampula estão esperançados em conse-
guir bons resultados na presente campanha agrí-
cola, mercê da chuva que está a cair. Os produtores 
já tinham perdido a esperança, com a demora da 
precipitação, situação agravada pela crise de água 
com que a cidade se debate. Mussa Selemane, 
horticultor no Bairro de Carrupeia, mostrou-se 
satisfeito com a queda da chuva, afirmando que 
vai estimular os agricultores a se empenharem na 
produção de hortícolas para o abastecimento aos 
principais mercados da cidade, incluindo bares, 
restaurantes e hotéis. 

Selemane sublinhou que neste momento em 
que os produtores de hortícolas estão animados 
empenham-se também no aumento das suas áreas 
de cultivo para responder à demanda do mercado e 
consequentemente melhorar a rende familiar.

José Armando, da zona de Nicuta, no Bairro 
de Napipine, uma das maiores áreas de produção 
de hortícolas na cidade de Nampula, afirmou que 
além das chuvas outro factor que contribuirá para 
o aumento da produção este ano é a disponibili-

dade de sementes melhoradas de hortícolas, com 
destaque para couve, alface e repolho. 

Destacou o facto de os horticultores, em par-
ticular mulheres, terem recebido alguns insumos 
agrícolas, como enxadas, regadores e outros, for-
necidos pela esposa do secretário de Estado na 
província de Nampula, Ana Gondola. 

Anapasula Manuel, produtor de Nicuta, disse 
que se envolveu na produção de hortícolas porque 
através desta actividade consegue sustentar a sua 
família, manifestando satisfação por ter a certeza 
de que na presente campanha irá obter bons resul-
tados. 

Os produtores afirmam, entretanto, que a falta 
de adubos e insecticidas para o combate e trata-
mento às pragas e doenças que afectam o desen-
volvimento das hortícolas tem sido uma das maio-
res dificuldades que enfrentam em todos os anos.

Na cidade de Nampula outros pontos impor-
tantes de produção de hortícolas situam-se nos 
bairros de Muahivire-Expansão, Natikiri, Marrere, 
Mutava-Rex, Murrapaniua, Barragem e áreas do 
rio Monapo.

Produtores de hortícolas animados

Por exemplo, alguns muní-
cipes dos bairros de Namute-
quelíua e Muahivire viram as 
suas viaturas enterradas por 
conta da lama e outros deixa-
ram-se transportar por opera-
dores de moto-táxi até aos seus 
locais de trabalho.

O Instituto Nacional de 
Meteorologia (INAM) anunciou 
que a depressão tropical podia 
atingir na tarde de domingo 

o estágio de forte tempestade
tropical severa, com ventos na 
velocidade que varia entre 90 
e 120km/h, afectando as pro-
víncias de Nampula, Zambézia, 
Tete, Manica e Sofala.

As autoridades alertaram, 
ainda, que as cidades de Nam-
pula e Nacala bem como alguns 
distritos podiam ter um cenário 
de inundações, em resultado 
das chuvas intensas. 

Licenciadas 19 unidades industriais em 2021
PELO menos 19 unidades industriais de vá-
rios sectores de actividade, com destaque 
para o ramo alimentar e bebidas, grande 
parte instalada na capital e em alguns dis-
tritos da província, foram licenciadas e en-
traram em funcionamento o ano passado, 
mesmo com a Covid-19.

Com o licenciamento destas unidades 
industriais a sector da indústria e comér-
cio de Nampula arrecadou para os cofres 

do Estado pouco mais de 13 mil milhões de 
meticais. 

O director provincial da Indústria e 
Comércio em Nampula, Alfredo Nampuio, 
que revelou a informação, precisou que 
a indústria de processamento da farinha 
de milho instalada no distrito de Malema 
passou a destacar-se como sendo a maior 
em toda a província. Com a entrada destas 
novas unidades indústrias eleva-se para 

1379 infra-estruturas do género, sendo que 
a cidade portuária de Nacala continua a li-
derar na lista com maior número, seguida 
da cidade de Nampula.

Nampuio anunciou a criação do tercei-
ro parque industrial nos distritos de Ribáuè 
e Malema, dada a sua localização geográ-
fica, atravessada pela linha-férrea do Cor-
redor de Nacala, e o potencial agrícola que 
detêm.

Uma casa de construção precária não resistiu à fúria da tempestade
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOCAL
UNIDADE DE GESTÃO DO PROJECTO - UGP

Project ID N.º P163989

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
- SELEÇÃO DE FIRMAS -

Referência N.º –  MZ-MAEFP-264468-CS-QCBS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA  
REVISÃO DO PACOTE LEGISLATIVO DE ORDENAMENTO 

TERRITORIAL E REGULAMENTO DO SOLO URBANO

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério da Administração Es-

tatal e Função Pública (MAEFP) recebeu financiamento do Banco Mundial, para
o custear o Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local (PDUL) e pretende

aplicar parte do financiamento na Contratação de Serviços de Consultoria para
apoiar o Ministério da Terra e Ambiente (MTA) na revisão do Pacote Legislativo

sobre Ordenamento do Territorial.

2. O país aprovou através da Resolução n.º 18/2007, de 30 de Maio a Política de Or-

denamento Territorial e a Lei n.º 19/2007, de 18 de Julho, sobre o Ordenamento

do Território – LOT, instrumentos que procuram estabelecer as principais direc-

trizes e colmatar as lacunas ora existentes no exercício da organização e gestão da

terra do país, e o Decreto n.º 60/2006, de 26 de Dezembro, sobre o Regulamento

do Solo Urbano. A Lei procedeu ao enquadramento jurídico da Política de Orde-

namento Territorial e estabeleceu as bases do regime jurídico dos instrumentos de

ordenamento do território, visando garantir uma ocupação e utilização racional e

sustentável dos recursos naturais, a promoção da coesão nacional, a valorização

dos diversos potenciais de cada região, o melhoramento das condições de habita-

ção, das infra-estruturas, dos sistemas urbanos e a segurança das populações mais

vulneráveis a calamidades naturais.

3. Os Termos de Referência (TOR’s) detalhados para os serviços poderão ser en-

contrados no website https://www.pdul.gov.mz/Anuncios/Concursos ou pode-

rão ser solicitados pelo e-mail fornecido no endereço abaixo indicado.

4. O MAEFP - PDUL / UGP convida empresas de consultorias elegíveis (“Consul-
tores”) especializados nos processos de Recrutamento de Recursos Humanos a
manifestarem o seu interesse na prestação dos Serviços. Os consultores interessa-
dos devem fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações
exigidas e a experiência relevante para executar os Serviços. Os critérios para a
pré-selecção serão: (i) Experiência Geral em Elaboração de Documentos Nor-
mativos de Natureza Jurídica e (ii) Experiência Específica em Reforma Jurídica.
Os especialistas principais não serão avaliados na fase de pré-selecção.

5. Atenção especial aos Consultores interessados para a Secção III, parágrafos 3.14,
3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco
Mundial de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de 2018, es-

tabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.

6. Os consultores poderão associar-se a outras firmas para melhorar suas qualifica-
ções, na forma de um consórcio ou sub-consultoria, mas devem indicar claramente
se a associação é na forma de joint venture e / ou sub-consultoria. No caso de uma
joint venture, todos os sócios da joint venture serão solidariamente responsáveis
pela totalidade do contrato, se seleccionados.

7. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção Baseado na
Qualidade e no Preço (QCBS) estabelecido no Regulamento de Aquisições do
Banco Mundial.

8. Mais informações poderão ser obtidas no endereço abaixo, durante o horá-
rio de expediente, das 9.00 às 15.00 horas, hora de Moçambique. Os TdR e ou-
tros documentos relevantes do projecto poderão ser encontrados no website                                                          
https://www.pdul.gov.mz/Anuncios/Concursos.

9. As manifestações de interesse em Inglês, deverão ser submetidas no endereço
abaixo até ao dia 11 de Fevereiro de 2022, pelas 15.00 horas.

Ministério da Administração Estatal e Função Pública
Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local
Unidade de Gestão de Projecto – Procurement
Rua n.º 1301, Porta n.º 61, Bairro da Sommerschield
EDIFÍCIO -  CoWorks LAB 02 
https://coworklab.net/cowork/cowork-lab-2/?lang=en 

Email: procurement@pdul.gov.mz 
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mento está a decorrer de for-
ma satisfatória porque nas três 
semanas iniciais conseguimos 
ter números muito próximas 
da metade da meta prevista e o 
Ministério está satisfeito. Ago-
ra, a situação de Cabo Delgado 
não se pode aliar com o que 
está acontecer porque temos 
equipas de supervisão no ter-
reno”, disse Ilídio Mahilene, 
assegurando que já existem 
brigadas móveis criadas para 
operarem nos centros de aco-
modação, por forma a abranger 
mais jovens. 

Ainda sobre a situação de 

Cabo Delgado, aquele oficial 
avançou que trabalha-se em 
coordenação com os governos 
locais que estão, igualmente, 
comprometidos com a causa 
do recenseamento militar.

 Assegurou que o alcance 
da meta prevista será possível 
graças às estratégias definidas 
no campo, presença da super-
visão, consciência dos jovens e 
o papel das autoridades locais,
como líderes comunitários,
pais e encarregados de edu-
cação que são apelados a mo-
bilizarem os jovens a aderir ao
recenseamento.

Questionado se a passagem 
do ciclone “Ana” nas provín-
cias de Nampula, Zambézia, 
Niassa, Sofala e Manica não irá 
influenciar negativamente no 
censo militar, Ilídio Mahelene 
respondeu não haver ainda in-
formações preocupantes.

Disse também que aguar-
da-se pelas informações mais 
precisas, mas assegurou que 
o processo está decorrer bem,
porque “os números mostram
que há um trabalho árduo e  há
responsabilidade de todos os
intervenientes envolvidos no
processo”.

O PARTIDO Movimento Na-
cional para Recuperação da 
Unidade Moçambicana (MO-
NARUMO) já está a trabalhar 
na redefinição das estratégias 
para os próximos desafios polí-
ticos, designadamente, as elei-
ções municipais do próximo 
ano e gerais de 2024.

A estratégia passa, sobre-
tudo, pela revitalização e con-
solidação das bases em todo o 
território nacional, o que leva 
a presidente do partido, Do-
rinda Eduardo, a visitar todas 
as província com o objectivo de 
colher opinião dos membros e 
desenhar planos de actuação 
para garantir sucesso nestes 
pleitos.

Com efeito, Dorinda 
Eduardo encontra-se na pro-
víncia de Sofala, onde vai 
manter contacto com as repre-
sentações do partido em todos 
os distritos, para depois rumar 
para Cabo Delgado com o mes-
mo objectivo.

Segundo afirmou, preten-
de-se ainda com estas visitas, 
reencontrar os membros e rea-
cender o ânimo do partido que, 
desde finais de 2019, trabalha 
condicionado por conta das 
restrições impostas pela pan-
demia da Covid-19.

Explicou ainda que a in-
tenção da digressão é de colher 
opiniões dos membros e medir 
as valências para definir como 
se apresentar às eleições autár-
quicas, sobretudo identificar 
para onde o MONARUMO deve 
direccionar as acções sem dis-

D
URANTE as primeiras 
três semanas da cam-
panha do recensea-
mento militar, edição 
2022, foram registados 

em todas as províncias do país, 
68.695 mancebos. 

A inscrição começou no dia 
3 de Janeiro corrente e termi-
na a 28 de Fevereiro próximo, 
estando previsto abranger 200 
mil jovens nascidos em 2004, 
com a possibilidade daqueles 
que não o fizeram antes, regu-
larizarem a sua situação mili-
tar.

A informação foi partilhada 
ontem pelo director nacional 
adjunto dos Recursos Huma-
nos no Ministério da Defesa 
Nacional, coronel Ilídio Mahi-
lene, especificando que, dos 
inscritos, 46.706 são homens e 
21.989 mulheres.

Estes dados levam o sector 
da Defesa a avaliar positiva-
mente o decurso do recensea-
mento militar nestas primeiras 
semanas, comparativamente 
às campanhas anteriores.

Mahilene indicou que as 
províncias de Nampula, Zam-
bézia, Maputo província e Ci-
dade, Manica, Sofala e Inham-
bane são as que recensearam 
mais jovens neste período, 
apresentando números no in-
tervalo de sete a nove mil ins-
critos. 

Disse ainda que as outras 
províncias apresentam núme-
ros aceitáveis, tendo em conta 
que ainda decorre o processo, 
excepto Cabo Delgado que, até 
ao momento, registou apenas  
três mil jovens.

“O processo de recensea-

EM TRÊS SEMANAS DO CENSO

Perto de 70 mil 
mancebos inscritos 
em todo o país

Ilídio Mahilene fala dos avanços alcançados no recenseamento militar

PRÓXIMOS DESAFIOS ELEITORAIS

MONARUMO prepara-se para
conquistar melhores resultados

persar forças.
Dorinda Eduardo considera 

ser importante que o partido 
trabalhe para conquistar a con-
fiança do povo e procurar in-
troduzir equilíbrio nos muni-
cípios, assembleias provinciais 
e na Assembleia da República. 

Segundo referiu, os parti-
dos políticos são fundamen-
tais para o pleno exercício da 
democracia e atuam como 
agentes de interação entre a 
sociedade e o Estado, sendo 
por isso que devem ser fortes 
e apresentarem alternativas ao 
cidadão.

“Também são importantes, 

na medida que devem promo-
ver debates que contribuam 
para o crescimento socioeco-
nómico do país, garantindo 
uma vida condigna ao povo 
moçambicano”, disse Dorinda 
Eduardo.

Sobre a segurança, lamen-
tou a situação do terrorismo 
vivido nas províncias de Cabo 
Delgado e Niassa, exortando à 
união dos moçambicanos para 
combater este mal e impe-
dir que se alastre para outros 
pontos do país, para além de 
proporcionar apoio aos deslo-
cados.

Com efeito, disse que o seu 

partido está a mobilizar jovens 
de todo o país, através das re-
des sociais, a não aderirem aos 
grupos terroristas que aliciam 
com de promessas de melhores 
condições de vida.

“A nossa mensagem é 
que os jovens devem apos-
tar na formação e, acima de 
tudo, cultivar o espírito de 
patriotismo para defenderem 
a soberania nacional”, disse a 
presidente do MONARUMO, 
que considera ser responsa-
bilidades de todas as famílias 
sensibilizar os filhos a não par-
ticiparem na destruição da sua 
própria pátria.

Alcançar melhores resultados nas eleições municipais e geias é a meta do MONARUMO
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO (Comercial)

ANÚNCIO PARA A VENDA JUDICIAL
Faz-se saber que nesta Secção correm termos processuais, uns Autos de Carta Precatória 

registada sob o nº 31/21/C, em que o exequente BANCO ÚNICO, SA, move contra os 

executados: METALÚRGICA DA MATOLA, LIMITADA, CARLOS ANTÓNIO RIBEIRO 
LOURENÇO e EMÍDIO EUGÉNIO GOMES MORAIS, para o pagamento da quantia exequenda 

no valor de 6 197 344,63MT (seis milhões, cento e noventa e sete mil, trezentos e 
quarenta e quatro meticais e sessenta e três centavos), foi designado o dia 14 de 
Fevereiro de dois mil e vinte e dois, pelas 13.00 horas, para abertura de propostas, a 

serem apresentadas no Cartório deste Tribunal em carta fechada, até trinta minutos antes da 

hora marcada, para a venda em terceira praça, a qualquer preço, dos bens abaixo indicados:

Verba nº 1
Uma quinadeira 400TRG 404, nº de série RDH40410284, avaliada em 600 000,00MT 
(seiscentos mil meticais);

Verba nº 2

Uma calandra 25MMx3M, nº de série 8332531984, avaliada em 500 000,00MT (quinhentos 
mil meticais).

Os bens penhorados encontram-se localizados na sede da Metalúrgica da Matola, Limitada, 

sita na Estrada Velha, nº 728, cidade da Matola, província de Maputo, pelo valor superior 

de 1 100 000,00MT (um milhão e cem mil meticais) e podem ser examinados nos dias 

úteis, das sete horas e trinta minutos às quinze horas e trinta minutos, ficando o exequente 
obrigado a mostrar os bens que se pretendem examinar, nos termos do artigo 891º do Código 

do Processo Civil.

Mais faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda acima e da data e horas 

descritas.

Matola, aos catorze dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e dois.

O Ajudante de Escrivão
Sarmento de Dias Jozine

Verifiquei

O Juiz de Direito
Salomão Paulo Manhiça
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O 
SECRETÁRIO-GE-
RAL do Partido Fre-
limo, Roque Silva, 
ofereceu ontem à So-
ciedade do Notícias 

3200 máscaras de protecção 
da Covid-19, no quadro da 
visita que efectuou a esta em-
presa de comunicação social e 
proprietária dos jornais “No-
tícias”, “Domingo” e “Desa-
fio”.

As máscaras foram entre-
gues ao Presidente do Conse-
lho de Administração da So-
ciedade do Notícias, SA, Júlio 
Manjate. Roque Silva escalou a 
Sociedade do Notícias no âm-
bito da visita que efectuou aos 
órgãos de comunicação social, 
tendo estado antes na Rádio 
Moçambique (RM) e Televisão 
de Moçambique (TVM).

Disse que o jornal “Notí-
cias” confunde-se com a his-
tória do desenvolvimento da 
comunicação social no país e 
é parte dos órgãos de informa-
ção que bastante têm estado 
a contribuir para a afirmação 
de Moçambique como nação 

e sobretudo para a construção 
da moçambicanidade.

 “Vimos saudar e reconhe-
cer o trabalho que está a ser 
realizado, transmitir a mensa-
gem de encorajamento e com-
preender aquilo que pode ser 
o nosso papel na busca de so-
luções para os problemas que
a instituição enfrenta, não só
como Frelimo, mas como par-
tido político. Se nós queremos
uma sociedade cada vez mais
informada e formada então
temos que dar a nossa contri-
buição no crescimento dos ór-
gãos de comunicação social”,
afirmou Roque Silva.

O dirigente político sau-
dou a diferença de idades e 
a convivência salutar entre a 
velha e a nova geração na Re-
dacção do Notícias, destacan-
do que uma das questões que 
preocupa muitas organizações 
é o conflito inter-geracional, 
nomeadamente entre o velho 
e o novo. 

Sobre o assunto, o SG da 
Frelimo disse eufemistica-
mente que é assim como os 

jardins ficam bonitos.
Roque Silva referia-se à di-

ferença de idades na Socieda-
de do Notícias, sobretudo no 
seio da classe jornalística. Para 
o secretário-geral do partido
no poder, é importante que
os mais velhos compreendam
que o seu papel só será bem
sucedido se souberem confiar
na juventude. Por seu turno,
a juventude deve saber que é
nos mais velhos onde vai bus-
car a inspiração, a experiência
e os valores que serão impor-
tantes para os desafios actuais.

Entretanto, pronuncian-
do-se sobre o trabalho desen-
volvido nos três órgãos de co-
municação social, Roque Silva 
considerou que há uma grande 
determinação, no sentido de 
levar informação ao cidadão, 
dentro duma perspectiva de 
construção de cidadania e de 
criação de bases sólidas, atra-
vés duma informação para o 
desenvolvimento do país

Referiu que uma das gran-
des responsabilidades dos ór-
gãos de informação, particu-

larmente os públicos, é tirar 
a população de informações 
falsas, trazendo para elas in-
formações verdadeiras, para 
que o povo moçambicano sai-
ba o que acontece no país e no 
mundo, e como é que cada um 
participa no processo do de-
senvolvimento.

“Há grandes desafios na 
Rádio Moçambique. É visível a 
necessidade de da moderniza-
ção daquela estação emissora 
pública. No Notícias o pro-
cesso de modernização ainda 
é um grande desafio, apesar 
de ter começado”, observou, 
acrescentando que a Televisão 
de Moçambique deu um passo 
importante, mas tem o grande 
desafio de conciliar o edifício 
bonito e imponente e os equi-
pamentos modernos com re-
cursos humanos que tenham 
muita capacidade de inovação 
e criatividade, de modo a per-
mitir que toda a robustez ins-
talada sob ponto de tecnologia 
seja também acompanhada 
por uma qualidade programas 
e serviços prestados.

PREVENÇÃO DA COVID-19

Roque Silva oferece
máscaras ao Notícias

SG da Frelimo, Roque Silva, entregando máscaras ao PCA da Sociedade do Notícias, Júlio Manjate

IMPACTO DAS CHUVAS NO CENTRO E NORTE

Frelimo solidariza-se
com vítimas da tempestade
O PARTIDO Frelimo solidari-
za-se com as famílias que per-
deram os seus entes queridos 
e outros bens em consequên-
cia dos ventos fortes e chuvas 
torrenciais que se abatem so-
bre as regiões centro e norte 
do país e apela às pessoas de 
boa vontade e aos moçambi-
canos em geral para que não 
se poupem a esforços no sen-
tido de prestar socorro e ajuda 
de que necessitam neste mo-
mento de angústia.

O secretário-geral do Par-
tido Frelimo, Roque Silva, 
que fez este pronunciamento 
ontem na visita que efectuou 
à Sociedade do Notícias, la-
mentou que, mais uma vez, 
ventos fortes e chuvas tor-
renciais, como fenómenos 
naturais, tenham provocado 
destruição e luto nas famílias 
moçambicanas naquelas re-
giões.

“Infelizmente, efectuá-
mos esta visita numa altura 
em que ventos fortes e chuvas 
torrenciais mais uma vez estão 
a provocar destruição e luto 
nas famílias moçambicanas. 
A nossa principal mensagem 
é de solidariedade para com as 
populações das zonas Centro e 

Norte e sobretudo para com as 
famílias que perderam os seus 
entes queridos”, disse.

Entretanto, solicitado a 
pronunciar-se sobre as alega-
das manifestações de protesto 
contra as taxas de portagem 
na capital do país, Roque Sil-
va defendeu que não se deve 
olhar para as portagens como 
“coisa doutro mundo”, in-

dicando que aqueles que in-
citam a tais manifestações e 
até fazem pronunciamentos 
hostis deviam colocar a mão 
na consciência e não usarem 
a inocência das pessoas para 
provocar situações que po-
dem retroceder o desenvol-
vimento que está a ser cons-
truído com muito sacrifício.

Segundo afirmou, tais 

pessoas incitam a manifes-
tações, mas quando se des-
locam, por exemplo, à vi-
zinha África do Sul pagam 
portagens. Sublinhou que as 
pessoas devem fazer pronun-
ciamentos tendo em conta os 
grandes desafios do país.

“Temos que pensar como 
país, com o povo moçambi-
cano, dono deste país”, disse.

Ventos fortes provocaram destruição de infra-estruturas e luto 

ANÚNCIO DE VAGAS 
LICENCIATURAS ISUTC 2022

O ISUTC - INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES, 
INFORMA AO PÚBLICO EM GERAL QUE ESTÃO ABERTAS VAGAS PARA 

O ANO LECTIVO 2022 NAS SEGUINTES LICENCIATURAS:

 

Cursos de Engenharias Vagas
Masculino Feminino

O ISUTC encoraja candidaturas femininas nos cursos de engenharia.

Requisitos: 

 
 

 
 

• 12ª Classe ou Equivalente (aprovação nas nas provas de admissão)
• 14 Valores na 12ª classe (Ingresso Directo)
• Graduados do ITC que reúnam os requisitos
• Grau de Bacharel ou que tenha frequentado outra instituição Superior

 
 

O ISUTC foi criado pelo Decreto Nº 32/99, de 1 de Junho de 1999, e a autorização de entrada em funcionamento foi objecto 
da Resolução do CM Nº 33/99, de 1 de Novembro de 1999. Cursos acreditados pelo CNAQ. A TRANSCOM, SA é a entidade 
instituidora do ISUTC.

 

Para mais informações: 
ISUTC - Secretaria Académica 
Prolong. Av. Kim Il Sung, (IFT/TDM) Edf. D1 - Maputo - Moçambique 
T.: (+258) 21 48 87 92/6 . C.: (+258) 82 30 62 620/ 84 31 29 246 
Email: isutc@isutc.ac.mz

Licenciatura em Engenharia Electrotécnica

Licenciatura em Engenharia Ferroviária

Licenciatura em Engenharia Civil e de Transportes

15 15

15 15

45 45

45 45

30 30

30 30

30 30

20 20

30 30

15 15

Licenciatura em Engenharia Informática e de Telecomunicações

Licenciatura em Engenharia Mecânica e de Transportes

Licenciatura em Engenharia e Ciência dos Computadores 

Licenciatura em Engenharia Electrónica e Telecomunicações

Cursos na área de Negócios Vagas
Masculino Feminino

Licenciatura em Contabilidade e Auditoria

Licenciatura em Gestão e Finanças

Licenciatura em Gestão Bancária e de Seguros 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

Direcção Regional Centro

Área Operacional da Beira 

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. Nos termos 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, o FIPAG-
Área Operacional da Beira convida aos interessados a apresentarem propostas fechadas, para os
concursos abaixo:

Nº do Concurso
Modalidade 
do Concurso

Objecto de 
contratação

Data e hora limite 
de entrega das 

propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Valor da garantia 
provisória

01/CP/FIPAG-
AOB/2022

Concurso 
Público

Prestação de 
serviços de limpeza, 
jardinagem e 
fumigação

25/2/2022
8.30 horas 

25/2/2022
9.00 horas

Não Aplicável

02/CP/FIPAG-
AOB/2022

Concurso 
Público

Fornecimento de 
toners

25/2/2022
8.30 horas

25/2/2022
10.00 horas

88.000,00MT 

03/CP/FIPAG-
AOB/2022

Concurso 
Público

Fornecimento de 
medicamentos

25/2/2022
8.30 horas

25/2/2022
13.00 horas

Não Aplicável

04/CP/FIPAG-
AOB/2022

Concurso 
Público

Prestação de serviços 
de oftamologia

25/2/2022
8.30 horas

25/2/2022
14.00 horas 

Não Aplicável

05/CP/FIPAG-
AOB/2022

Concurso 
Público

Fornecimento 
de reagentes e 
equipamentos para 
laboratório

28/2/2022
8.30 horas

28/2/2022
9.00 horas

Não Aplicável

06/CP/FIPAG-
AOB/2022

Concurso 
Público

Fornecimento 
de combustível e 
lubrificantes

28/2/2022
8.30 horas

28/2/2022
11.00 horas

Não Aplicável

07/CP/FIPAG-
AOB/2022

Concurso 
Público

Fornecimento de 
pneus e acessórios 
para viaturas

28/2/2022
8.30 horas

28/2/2022
13.00 horas

Não Aplicável

08/CP/FIPAG-
AOB/2022

Concurso 
Público

Fornecimento de 
consumíveis de 
escritório

1/3/2022
8.30 horas

1/3/2022
9.00 horas

Não Aplicável

09/CP/FIPAG-
AOB/2022

Concurso 
Público

Fornecimento de 
material de HSST

1/3/2022
8.30 horas

1/3/2022
10.00 horas

Não Aplicável

10/CP/FIPAG-
AOB/2022

Concurso 
Público

Fornecimento de 
ferramentas

2/3/2022
8.30 horas

2/3/2022
9.00 horas

Não Aplicável

11/CP/FIPAG-
AOB/2022

Concurso 
Público

Fornecimento de 
material de construção

2/3/2022
8.30 horas

2/3/2022
10.00 horas

Não Aplicável

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e examinar os documentos dos
concursos durante as horas normais de expediente, a partir da data da publicação do presente anúncio,
na UGEA, sediada no endereço indicado no nº 5 deste anúncio, podendo adquirí-los pela importância
não reembolsável de 1500,00MT (mil e quinhentos meticais), devendo para tal depositar o valor na
conta bancária nº 54145595 domiciliada no Millenium BIM.

3. O período de validade das propostas é de 90 dias, contados a partir da data-limite de entrega das
mesmas.

4. O posicionamento dos concorrentes será anunciado no endereço indicado no ponto 5 pelas 15.00
horas do dia 14 de Março de 2022.

5. As propostas deverão ser entregues e abertas em sessão pública nas datas e horas indicadas na tabela
acima, no seguinte endereço:

FIPAG-Área Operacional da Beira
Rua Companhia de Moçambique, nº 35

TEL.-23 323102
CIDADE DA BEIRA

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

Beira, Janeiro de 2022

A Autoridade Competente

7

Faz saber que por esta Secção cor-
rem termos processuais uns Autos de 
Acção Executiva para Entrega de Coi-
sa Certa, registados sob o nº 186/18, 
em que é exequente FRANCELINA SAL-
VADOR SITOE TOVELA, residente no 
Bairro de Mussumbuluco, quarteirão 
nº 5, casa nº 240, move contra o exe-
cutado ADRIANO CARLOS NHAMOA, 
divorciado, com último domicílio no 
Bairro Magoanine “A”, quarteirão nº 
26, casa nº 387, com o contacto: 84-
4117337. 
É desta forma citado o executado, para, 
no prazo legal de 10 (dez) dias, com 
dilação de 30 (trinta) dias, contados 
a partir da data da afixação do pre-

sente anúncio, proceder a entrega ao 
exequente, dos documentos da casa no 
Bairro de Mussumbuluco, uma proprie-
dade com 13 (treze) cabeças de gado, 
situada em Combumune - província de 
Gaza, um terreno situado na Praia de 
Bilene - província de Gaza e de um ter-
reno situado em Mulotana, província de 
Maputo, pelos fundamentos constantes 
na petição inicial, cujo duplicado da 
mesma se encontra à sua disposição, no 
Cartório deste Tribunal, onde poderá 
ser solicitado em qualquer dia útil, den-
tro das horas normais de expediente.
Mais ainda, é citado para dentro do 
mesmo prazo, escolher domicílio para 
receber as notificações ou constituir 

advogado na área da sede deste Tribu-
nal, sob pena de não se efectuarem as 
notificações, considerando-se as de-
cisões publicadas logo que o processo 
dê entrada na Secretaria, nos termos do 
artigo 255, nº 2, do CP Civil.

Matola, aos dezoito dias do mês de 
Janeiro do ano dois mil e vinte e dois

A Escrivã de Direito
Cremilde Cecília Monjane

Verifiquei
O Meritíssimo Juiz

Holden Roberto Nhamiliane Phele
(Juiz de Direito “C”)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DA MATOLA

1ª SECÇÃO CIVIL

ANÚNCIO
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR HOLDEN ROBERTO NHAMILIANE PHELE, JUIZ DE DIREITO DESTE TRIBUNAL

Pela Quarta Secção do Tri-
bunal Judicial da Cidade 
de Maputo correm éditos 
de trinta dias, citando a 
co-ré WINER CAR, LDA, 
com último domicílio na 
Avenida Agostinho Neto, 
número 1258, Sommer-
schield, Distrito Municipal 
KaMpfumu, nesta cidade 
de Maputo, actualmente 
em parte incerta, para, no 
prazo de 20 (vinte) dias, 
que começa a contar de-
pois de findo o dos éditos, 
a partir da data da afix-
ação deste edital, contestar, 
querendo, apresentando 
a sua defesa nos Autos de 
Acção Ordinária regista-
dos sob o número 37/21-
X, que por esta Secção lhe 
move o autor FRANCISCO 
JORGE CHIRINDZA, pelos 
fundamentos constantes da 
petição inicial, cujo dupli-
cado se encontra arquivado 
no Cartório desta Secção à 
sua disposição, podendo 
levantá-lo dentro das horas 
normais de expediente.

Maputo, aos 6 dias do mês 
de Janeiro do ano de dois mil 

e vinte e dois

A Escrivã de Direito
Flora da Graça Adriano

Verifiquei
A Juíza de Direito

Luísa Arone Samuel Matlaba
1024

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE 

DE MAPUTO
4ª SECÇÃO

ANÚNCIO
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo correm éditos de 30 (trinta) dias, citando o 
executado SUBSTANTIA INTERNATIONAL, LIMITADA, com a 
última sede conhecida na Av. Eduardo Mondlane, nº 652, 1º 
andar, Ponta-Gêa, cidade da Beira, ora em parte incerta, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, que começa a correr depois de findo o 
dos éditos, tudo a contar da data da segunda e última publicação 
deste anúncio no jornal, proceder o pagamento da quantia 
exequenda no valor de 420 709,05MT (quatrocentos e vinte 
mil, setecentos e nove meticais e cinco centavos), nomear 
bens à penhora ou podendo no mesmo prazo deduzir posição 
e nos termos do artigo 925º/2 do CPC, nos Autos de Execução 
Sumária, nº 120/2021-I, que por este Juízo e Cartório do Único 
Ofício lhe move a exequente TIBA MOÇAMBIQUE, LIMITADA, 
sob pena de, não o fazendo, prosseguindo a execução seus 
ulteriores termos, conforme tudo melhor consta da petição 
inicial, cujo duplicado se encontra à disposição nesta Secção, 
onde poderá solicitá-lo em qualquer dia útil, dentro das horas 
normais de expediente.

Maputo, aos 3 de Janeiro de 2022

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

A Juíza de Direito
Nilza Neemias Covane
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SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) - 2021/FRMOZ/FRMOZ/113770

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS – (FAO)

FAO Representation in Mozambique

Request for Proposal (RFP) for consultancy services: Technical Specifications for Irrigation 
development for PROMOVE project in Mozambique.

The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in Mozambique invites 
proposals from qualified firms for consultancy services: Technical Specifications for 
Irrigation development for PROMOVE project. The solicitation documents are available on 
the following link:  

https://www.ungm.org/Public/Notice/164124

The submission deadline is 10/02/2022 by 16:00 pm (Maputo Time)

------------------------------------///-------------------------------------

A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA ALIMENTAÇÃO E  A AGRICULTURA

Representação da FAO em Moçambique

Solicitação de Proposta (RFP) para serviços de consultoria para o desenvolvimento de 
Especificações Técnicas para Desenvolvimento de um Sistema de Irrigação para o projecto 
PROMOVE de Moçambique.

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) Moçambique 
convida todas as empresas qualificadas a apresentarem propostas para prestação de 
serviços de consultoria para desenvolvimento de Especificações Técnicas para um Sistema 
de Irrigação para o Projecto PROMOVE. Os documentos do concurso estão disponíveis no 
seguinte link:

https://www.ungm.org/Public/Notice/164124

O prazo de submissão das propostas é 10/2/2022 até às 16.00 (hora de Maputo)

650

GCP/MOZ/127/EC- PROMOVE Agribiz -Melhorando a Competetividade Rural nas províncas de Nampula e Zambézia
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EMPRESA NACIONAL DE PARQUES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EP
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

(UGEA)

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

1. A Empresa Nacional de Parques de Ciência e Tecnologia E.P, sita na Estrada Nacional
nº1, km 60, no distrito da Manhiça- Tel.: 21811200/01/02/03 ou 870201918, Fax:
21811210 - Maluana. Pretende contratar serviços de consultoria para prestação do
Serviço de Auditoria Externa às contas do Exercício Económico de 2021.

2. Os consultores interessados, deverão fornecer todas informações indicando as
suas capacidades para elaboração dos serviços de consultoria na área específica
indicada.
Nestes termos, a ENPCT E.P, convida a todos interessados com o Certificado de
Inscrição no Cadastro Único válido, para submeterem as suas cartas de manifestação 
de interesse na secretaria da ENPCT, até as 15.30 horas do dia 7 de Fevereiro,
em envelope selado ou lacrado, com identificação completa do concorrente e do
objecto de contratação.

3. A avaliação das manifestações de interesse será baseada nos seguintes aspectos:

• Qualificações académicas (consultores individuais);
• Experiência geral do consultor para a execução dos serviços requeridos;
• Experiência de trabalhos similares;
• Experiência de trabalho no país e

• Habilidades relevantes para a realização os serviços.

4. Serão seleccionados três (3) consultores, mediante os requisitos constantes do item
3, qualificando-se para a lista curta. Os consultores seleccionados serão notificados
para apresentarem a proposta técnica e financeira.

Quaisquer informações adicionais ou clarificações poderão ser solicitadas através
dos contactos acima mencionados.

Maluana, Janeiro de 2022
(Entidade contratante)

749 945

945

FACULDADE DE EDUCAÇÃO
CURSO DE MESTRADO ACADÉMICO EM EDUCAÇÃO

4ª EDIÇÃO

EDITAL

A Faculdade de Educação da Universidade Eduardo 
Mondlane informa que estão abertas candidaturas para a 4ª
edição do Curso de Mestrado Académico em Educação, 
2022.

Público-alvo: 
Graduados (as) dos cursos de Licenciatura em qualquer área
científica.

Organização do curso

O curso compreende 02 componentes de formação
(académica e de investigação), realizáveis em 02 anos, com 
120 créditos Académicos. O calendário das aulas obedece ao 
calendário académico da UEM. As aulas decorrem no
período pós laboral. 

Condições de admissão

 Certificado de habilitações de Licenciatura ou grau
equivalente, com média não inferior a 14 valores. Serão 
admitidos (as) os (as) candidatos (as) com nota de
licenciatura não inferior a 12 valores desde que
possuam experiência profissional comprovada de pelo 
menos 3 anos numa área de interesse para o curso.

 Pré Projecto de pesquisa (mínimo 06 páginas) que se
enquadre no Programa de Mestrado em Educação.

 Domínio da Língua Portuguesa;
 Capacidade de compreensão e produção oral e escrita

em Inglês.
Critérios de selecção
- Documentos entregues no acto de candidatura;
- Pré-projecto de pesquisa;
- Entrevista; 
- Equidade regional e de género.
Processo de candidatura 
As fichas de candidatura e a lista de documentos necessários
estão disponíveis no Registo Académico da Faculdade de
Educação e na página Web da FACED (www.faced.uem.mz).
Os processos de candidatura, devidamente instruídos, 
deverão dar entrada no Registo Académico da Faculdade de
Educação de 24 de Janeiro a 11 de Fevereiro de 2022 das 8:00
horas às 15:30 horas, com os seguintes documentos: 

 Requerimento dirigido ao Director da Faculdade, solicitando 
o ingresso ao curso de Mestrado em Educação;

 Carta dirigida ao Director da Faculdade indicando
disponibilidade financeira para o pagamento das propinas;

Maputo, Janeiro de 2022

 Duas cartas de recomendação; 
 Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade ou DIRE

(para estrangeiros);
 Fotocópia autenticada do certificado de Licenciatura ou

equivalente reconhecido na República de Moçambique;
 Curriculum Vitae; 

 Pré-Projecto de pesquisa de Mestrado, com a indicação da
linha de pesquisa e obedecendo a estrutura fornecida pelo 
Registo Académico da Faculdade de Educação;

 Apresentação do talão de depósito no valor de 500,00 Mt; e
 Carta de autorização da entidade empregadora, para

candidatos (as) trabalhadores (as).
Processo de selecção dos (as) candidatos (as): de 14 a 25
de Fevereiro de 2022
Divulgação dos resultados: 02 de Março de 2022.
Matrículas:
O período de matrículas dos candidatos admitidos será

anunciado pela Direcção do Registo Académico. No acto de 
matrícula, a decorrer na Direcção do Registo Académico da 
UEM, os candidatos (as) admitidos (as) deverão apresentar:
 Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade ou 

DIRE;
 Fotocópia autenticada da Certidão de Nascimento ou 

Cédula Pessoal; 
 Certificado de Conclusão do curso de Licenciatura ou 

equivalente. 
 Inscrições, propinas e taxas
 Após a matrícula, o (a) candidato (a) inscreve-se no

Registo Académico da FACED, estando sujeito ao 
pagamento de: 

 Taxa de Inscrição Inicial no Mestrado no valor de 
9.000,00mt;

 Taxa de Inscrição semestral no valor de 1.000,00Mt, por 
módulo (a partir do 2º semestre);

 Propina de frequência no valor de 9.000,00/mês, paga 
mensalmente, durante 24 meses. 

Todos os pagamentos devem ser por depósito na conta nº 
67992830 – BIM, Titular – UEM-FACEDMESTRADOS.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Poderão ser obtidas no
Registo Académico da Faculdade de Educação, rés-do-chão, 
pelos seguintes endereços: Campus Universitário, UEM –
Maputo Telefone celular: +258 82 412 2652/827738383

FACULDADE DE EDUCAÇÃO
CURSO DE MESTRADO ACADÉMICO EM TERAPIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

EDITAL

A Faculdade de Educação da Universidade Eduardo 
Mondlane informa que estão abertas candidaturas para o 
Curso de Mestrado Académico em Terapia Familiar e 
Comunitária, 2022.

Público-alvo: 
Graduados (as) dos cursos de Licenciatura em qualquer área
científica.

Organização do curso
O curso compreende 02 componentes de formação 
(académica e de investigação), realizáveis em 02 anos, com 
120 créditos Académicos. O calendário das aulas obedece ao 
calendário académico da UEM. As aulas decorrem no
período pós laboral. 

Condições de admissão

 Certificado de habilitações de Licenciatura ou grau
equivalente, com média não inferior a 14 valores. Serão 
admitidos (as) os candidatos (as) com nota de
licenciatura não inferior a 12 valores desde que
possuam experiência profissional comprovada de pelo 
menos 3 anos numa área de interesse para o curso;

 Pré Projecto de pesquisa (mínimo 06 páginas) que se
enquadre no Programa de Mestrado em Terapia 
Familiar e Comunitária;

 Domínio da Língua Portuguesa;
 Capacidade de compreensão e produção oral e escrita

em Inglês.
Critérios de selecção
- Documentos entregues no acto de candidatura;
- Pré-projecto de pesquisa;
- Entrevista; 
- Equidade regional e de género.

Processo de candidatura 
As fichas de candidatura e a lista de documentos necessários
estão disponíveis no Registo Académico da Faculdade de
Educação e na página Web da FACED (www.faced.uem.mz).
Os processos de candidatura, devidamente instruídos, 
deverão dar entrada no Registo Académico da Faculdade de
Educação de 24 de Janeiro a 11 de Fevereiro de 2022 das 8:00
horas às 15:30 horas, com os seguintes documentos: 

 Requerimento dirigido ao Director da Faculdade, solicitando 
o ingresso ao curso de Mestrado em Educação;

Maputo, Janeiro de 2022

 Carta dirigida ao Director da Faculdade indicando
disponibilidade financeira para o pagamento das propinas;

 Duas cartas de recomendação; 
 Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade ou DIRE

(para estrangeiros);
 Fotocópia autenticada do certificado de Licenciatura ou

equivalente reconhecido na República de Moçambique;
 Curriculum Vitae; 
 Pré-Projecto de pesquisa de Mestrado obedecendo à estrutura

fornecida pelo Registo Académico da Faculdade de
Educação;

 Apresentação do talão de depósito no valor de 500,00 Mt; e
 Carta de autorização da entidade empregadora, para

candidatos (as) trabalhadores (as).
Processo de selecção dos (as) candidatos (as): de 14 a 25 
de Fevereiro de 2022;
Divulgação dos resultados: 02 de Março de 2022.

Matrículas:
O período de matrículas dos candidatos admitidos será

anunciado pela Direcção do Registo Académico. No acto de 
matrícula, a decorrer na Direcção do Registo Académico da 
UEM, os candidatos admitidos deverão apresentar:
 Fotocópia autenticada do Bilhete de Identidade ou 

DIRE;
 Fotocópia autenticada da Certidão de Nascimento ou 

Cédula Pessoal; 
 Certificado de Conclusão do curso de Licenciatura ou 

equivalente. 
 Inscrições, propinas e taxas
 Após a matrícula, o (a) candidato (a) inscreve-se no

Registo Académico da FACED, estando sujeito ao 
pagamento de: 

 Taxa de Inscrição Inicial no Mestrado no valor de 
9.000,00mt;

 Taxa de Inscrição semestral no valor de 1.000,00Mt, por 
módulo (a partir do 2º semestre);

 Propina de frequência no valor de 9.000,00/mês, paga 
mensalmente, durante 24 meses. 

Todos os pagamentos devem ser por depósito na conta nº 
67992830 – BIM, Titular – UEM-FACEDMESTRADOS.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Poderão ser obtidas no
Registo Académico da Faculdade de Educação, rés-do-chão, 
pelos seguintes endereços: Campus Universitário, UEM –
Maputo Telefone celular: +258 82 412 2652/827738383
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ANÚNCIO
A World Vision-Moçambique (WV-Moç) convida empresas interessadas, vocacionadas 
e devidamente credenciadas a apresentarem propostas fechadas para o fornecimento 
de bens e serviços, na cidade de Maputo, de acordo com os Termos de Referência 
disponíveis no seu escritório de Maputo, para as categorias abaixo mencionadas:

1. Agências aduaneiras;
2. Serviços de táxi; e
3. Manutenção de aparelhos de ar-condicionado.

REQUISITOS GERAIS
• Licença comercial válida como fornecedor para os serviços ou produtos que se

propõe a fornecer;
• Possuir uma conta bancária para facilitar os processos de pagamentos;
• Estar disposto a aceitar o pagamento após a conclusão do trabalho;
• Capacidade de fornecer bens e serviços cobertos por um contrato anual; e
• Estar habilitado a trocar correspondência via email e efectuar transacções

electrónicas.

DOCUMENTOS DO CONCURSO
• Cópia da Licença do Exercício de Actividade Comercial (Modelo 1);
• Certidão da Conservatória do Registo Comercial;
• Cópia da última declaração periódica (Modelo A) de IVA e INSS;
• Certidão de atribuição do NUIT; e
• Bilhete de Identidade do proprietário para efeitos de contrato.

GUIÃO PARA CANDIDATURA E SUBMISSÃO DE PROPOSTAS
Os Termos de Referência poderão ser adquiridos através de uma solicitação feita ao 
seguinte correio electrónico: mozodme_consultancy@wvi.org

ESCLARECIMENTOS 
Um representante da WV-Moç em Maputo estará disponível para prestar esclareci-
mentos sobre este concurso através do contacto: mozodme_consultancy@wvi.org

O concurso está aberto a todos interessados elegíveis, por um período de 
15 dias, a partir da data da publicação deste anúncio, bastando para tal 
submeterem as suas propostas técnicas e financeiras, para o seguinte endereço 
electrónico mozo_tender@wvi.org 

A World Vision é uma organização cristã de ajuda, desenvolvimento e promoção da 

justiça, dedicada ao trabalho com as crianças, suas famílias e comunidades no mundo 

todo, para que elas atinjam seu potencial máximo através da abordagem das causas da 

pobreza e da injustiça. A World Vision Moçambique está ao serviço de todos indepen-

dentemente da sua religião, raça, etnicidade ou género.
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EMPRESA NACIONAL DE PARQUES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, EP
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

(UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS

A Empresa Nacional de Parques de Ciência e Tecnologia, EP convida empresas interessadas a apresentarem propostas 

fechadas para prestação de serviços, de acordo com o abaixo discriminado:

N.º do Concurso
Objecto do 

Concurso

Modalidade de 

Contratação
Requisitos

Prazo de entrega das 

propostas

18/UGEA/ENPCT 

E.P/2021

Seguros de viaturas 

e acidentes de 

trabalho

Concurso por 

Cotações

Cadastro Único 

actualizado e 

autenticado

1/2/2022, às 15.00 horas

19/UGEA/ENPCT 

E.P/2021

Manutenção de 

extintores

Concurso por 

Cotações

Cadastro Único 

actualizado e 

autenticado

1/2/2022, às 15.00 horas

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, levantar os Termos de Referência do concurso

no endereço abaixo indicado.

2. O prazo de validade das propostas será de 120 dias.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, até à data e hora acima referidos.

Empresa Nacional de Parques de Ciência e Tecnologia E.P

Estrada Nacional N.º1, km-60

Maluana

Contacto: 21 -811200 / 87 0201918

Maluana, Janeiro de 2022
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PROJECTO DE RESILIÊNCIA RURAL DO NORTE DE MOÇAMBIQUE (MozNorte)

ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

Data: 26 de Janeiro de 2022
Identificação do Projecto: P174635 

1. O Governo de Moçambique, com o apoio do Banco Mundial está a elaborar o Projecto de
Resiliência do Norte de Moçambique (MozNorte ). O Projecto terá a duração de 5 anos
(2021- 2026) e será implementado a nível de três províncias do Norte de Moçambique,
nomeadamente:  Cabo Delgado, Nampula e Niassa.

2. O MozNorte será implementado pela Fundação para Conservação da Biodiversidade
(BIOFUND) em coordenação com três Ministérios (MADER, MTA e MIPAIP) e institui-
ções públicas,  FNDS e ProAzul com o objectivo de melhorar o acesso aos meios de sub-
sistência das comunidades vulneráveis e a gestão dos recursos naturais em áreas rurais
seleccionadas do Norte de Moçambique e pretende aplicar parte do financiamento para
Contratação de um Consultor Individual.

3. Para garantir a implementação adequada das actividades do Projecto, a BIOFUND pre-
tende contratar um consultor individual conforme a tabela abaixo:

Referência 
Designação da 

Consultoria

Duração do 
Contrato 

Critérios de avaliação da Manifestação de Interesse

14/ANAC/MOZ-
NORTE/IC/21

Elaboração de Proce-
dimentos Padrão para 
a Emissão de Certifica-
dos de Posse de Troféus 
(MOZNORTE) 

2 meses 

• Nível superior nas áreas de Gestão dos Recursos Naturais,
Maneio de Fauna, Gestão Ambiental, Gestão do Turismo e
áreas afins;

• Experiência de pelo menos 10 anos de experiência em tra-
balhos similares em Moçambique, na região ou em países
comparáveis. Experiência na componente de caça despor-
tiva é uma vantagem; 

• Competência profissional da área de design gráfico para 
concepção do certificado de posse;

• Conhecer a legislação moçambicana sobre conservação e
protecção da biodiversidade com ênfase para a legislação
sobre caça;

• Conhecimento de matérias sobre aplicação da lei sobre a
protecção da vida selvagem é uma vantagem; 

•  Experiência no desenvolvimento de procedimentos padrão 
relacionados com a gestão de estoques de troféus;

4. Asim sendo, a BIOFUND  convida a todos os interessados a manifestarem o seu interesse
para realizar as tarefas acima referidas. Os candidatos serão seleccionados de acordo
com os Procedimentos do Banco Mundial, conforme definido no Regulamento de Aqui-
sições para Mutuários de Operações de Financiamentos de Projectos  de Investimento de
Bens, Obras, Serviços Técnicos e Serviços de Consultoria datado de Novembro de 2020, o
método de contratação será Consultor Individual (IC).

5. Os candidatos interessados e com o perfil exigido deverão enviar suas propostas de
candidaturas que deverão consistir nos seguintes documentos: Carta de candidatura,
CV, cópia dos diplomas ou certificados dos graus  académicos e pelo menos 3 referên-
cias, até às 17.00 horas do dia 10 de Fevereiro de 2022, por email para o endereço:
concursos@biofund.org.mz com o assunto referente e designação da consultoria.
Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados.

6. Esclarecimentos adicionais e Termos de Referência poderão ser obtidos por email atra-
vés do email concursos@biofund.org.mz, de segunda a sexta-feira, das 7.30 às 16.30 
horas. 

BIOFUND – Fundação para a Conservação da Biodiversidade
Av. Tomás Nduda, n.º 1038

Maputo – Moçambique
Tel. 21 499 958

Email: concursos@biofund.org.mz
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ANÚNCIO DE CONCURSO 
REF N.º COP21/019/LOG-MPT

FGH, ONG Internacional sem fins lucrativos que opera no 
ramo da saúde na Província da Zambézia pretende adquirir o 
serviço abaixo discriminado:  

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO 
(TONERS)

Os interessados poderão obter os Termos de Referência 
detalhados de maneira gratuita até 13.00 horas do dia 
28/1/2022, solicitando através de email: 
aprovisionamento.mpt@fgh.org.mz

O título do email deve ser “Solicitação dos Termos de 
Referência COP21/019/LOG-MPT”

As propostas completas deverão ser entregues em envelopes 
selados até às 10.00 horas do dia 1/2/2022 nos endereços 
indicados nos Termos de Referência do concurso.

760

Internet 
(ebanking)

*Termos e condições aplicáveis 

Apoio ao cliente: 
+258 84 3400623

Info@snoticias.co.mz

Use:

Renovar a subscrição
dos seus Jornais digitais

É Simples, Rápido e Prático.
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A Maryland Global Initiatives Corporation (MGIC), com o NUIT 700220729 é organização 

sem fins lucrativos afiliada da Universidade de Maryland, Baltimore (UMB), que trabalha 
para reforçar os sistemas de saúde e reduzir a propagação e o impacto do HIV/SIDA nas 
áreas onde opera. A MGIC tem actualmente escritórios na África subsaariana, incluindo 
Botswana, Quénia, Malawi, Moçambique, Nigéria, Ruanda, Tanzânia, e Zâmbia. As operações 
administrativas da MGIC apoiam os programas de investigação e clínicos da Faculdade de 
Medicina, Instituto de Virologia Humana (IHV) e Centro de Saúde Internacional, Educação e 
Biosegurança (Ciheb), e outras entidades da UMB.

O objectivo deste exercício é identificar de forma competitiva fornecedores a serem incluídos 
numa lista pré-qualificada para fornecimento de bens e serviços aos escritórios da MGIC em 
Moçambique por um período de um ano a partir da data de assinatura do contrato. Os for-
necedores pré-qualificados serão convidados a apresentar propostas conforme apropriado 
ou, quando apropriado, a MGIC poderá celebrar um Acordo-Quadro a Longo Prazo para o 
fornecimento de serviços de rotina. Este exercício e os subsequentes processos de concurso 
estarão sujeitos aos Regulamentos de Aquisições da MGIC.

O Director Interino do País, em nome da MGIC, convida os potenciais fornecedores de ser-
viços interessados elegíveis a serem contemplados para pré-qualificação para as categorias 
abaixo indicadas:

REFERÊNCIA DA 
CATEGORIA

DESCRIÇÃO DA CATEGORIA

SECÇÃO A: 
FORNECIMENTO DE BENS

SECÇÃO A: FORNECIMENTO DE BENS

MGIC - 2021-22-01 Fornecimento de material de impressão de papelaria - Vestuário publicitário 
da empresa (Camisetes, Panfletos, Folhetos)

MGIC - 2021-22-02 Fornecimento de artigos de papelaria geral

MGIC - 2021-22-03 Fornecimento de Veículos

MGIC - 2021-22-04 Fornecedor de utensílios de cozinha, equipamento e electrodomésticos

MGIC - 2021-22-05 Fornecimento de consumíveis de escritório (por exemplo, café, açúcar, leite, 
etc.)

MGIC - 2021-22-06 Fornecimento de peças e acessórios de veículos, (Baterias, Lâmpadas,pneus 
câmaras de ar)

MGIC - 2021-22-07 Fornecimento de mobiliário de escritório (Cadeiras de Secretária, Armários 
de arquivo)

MGIC - 2021-22-08 Fornecimento de combustível para veículos, (gasolina, gasóleo)

MGIC - 2021-22-9 Fornecimento e prestação de serviços de higiene, limpeza, materiais, 
detergentes, e fumigação

MGIC - 2021-22-10
Fornecimento de software e licenças informáticas, equipamento, acessórios, e 
consumíveis (adobe profissional, editor pdf, Archi-cad, AutoCAD impressoras, 
computadores portáteis).

MGIC - 2021-22-11 Fornecimento e manutenção de equipamento de telecomunicações (Pabx, 
Handsets, GSM, Manutenção)

MGIC - 2021-22-12 Fornecimento e manutenção do sistema de ar condicionado

MGIC - 2021-22-13 Fornecimento e manutenção de alarme de intrusão e sistema de CCTV

MGIC - 2021-22-14 Abastecimento de laboratório, reagentes, Kits, Produtos químicos e 
consumíveis

MGIC - 2021-22-15
Fornecimento de equipamento de incêndio, (extintores de incêndio, alarme 
de incêndio, cobertores de incêndio, sinalização de incêndio incluindo 
manutenção de rotina)

MGIC - 2021-22-16 Abastecimento de água purificada (engarrafada)

MGIC - 2021-22-17 Fornecimento e manutenção de cortinas de escritório, tapetes, tesouras, 
viseiras, etc.

MGIC - 2021-22-18 Fornecimento de código de barras de etiquetagem de bens e prestação de 
serviços de etiquetagem

SECÇÃO B: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

SECÇÃO B: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MGIC - 2021-22-19 Prestação de serviços de impressão de livros, manuais e fotocópias

MGIC - 2021-22-20 Prestação de serviços de catering e refeições

MGIC - 2021-22-21 Prestação de serviços de correio e armazenamento e remoção

MGIC - 2021-22-22 Prestação de serviços de despacho e desalfandegamento

MGIC - 2021-22-23 Prestação de alojamento em hotel e instalações para conferências

MGIC - 2021-22-24 Fornecimento de cobertura de seguro (Colaboradores, Veículos, Instalações, 
Bens)

MGIC - 2021-22-25 Fornecimento de seguro de saúde para os trabalhadores

MGIC - 2021-22-26 Prestação de serviços de seguros de vida

MGIC - 2021-22-27
Fornecimento de serviços e fornecimentos de infra-estruturas de rede, 
serviços de comunicação de dados, redes informáticas e cablagem 
estruturada

MGIC - 2021-22-29 Prestação de serviços de Internet

MGIC - 2021-22-30 Prestação de serviços jurídicos

MGIC - 2021-22-31 Prestação de serviços de consultoria fiscal

MGIC - 2021-22-32 Prestação de consultoria de tradução (UK, PT, FR)

MGIC - 2021-22-33 Prestação de serviços de segurança

MGIC - 2021-22-34 Prestação de serviços de limpeza e sanitários

MGIC - 2021-22-35 Prestação de serviços de aluguer de automóveis - Por exemplo, carrinhas, 
mini-autocarros, SUV, camiões

MGIC - 2021-22-36 Prestação de serviços de agência de viagens

MGIC - 2021-22-37 Prestação de serviços de comunicação social (publicidade, programa de 
rádio, marketing, eventos, fotos, programas de vídeo, roadshows)

MGIC - 2021-22-38 Prestação de serviços de auditoria, aconselhamento e formação em saúde e 
segurança no trabalho

MGIC - 2021-22-39 Prestação de serviços de veículos, manutenção e reparações comuns 
(Serviços de Manutenção, bate-chapa)

MGIC - 2021-22-40 Fornecimento de Sistema de Rastreio de Veículos

MGIC - 2021-22-41 Fornecimento de instalações e serviços eléctricos, reparações e manutenção

MGIC - 2021-22-42 Prestação de serviços de gestão de instalações

Critérios de pré-qualificação:
Todos os fornecedores que desejem ser contemplados para pré-qualificação devem incluir os 
seguintes requisitos nas suas propostas:

(a) Perfil da empresa incluindo endereço de contacto e dados do pessoal-chave.
(b) Certificado de registo comercial/licença comercial.
(c) Lista dos clientes actuais da empresa com os seus dados de contacto e pelo menos

3  referências escritas de endosso de organizações-chave/reputáveis especialmente
ONGS.

(d)Declaração do NUIT.
(e) Cópia da Certidão de Quitação.
(f) Copia do Boletim da República.
(g) Cartas originais dos vendedores autorizados (nos casos em que seja aplicável, ex.: TI,

equipamento e produtos médicos, etc.), a empresa deve ter uma representação local.
(h) Lista de clientes e provas de fornecimento para pelo menos três (3) ONGs durante

os últimos dois anos, anexar cópias de quatro (3) ordens de compra e/ ou contratos
como prova para cada categoria a que se candidata;

(i) Três (3) cartas de recomendação actuais de principais clientes para o fornecimento
de bens ou serviços similares em papel timbrado das respectivas empresas/ organi-
zações indicando o respectivo número de categoria.

(j) Outras informações relevantes para sustentar o pedido.

As propostas seladas devidamente marcadas “Pré-qualificação de Fornecedores de Bens 
e Serviços”, citando o  Nº concurso e o  Nº da secção a ser solicitado, devem ser entregues 
antes das 15.00 horas do dia 11 de Fevereiro de 2022 no endereço abaixo indicado:

Mais informações podem ser obtidas por escrito na: Equipe de Procurement da MGIC 
Procurement pelo  email:  ProcurementMozambique@mgic.umarlyland.edu.

Endereço para apresentação das propostas:
o O Director Interino do País
o Maryland Global Initiatives Corporation

o Av. Tomás Ndunda 1050 R/C
o Maputo - Moçambique

Os envios electrónicos não serão permitidos, e a entrega tardia dos documentos de pré-
qualificação será rejeitada.  

PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Número IFB: MGIC/MZ/001- Fornecedores para fornecimento de bens / prestação de serviços aos escritórios da MGIC em Moçambique
Data de emissão: 26 de Janeiro de 2022

UMA AFILIADA DA UNIVERSIDADE DE MARYLAND, BALTIMORE
Endereço do escritório: Av. Tomás Ndunda 1050 R/C, Maputo, Moçambique
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1. INTRODUÇÃO
A Faculdade de Ciências Naturais e Matemática (FCNM) da Universidade Pedagógica
de Maputo, em cooperação com instituições de Ensino Superior nacionais e
estrangeiras, tem vindo a realizar, desde 2008, Programas de Pós-graduação a nível
de Mestrado e Doutoramento em várias áreas no domínio das Ciências Naturais e
Matemática.

Assim, com base na sua longa experiência e com suporte científico e tecnológico de 
instituições internacionais parceiras, sendo de destacar as de Portugal, Alemanha, 
Espanha, Holanda, Brasil, Austrália e África do Sul, a FCNM lança no ano 2022 a 1ª 
edição do Programa de Doutoramento em Educação em Ciências e Matemática 
(DECIMA) que vai decorrer na modalidade híbrida: presencial e online, nas 
instalações da FCNM, que se situam no Campus Lhanguene, em Maputo.

O Programa de Doutoramento em Educação em Ciências e Matemática 
visa atender às necessidades de formação dos Mestres em Ensino de Ciências e 
Matemática e outras áreas afins. Os resultados de aceitação das candidaturas serão 
afixados na Secretaria da Faculdade de Ciências Naturais e Matemática até ao dia 
28 de Fevereiro de 2022 e as matrículas para os candidatos aprovados decorrerão 
entre 1 e 11 de Março de 2022 e o início do Programa está previsto para 21 de 
Março de 2022, com a duração de 6 semestres, correspondente a três anos.  

2. LINHAS DE PESQUISA
Os projectos dos candidatos poderão incidir sobre uma das seguintes linhas de
pesquisa:

I. Linha de Pesquisa 1: Processo de Ensino-Aprendizagem das Ciências e
Matemática na perspectiva do STEAM em Moçambique;

II. Linha de Pesquisa  2: Conhecimento Indígena e; Epistemologias nos Currícula 
de Educação em Ciências e Matemática;

III. Linha de Pesquisa 3: Inclusão da cultura na Educação em Ciências e
Matemática.

3. ELEGIBILIDADE
Podem ser admitidos ao Programa de Doutoramento em Educação em Ciências e
Matemática os candidatos que tenham concluído o nível de Mestrado académico
ou equivalente em Educação/Ensino em Ciências ou Matemática e áreas afins. Será
dada prioridade aos candidatos que tenham concluído o nível de Mestrado com
uma classificação igual ou superior a 14 valores. Os candidatos com classificação
inferior a 14 valores serão submetidos a uma entrevista.

4. PROCEDIMENTOS PARA A CANDIDATURA
No acto de candidatura, os interessados deverão apresentar os seguintes
documentos:

1. Boletim de Matrícula, preenchido (disponível na Secretaria da FCNM ou por
online);

2. Requerimento de candidatura ao Director da Faculdade de Ciências Naturais
e Matemática, indicando a motivação da sua candidatura;

3. Cópia autenticada do Certificado de habilitações literárias dos níveis de
licenciatura e de Mestrado;

4. Curriculum Vitae (indicando aspectos relevantes) no máximo de 3 páginas;

5. Duas cartas de recomendação de professores com nível de doutoramento;

6. Fotocópia autenticada de BI ou Passaporte;

7. Duas fotografias coloridas tipo-passe;

8. Projecto de pesquisa;

9. Taxa de inscrição no valor de 2.000,00MT (dois mil meticais) para nacionais
e 4.000,00MT (quatro mil meticais) para estrangeiros a favor da Faculdade
de Ciências Naturais e Matemática depositado na conta do Millennium Bim nº
248521082. Este valor é pago semestralmente até ao fim do Programa.

10. Pagamento antecipado da propina equivalente a um mês de frequência do
Programa.

5. DATAS IMPORTANTES

a) Inscrição: 1 a 18 de Fevereiro de 2022

b) Apuramento: 20 a 27 de Fevereiro de 2022

c) Matrículas: 1 a 11 de Março de 2022

d) Início de Aulas: 21 de Março de 2022

Nota: Para informações adicionais contacte a Secretaria da Pós-graduação da FCNM, 
sita no Campus Universitário da Lhanguene, Av. Trabalho, n.º 2482 ou pelo contacto 
telefónico: 84-42022786

Maputo, aos 24 de Janeiro de 2022

O Director da Faculdade de Ciências Naturais e Matemática 

Professor Doutor António Armindo Rúben Monjane

EDITAL
DOUTORAMENTO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 
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DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
O Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique – INCM convida empresas interessadas a apresenta-
rem propostas para o concurso abaixo indicado:

Concurso Descrição

Data-limite 
e hora de 
entrega

Data e hora 
da abertura

Data e hora 
da visita

INCM/CP/02/2022 Aquisição de viaturas
18/2/2022
10.00 horas

18/2/2022
10.15 horas

Os interessados poderão adquirir o Documento do Concurso durante as horas e dias normais de expediente, na 
sede do INCM, pelo preço único de 500,00MT (quinhentos meticais). O pagamento deverá ser feito por depósito 
ou transferência bancária para a conta do Millennium Bim, número 50731486; NIB 000100000005073148657; 
IBAN MZ59000100000005073148657; Código Swift BIMOMZMXXXX. As propostas deverão ser submetidas 
no seguinte endereço: Praça 16 de Junho, n.º 340, Bairro da Malanga; Tel: (258) 21227100; Celular: (258) 82 
3283850; Fax: (258) 21404631; Cidade de Maputo.

O período de validade das propostas é de 120 (cento e vinte) dias e 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, Janeiro de 2022
Departamento de Aquisições

(Ilegível)

Instituto Nacional das Com unicações de M oçam bique

Autoridade Reguladora dos Sectores Postal e de Telecomunicações
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Empresa de Importação e Distribuição de 
Produtos Farmacêuticos pretende admitir dois (2) 

Farmacêuticos

FARMACÊUTICO
(m/f)

(Maputo: Refª FARMP) 
(Nampula: Refª FARNAMP)

Perfil do/a Candidato/a:
• Licenciatura em Farmácia;
• Bons conhecimentos de Inglês;
• Domínio de ferramentas Office (Excel e Word); 
• Elevado dinamismo e sentido de responsabilidade;
• Disponibilidade imediata;
• Elevada capacidade de organização no tratamento de

documentos;
• Nacionalidade moçambicana.
Oferecemos:
• Vencimento compatível com competência e resultados

atingidos;

As candidaturas com cópia de documento de identificação, 
fotografia (cópia ou scan) e habilitações literárias deverão 
ser enviadas para pharma.mp@gmail.com até ao dia 26 de 
Janeiro de 2022 com indicação do local a que se candidata.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 

CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO

SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ARGENTINA LEÃO 
MACUÁCUA E ALFREDO MATSINHE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e cinco de Novembro 
de dois mil e vinte e um, exarada de folhas sessenta e cinco a sessenta e sete, do 
livro de notas para escrituras diversas número trezentos e sessenta e dois, traço 
“B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, perante mim, DANILO MOMADE BAY, 
Conservador e Notário Superior, em exercício no referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de ARGENTINA LEÃO 
MACUÁCUA, de sessenta e quatro anos de idade, no estado de casada com Alfredo 
Matsinhe, natural de Maputo, com última residência habitual no Bairro do Benfica, 
filha de Leão e de Aline Buque.
Foi celebrada ainda uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 
ALFREDO MATSINHE, de setenta e nove anos de idade, no estado de viúvo, de 
nacionalidade moçambicana, com última residência habitual no Bairro do Zimpeto, 
filho de Pita Matsinhe e de Favasse Uate.
Que os falecidos não deixaram testamento ou qualquer outra disposição da sua 
última vontade, deixaram como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, 
seus filhos: ANA DA CONCEIÇÃO MATSINHE, INÊS ALFREDO MATSINHE, LUÍS 
ALFREDO MATSINHE, solteiros, maiores e VIRGÍNIA FAVASSE MATSINHE, casada 
com Enosse Simone Culina, naturais de Maputo.
Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão, que da 
herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Está Conforme

Maputo, aos 25 de Janeiro de 2022

O Notário
(Ilegível)
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CLUBE FERROVIÁRIO DE INHAMBANE

CONVOCATÓRIA PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convoca-se aos Sócios do Clube Ferroviário de Inhambane, para uma Assembleia Geral Ordinária a ter lugar 
na sua Sede, sita na Av. Samora Machel, no dia 5 de Março de 2022, pelas 9.00horas com a seguinte agenda 
de trabalho:

a) Aprovação do relatório das actividades e contas de exercício de 2019 a 2021, da Direcção Executiva
do Clube.

b) Eleição dos Órgãos Sociais para o Quadriénio:
. Mesa da Assembleia Geral;
. Direcção Executiva;
. Conselho Fiscal;
. Conselho Jurisdicional.

c) Todos os Sócios em pleno gozo dos seus direitos, poderão candidatar-se mediante a apresentação de
uma lista nominal com indicação dos encargos que pretendem ocupar.

As referidas listas devem ser apresentadas até ao dia 24 de Fevereiro do ano corrente, na Secretaria do Clube, 
a fim de serem encaminhadas ao Senhor Membro do Conselho Nacional de Desporto para sua Homologação.

Único: Esta Assembleia funcionará com qualquer número de Sócios presentes depois da hora marcada como 
preconiza a lei, 30 minutos depois.

Inhambane, aos 24 de Janeiro de 2022

A Direcção
- Nilza Joelma Ayob de Oliveira –

(A Presidente)
15

República de Moçambique

Tribunal de Polícia da Cidade de Maputo
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Arrendamento de quatro Imóveis para habitação

1. O Tribunal de Polícia da Cidade de Maputo convida a todos os interessados que reúnam os requisitos
de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para o arrendamento de quatro imóveis para
habitação.

2. Os Concorrentes elegíveis e interessados poderão obter mais informações no Tribunal de Polícia da
Cidade de Maputo, Secretaria da UGEA, Av. 25 de Setembro, Edifício do Palácio da Justiça da Cidade
de Maputo, 6ºAndar, durante as horas normais de expediente.

3. As propostas deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos:

a) Título de Propriedade do Imóvel;
b) Fotocópia autenticada do documento de identificação, tratando-se de pessoa singular;
c) Escritura Pública ou documento equivalente, em originais ou cópias autenticadas, tratando-

-se de pessoa colectiva;
d) Declaração reconhecida pelo Cartório Notarial, de que não se encontra em nenhuma das

situações de impedimento de contratar com o Estado;
e) Documento comprovativo de situação fiscal regularizada.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no nº 2, até as 10.00 horas do dia
7/2/2022, seguido da abertura das mesmas no mesmo dia pelas 10.30 minutos.

5. A contratação será regida pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, For-
necimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 08 de
Março.

Maputo, aos 26 de Janeiro de 2022

A Entidade Competente
(ILEGÍVEL)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 
PROVÍNCIA DE TETE

GOVERNO DO DISTRITO DE MOATIZE
INSTITUTO MÉDIO DE GEOLOGIA E MINAS DE MOATIZE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

1. O Instituto Médio de Geologia e Minas de Moatize, através do financiamento do Banco Mundial, pretende contratar
uma empresa especializada em tratamento de resíduos sólidos para aumentar a capacidade de implementação
das salvaguardas ambientais e um especialista para realizar estudo de mercado, sobre necessidades e expectativas
dos sectores produtivos, cidadãos e comunidades. Assim, convida a potenciais candidatos elegíveis, interessados a
submeterem a sua candidatura:

No do 
Concurso

Modalidade 
do concurso

Objecto do
Contrato

Data e hora-final 
de entrega das 

propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Validade das 
propostas

No 01 /GDM/
IMGM/2022

Grande 
Dimensão

Realizar estudo de 
Mercado

15/02/2022
às 10h.00horas

15/02/2022
às 10h:15mint

15 dias

No 02 /GDM/
IMGM/2022

Grande 
Dimensão 

Contratar uma empresa 
de resíduos sólidos para 
aumentar a capacidade 
de implementação das 

salvaguardas ambientais

15/02/2022
às 10h.00horas

15/02/2022
às 10h:15mint

15 dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações junto da UGEA do Instituto Médio de Geologia e Minas
de Moatize até ao dia 15 de Fevereiro do corrente ano com respectivas propostas em cartas fechadas.

3. Os interessados poderão obter mais informações nas instalações do Instituto Médio de Geologia e Minas de Moatize
de segunda a sexta-feira e levantar os Termos de Referência no endereço indicado no presente edital, nas horas
normais de expediente (8.00 às 15.00).

4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada e Obras Públicas, Fornecimento de bens e
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto Nº 5/2016.

Nome: Instituto Médio de Geologia e Minas de Moatize 

Repartição: UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

Endereço: Estrada Nacional Nº7, Bairro 25 de Setembro

País: Moçambique, Tete,  Moatize

Telefone: +258 842445871
+258 849338065
+258 842111937

A entidade Competente

(Ilegível)
81

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

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

CONFIRA OS MELHORES

LANCES DE FUTEBOL

NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO

411



PUBLICIDADE 17Quarta-feira, 26 de Janeiro de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOCAL 
UNIDADE DE GESTÃO DO PROJECTO - UGP

Project ID N.º P163989

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

- SELECÇÃO DE FIRMAS -

Referência N.º –  MZ-MAEFP-264465-CS-CQS-COMP 2

CONTRATAÇÃO DA AGÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS PARA O 
FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério da Administração
Estatal e Função Pública (MAEFP) com o apoio financeiro do Banco Mundial,
encontra se na fase final de preparação do Projecto de Desenvolvimento
Urbano e Descentralização (PDUL) que irá beneficiar 22 Municípios das
Províncias de Niassa, Zambézia, Sofala e Gaza. O Objectivo de Desenvolvimento
do Projecto é “Melhorar a prestação de serviços e a capacidade institucional de

descentralização nos municípios seleccionados.

2. Os serviços de consultoria (“os Serviços”) visam fornecer os serviços de
consultoria para a contratação e alocação de 60 técnicos distribuídas pelas
seguintes áreas de: técnicos de Finanças Públicas e Recursos Humanos;
técnicos em Tributação e técnicos em Tecnologias de Informação e
Comunicação para trabalhar em 22 (vinte e dois) municípios beneficiários do
PDUL com objectivo de  melhorar os resultados nas áreas comuns da gestão
municipal.

3. Os Termos de Referência (TOR’s) detalhados para os serviços podem ser
encontrados no website https://www.pdul.gov.mz/Anuncios/Concursos ou
podem ser solicitados pelo e-mail fornecido no endereço abaixo indicado.

4. O MAEFP - PDUL / UGP convida empresas de consultorias elegíveis
(“Consultores”) especializados nos processos de Recrutamento de Recursos
Humanos a manifestarem o seu interesse na prestação dos Serviços. Os
consultores interessados devem fornecer informações que demonstrem que
possuem as qualificações exigidas e a experiência relevante para executar
os Serviços. Os critérios para a pré-seleção serão: (i) Experiência Geral de
Recrutamento de Recursos Humanos e (ii) Experiência Específica na Gestão
de Recursos Humanos. Os especialistas principais não serão avaliados na
fase de pré-selecção.

5. Atenção especial aos Consultores interessados para a Secção III, parágrafos
3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do
Banco Mundial de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de
2018, estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.

6. Os consultores podem associar-se a outras firmas para melhorar suas
qualificações, na forma de um consórcio ou sub-consultoria, mas devem
indicar claramente se a associação é na forma de joint venture e / ou sub-
consultoria. No caso de uma joint venture, todos os sócios da joint venture serão
solidariamente responsáveis pela totalidade do contrato, se seleccionados.

7. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção Baseado
nas Qualificações do Consultor (CQS) estabelecido no Regulamento de
Aquisições do Banco Mundial.

8. Mais informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante o horário
de expediente das 9.00h às 15.00h, hora de Moçambique. Os TdR e outros
documentos relevantes do projecto podem ser encontrados no website https://
www.pdul.gov.mz/Anuncios/Concursos.

9. As manifestações de interesse em Inglês, deverão ser submetidas no endereço
abaixo até 11 de Fevereiro de 2022, pelas 15.00 H.

Ministério da Administração Estatal e Função Pública
Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local
Unidade de Gestão de Projecto – Procurement
Rua Nr. 1301, Porta Nr. 61, Bairro da Sommerschield
EDIFICIO -  CoWorks LAB 02 
https://coworklab.net/cowork/cowork-lab-2/?lang=en 
Email: procurement@pdul.gov.mz 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOCAL 
UNIDADE DE GESTÃO DO PROJECTO - UGP

Project ID N.º P163989

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

- SELECÇÃO DE FIRMAS -
Referência N.º –  MZ-MAEFP-240203-CS-CQS-COMP 1

CONTRATAÇÃO DA AGÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS 
PARA A GESTÃO URBANA

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério da Administração
Estatal e Função Pública (MAEFP) com o apoio financeiro do Banco Mundial,
encontra se na fase final de preparação do Projecto de Desenvolvimento
Urbano e Descentralização (PDUL) que irá beneficiar 22 Municípios das
Províncias de Niassa, Zambézia, Sofala e Gaza. O Objectivo de Desenvolvimento
do Projecto é “Melhorar a prestação de serviços e a capacidade institucional

de descentralização nos municípios seleccionados.

2. Os serviços de consultoria (“os Serviços”) visam fornecer os serviços de
consultoria para a contratação e alocação de 62 técnicos distribuídas pelas
seguintes áreas de:  técnicos de Planeamento e Gestão do Solo Urbano
(Arquitecto Urbanista); técnicos Engenheiros Civis (Infra estruturas
Públicas); Geógrafos e Técnicos Ambientais  para trabalhar nos 22 (vinte
e dois) municípios beneficiários do PDUL para fortalecer a gestão dos
municípios nas áreas de infra-estrutura e serviços básicos bem como na área
de planeamento territorial e gestão do solo urbano.

3. Os Termos de Referência (TOR’s) detalhados para os serviços podem ser
encontrados no website https://www.pdul.gov.mz/Anuncios/Concursos ou
podem ser solicitados pelo e-mail fornecido no endereço abaixo indicado.

4. O MAEFP - PDUL / UGP convida empresas de consultorias elegíveis
(“Consultores”) especializados nos processos de Recrutamento de Recursos
Humanos a manifestarem o seu interesse na prestação dos Serviços. Os
consultores interessados devem fornecer informações que demonstrem que
possuem as qualificações exigidas e a experiência relevante para executar
os Serviços. Os critérios para a pré-seleção serão: (i) Experiência Geral de
Recrutamento de Recursos Humanos e (ii) Experiência Específica na Gestão
de Recursos Humanos. Os especialistas principais não serão avaliados na
fase de pré-selecção.

5. Atenção especial aos Consultores interessados para a Secção III, parágrafos
3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do
Banco Mundial de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 e Agosto de
2018, estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.

6. Os consultores podem associar-se a outras firmas para melhorar suas
qualificações, na forma de um consórcio ou sub-consultoria, mas devem
indicar claramente se a associação é na forma de joint venture e / ou
sub-consultoria. No caso de uma joint venture, todos os sócios da joint
venture serão solidariamente responsáveis pela totalidade do contrato, se
seleccionados.

7. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção Baseado
nas Qualificações do Consultor (CQS) estabelecido no Regulamento de
Aquisições do Banco Mundial.

8. Mais informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante o horário
de expediente das 9.00h às 15.00h, hora de Moçambique. Os TdR e outros
documentos relevantes do projecto podem ser encontrados no website
https://www.pdul.gov.mz/Anuncios/Concursos.

9. As manifestações de interesse em Inglês, deverão ser submetidas no endereço
abaixo até 11 de Fevereiro de 2022, pelas 15.00 H.

Ministério da Administração Estatal e Função Pública
Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local
Unidade de Gestão de Projecto – Procurement
Rua Nr. 1301, Porta Nr. 61, Bairro da Sommerschield
EDIFICIO -  CoWorks LAB 02 
https://coworklab.net/cowork/cowork-lab-2/?lang=en 
Email: procurement@pdul.gov.mz 
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Município de Quissico
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE QUISSICO

UNIDADE GESTORA  EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DO CONCURSO N.º1/2022
O Conselho Municipal da Vila de Quissico convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos, conforme a tabela abaixo: 

N.º do
Concurso 

Objecto
Modalidade 
do Concurso

Data e hora-limite 
para entrega de 

propostas 

Data e hora de 
abertura de 
propostas

Prazo de 
entrega das 
propostas

Garantia
Provisória

90I0000541/
CL/01/2022

Fornecimento de equipamento informático para 
instalação do E-SISTAF

Limitado
5/2/2022
8.30 horas

5/2/2022
8.45 horas

12 dias Não aplicavel

90I0000541/
CL/02/2022

Fornecimento de refeições (Representação) Limitado
4/2/2022
9.30 horas

4/2/2022
9.45 horas

12 dias Não aplicavel

90I0000541/
CL/03/2022

Fornecimento de géneros alimentícios Limitado
5/2/2022

10.30 horas
5/2/2022

10.45 horas
12 dias Não aplicavel

90I0000541/
CL/04/2022

Fornecimento de combustíveis e lubrificantes para os 
veículos do Conselho e Assembleia Autárquica

Limitado
5/2/2022

11.30 horas
5/2/2022

11.45 horas 12 dias
Não aplicavel

90I0000541/
CL/05/2022

Fornecimento de material de higiene e limpeza Limitado
6/2/2022
8.30 horas

6/2/2022
8.45 horas

12 dias Não aplicavel

90I0000541/
CL/06/2022

Fornecimento de material de escritório (consumíveis) Limitado
6/2/2022
9.30 horas

6/2/2022
9.45 horas

12 dias Não aplicavel

90I0000541/
PD/02/2022

Manutenção e reparação de meios circulantes da 
instituição

Pequena 
Dimensão

6/2/2022
10.30 horas

6/2/2022
10.45 horas

12 dias Não aplicavel

90I0000541/
PD/01/2022

Fornecimento de peças para manutenção de máquinas 
e equipamentos informáticos

Pequena 
Dimensão

6/2/2022
11.30 horas

6/2/2022
11.45 horas

12 dias Não aplicavel

1. Os concorrentes interessados poderão consultar gratuitamente os documentos de concurso ou obtê-los, durante as horas normais de expediente, ao preço de
750,00MT no endereço abaixo.

2. Endereço: Conselho Municipal da Vila de Quissico
Unidade Gestora e Executora das Aquisições e-mail: ugeacmvquissico@gmail.com

Rua da Cadeia, Telef: n° +258 860031586

Data de Anúncio de Posicionamento: 10 de Fevereiro de 2022, com início às 8.00 horas.   

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

Quissico, Janeiro de 2022

A Entidade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO

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

Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO

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

Nº- de Concurso Designação do Concurso
Modalidade de 

Concurso

Data e hora de 
entrega das 
propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Prazo de 
Validade das 

propostas

25L0002041/
CL/01/2022

Fornecimento de material de escritório e 
consumíveis de informática

Limitado
9/2/2022

 10.00 horas
9/2/2022

 10.15 horas
90 Dias

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar o Documento do Concurso ou adquirí-lo na Repartição de
Aquisições (UGEA), sito no Distrito Municipal KaMavota, Bairro de Laulane, quarteirão n 45, Rua 4346, esquina com a Rua 4345, 1.º
andar, Telefone +258 823042340 Cidade de Maputo, mediante a apresentação de talão de depósito da importância não reembolsável no
valor de 1000.00MT, a ser depositada na conta n.º 498703579 do Millennium BIM, em nome do Gabinete do Secretário de Estado na
Cidade de Maputo.

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

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

Maputo, aos 24 de Janeiro de 2022

Autoridade Competente
A Directora do Gabinete

(Assinatura Ilegível)

ANÚNCIO
Foi publicado no jornal “Notícias” 
dos dias 20 e 21 de Dezembro de 
2021 um anúncio em que aparece a 
SAM – Sidónio dos Anjos Manuel, 
Sociedade Unipessoal, Limitada, 
representada por Naimo Jalá como 
executada no Processo 25/19-V, 
que corre seus termos na 3ª Secção 
Cível do Tribunal Judicial da Cidade 
de Maputo. 

A XINAI, LDA representada por 
Naimo Jalá serve-se da presente 
para endereçar um pedido de 
desculpas a SAM – Sidónio 
dos Anjos Manuel, Sociedade 
Unipessoal, Limitada e ao 
respectivo sócio Sidónio dos Anjos 
Manuel porque esta situação 
colocou em causa o seu bom nome, 
imagem e reputação, visto tratar-se 
de uma dívida exclusiva da XINAI, 
LDA, resultante de um contrato 
de arrendamento celebrado com o 
Exequente e para o bem da verdade 
e da justiça já requereu a reposição 
da verdade.

Maputo, aos 21 de Janeiro de 2022
______________________

Naimo jalá
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INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA  DIARIAMENTE
 UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

CONSELHO DE SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE MATUTUÍNE

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO DE ESCRITURA DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS

547

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura desta 
data de dezanove de Novembro de dois mil e vinte e um, lavrada 
na Conservatória acima mencionada, a cargo do Notário, 
IUSSUFO OMAR COMBO, exarada de folhas sessenta e nove a 
folhas setenta verso, no livro de notas para escrituras diversas, 
número B-1, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de MÁRIO NAIMO, de sessenta e dois anos 
de idade, solteiro, maior, natural de Quelimane, filho de Naimo 
Fato e de Joaquina Martins, com última residência no Bairro da 
Matola “F”, cidade da Matola.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra 
disposição da última vontade.
Mais certifico que na operada escritura foram declaradas 
únicas e universais herdeiras, suas filhas: 

Primeiro: ANIFA MÁRIO NAIMO, solteira, maior, natural de 
Maputo, residente no quarteirão treze, casa número duzentos 
e cinquenta, Bairro da Matola “F”, cidade da Matola;
Segundo: CALIDA MÁRIO NAIMO, solteira, maior, natural 
de Maputo e residente no quarteirão treze, casa número 
duzentos e cinquenta, Bairro da Matola “F”, cidade da Matola, 
que segundo a lei não há pessoas que prefiram ou que possam 
concorrer a esta sucessão aos indicados herdeiros.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme
Conservatória de Matutuíne, aos vinte de Janeiro de dois mil 

e vinte e dois
O Notário
(Ilegível)

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

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

Av. Vladimir Lenine, nº 1472-1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ALINA DA GRAÇA MANDJATE MONDLANE

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de 
vinte e cinco de Novembro de dois mil e vinte e um, exarada 
de folhas cinquenta e nove a folhas sessenta verso, do livro de 
notas para escrituras diversas número oitocentos e oitenta e 
três, traço “D”, no Terceiro Cartório Notarial, perante ANDRÉ 
CARLOS NICOLAU, licenciado em Direito, Conservador e Notário 
Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma 
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de ALINA DA 
GRAÇA MANDJATE MONDLANE, no estado de casada com 
Jaime Joaquim Mondlana, sob o regime de bens adquiridos, 
natural de Maputo, residente que foi no Bairro do Aeroporto “A”, 
sendo filha de Leonardo Joaquim Mandjate e de Cacilda Timene.  
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados como 
únicos e universais herdeiros de todos os seus bens e direitos, 
seu esposo acima identificado e seus filhos: TELMA CÂNDIDA 
MONDJANA, casada com Joaquim Adolfo Souto, sob o regime de 

bens supletivo, FLÁVIO CREMILDO MONDLHANE, casado com 
Anastácia da Glória Daúde Nhaca Mondlhane, sob o regime 
de bens adquiridos, MERY DEIZE DA GRAÇA MONDLANA FIEL, 
casada com Joaquim Bernardo Fiel, sob o regime de comunhão 
geral de bens e GISELA VANESSA DA GRAÇA MONDLANE PITA, 
casada com Dilénio Pinto de Chicava Pita, sob o regime de 
comunhão geral de bens, naturais de Maputo, onde residem.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram 
aos declados herdeiros ou com eles possam concorrer a sua 
sucessão.

Está Conforme

Maputo, aos 29 de Novembro de 2021

A Notária
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial do Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo correm éditos de 30 (trinta) dias, 
citando a ré ELEVO ENGENHARIA, SA, com última 
sede conhecida na Av. da Marginal, edifício Zen, 2E, 
nesta cidade, na pessoa do seu representante legal, 
ora em parte incerta, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
que começa a correr depois de findo o dos éditos, 
tudo a contar da data da segunda e última publicação 
deste anúncio no jornal, contestar, querendo, nos 
Autos de Acção de Despejo nº 16/2021-I, movida 
pelo autor BARQUEIROS, LIMITADA, conforme 
os fundamentos constantes da petição inicial, cujo 
duplicado se encontra à disposição nesta Secção, 
onde poderá ser solicitado em qualquer dia útil, 
dentro das horas normais de expediente, com a 
advertência de que a falta de contestação importa o 
prosseguimento dos autos à revelia.

Maputo, aos 29 de Novembro de 2021

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

A Juíza de Direito
Nilza Neemias Covane
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ANÚNCIO DE EMPREGO

Gestor/a de Projecto 

O Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência (FAMOD) em 
parceria com a Comissão Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) vão implementar um 
projecto de dois anos nas províncias de Niassa, Maputo e Cidade de Maputo. Para o efeito, 
o FAMOD pretende contratar um/a Gestor/a de Projecto que será o responsável principal do
mesmo, coordenando a implementação das actividades por uma equipa de técnicos baseados
nas instituições parceiras. O Gestor/a de Projecto prestará contas ao Gestor do Programas do
FAMOD e trabalhará em estreita colaboração com outros membros da equipa de gestão do
FAMOD e CNDH.

As candidaturas podem ser submetidas até 4 de Fevereiro para o email famodcandidaturas@
gmail.com através da apresentação de três documentos: CV, carta de candidatura e uma 
amostra de escrita. Para aceder aos tdrs completos siga o link: https://docs.google.
com/document/d/1FzB19Hfo-Td8bvgyEHQ6ZQCS-wfE4ET2Zmxb616bTNE/
edit?usp=sharing  ou  https://www.famod.org/gestor-de-projecto/

Endereço: Rua da Resistência, n. 1519, Cidade de Maputo – Moçambique Contactos: Cell: +258 841494041/ 872680808-www.famod.mz
753

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

CONSELHO PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS 

COMISSÃO PROVINCIAL DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DE HABITAÇÃO DO ESTADO

AVISO Nº 01/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 irregu-
laridade que possa existir nos processos referidos neste aviso num prazo de 30 dias a contar da data
de publicação do mesmo.

Nº NOME DO REQUERENTE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL
01 Inayat Ibraimo Av. do Trabalho nº 50, 1° andar Flat 28
02 Hipólito das Neves Alfredo Machaieie Rua das F.P.L.M. nº 20/A, 2º andar direito

Nampula, aos 25 de Janeiro de 2022

O Chefe da Comissão

Gil Jacinto de Carvalho

(Técnico Sup. N1)
Serviço Provincial de Infra-Estrutura de Nampula
Av. 25 de Setembro nº 80, Telefax: 26213580

Email: dpophrh.npl@gmail.com/secdophnpl@tdm.co.mz
28

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESPORTO 

Departamento de Aquisições 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 

De acordo com a alínea d) do nº 3 do Artigo 33, conjugado com o nºSS 2 do Artigo 63 do 

Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 

Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica 

-se a adjudicação do objecto do concurso abaixo:

Item
Modalidade de 

Contratação 
Objecto do concurso 

Concorrente 
Vencedor

Valor 
Adjudicado com 

IVA 

Contratação para o Fornecimento de Viaturas de Serviço para a SED 

Concurso Público 

54A000141/

CP/01/2021

Lote1-Viaturas 

Carrinha Cabina Dupla 

4X4 (3 viaturas)

MHL, AUTO SA 5.670.000,00MT

Lote 2-Viatura Turismo 

(1 Viatura)

Caetano 
Equipamentos, 

SA
865.980,00MT

Maputo, Janeiro de 2022

Autoridade Competente 

(Assinatura Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL,IP
 (INAS, IP)

DELEGAÇÃO DE CHIBUTO

ANÚNCIO DE CONCURSO

No âmbito da implementação do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 05/2016 de 08 
de Março, o Instituto Nacional de Acção Social,IP –Delegação de Chibuto faz saber as empresas 
interessadas e elegíveis para apresentarem propostas fechadas para a prestação do serviço abaixo 
indicado:

1. Concurso limitado nº01/INAS,IP-CHIBUTO/RA/2022, para fornecimento de matéria de
escritório; 10.02.2022  09:00H. Valor de aquisição 1.000MT.

2. Concurso por cotações nº01/INAS,IP-CHIBUTO/RA/2022, para Fornecimento de Impressos e
Livros;02.02.2022  09:00H. Valor de aquisição 500MT.

3. Concurso por Cotações nº 02/INAS,IP-CHIBUTO/RA/2021, Para Fornecimento de material de
higiene e limpeza; 02.02.2022 10:00H.Valor de Aquisição 500,00MT.

4. Concurso por Cotações nº 03/INAS,IP-CHIBUTO/RA/2021, para Fornecimento de Meios de
Compensação;02.02.2022  11:00H. Valor de aquisição 500MT

5. Concurso por Cotações nº 04/INAS,IP-CHIBUTO/RA/2021, para Manutenção e reparação de
ar condicionados;02.02.2022  12:00H. Valor de aquisição 500MT.

6. Concurso por Cotações nº05/INAS,IP-CHIBUTO/RA/2021, para Prestação de Serviços de
Carpintaria; 02.02.2022 13:00H. Valor de Aquisição 500,00MT.

7. Concurso por Cotações nº06/INAS,IP-CHIBUTO/RA/2021, para prestação de serviços de
canalização e ladrilho;04.02.2022 09:00H.Valor de aquisição 500MT.

8. Concurso por Cotações nº07/INAS,IP-CHIBUTO/RA/2021, para prestação de serviços de
electricidade;04.02.2022 10:00H.Valor de aquisição 500MT.

9. Concurso por Cotações nº08I/NAS,IP-CHIBUTO/RA/2021, para manutenção de
extintores;04.02.2022 11:00H.Valor de aquisição 500MT.

10. Concurso por Cotações nº09/INAS,IP-CHIBUTO/RA/2021, para Manutenção e reparação de
equipamento informático;04.02.2022  12:00H. Valor de aquisição 500MT.

11. Concurso por Cotações nº10/INAS,IP-CHIBUTO/RA/2021, para fornecimento de água mineral
e manutenção de bebedouros;04.02.2022 13:00H.Valor de aquisição 500MT.

12. Concurso por Ajuste Directo nº01/INAS,IP-CHIBUTO/RA/2021, para prestação de serviços de
segurança

13. Concurso por Ajuste Directo nº02/INAS,IP-CHIBUTO/RA/2021, para arrendamento do imóvel 

14. Concurso Limitado nº02/INAS,IP-CHIBUTO/RA/2021, para Fornecimento de Combustível e
Lubrificantes;10.02.2022  11:00H. Valor de aquisição 1.000MT.

15. Concurso Limitado nº03/INAS,IP-CHIBUTO/RA/2021, para Fornecimento de Material de
propaganda, divulgação da imagem da Instituição;10.02.2022  13:00H. Valor de aquisição
1.000MT.

16. Concurso Limitado nº04/INAS,IP-CHIBUTO/RA/2021, para Manutenção e reparação de
viaturas da Instituição;11.02.2022 09:00H. Valor de aquisição 1.000MT.

17. Concurso Limitado nº05/INAS,IP-CHIBUTO/RA/2021, para Fornecimento de lanches
reforçados;11.02.2022 11:00H. Valor de aquisição 1.000MT.

18. Concurso limitado nº06/INAS,IP-CHIBUTO/RA/2021, para aquisição de instrumentos de
trabalho no âmbito do projecto PASP; 11.02.2022 13:00H.Valor de aquisição 1.000MT.

19. Concurso Limitado nº07/INAS,IP-CHIBUTO/RA/2021, para prestação de manutenção e
reparação da viatura D4D e pequenas reparações;14.02.2022 09:00H.Valor de aquisição
1.000MT.

20. Concurso Público nº01/INAS,IP-CHIBUTO/RA/2021, para fornecimento de géneros
alimentícios;14.02.2022 11:30H.Valor de aquisição 1.000MT

Os detalhes dos itens e a descrição constam nos documentos de concurso, que estarão  disponíveis 
a partir do dia 21 de Janeiro do corrente ano, na Delegação do Instituto Nacional de Acção 
Social,IP, sita na Avenida 25 de Junho, Bairro de Cimento Cidade ao lado do Posto Administrativo 
Sede, valor de aquisição não é reembolsável. As propostas deverão ser entregues no endereço acima 
a partir das 7.30 ou 30 minutos antes da hora de abertura nas datas acima mencionadas  e 
serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, na presença dos concorrentes que desejarem 
comparecer nas horas indicadas. Contactos: 28272060/ Cell  842581080/ 875161204

Chibuto, aos 25 de Janeiro de 2022
A Repartição de Aquisições 

(Ilegível) 
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INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA  DIARIAMENTE
 UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE MANJACAZE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezassete de Janeiro de dois 
mil e vinte e dois, lavrada de folhas doze a treze versos, do livro de notas para escrituras 
diversas, número cinquenta e oito, 4-D, da Conservatória dos Registos e Notariado de 
Manjacaze, a meu cargo, ORLANDO JOÃO ZIRUTO, Conservador e Notário Superior, de-
sempenhando também as funções de Notário do mesmo distrito, foi lavrada a Escritura 
de Habilitação de Herdeiros por óbito de AMINA ISSUFO HASSAMO CAPATIA, viúva, 
natural de Conjoene, distrito de Xai-Xai e foi residente no Bairro Eduardo Mondlane, 
Manjacaze, falecida no dia dois de Janeiro de dois mil e vinte, em Manjacaze, vítima de 
R999, filha de Issufo Hassamo Momade Capatia e de Sara Faquir Bay Sultane, ele já fale-
cido e ela residente no Bairro Josina Machel-vila de Manjacaze.

Que a falecida não deixou testamento nem qualquer documento escrito que manifeste a 
sua última vontade. Que deixou bens móveis e imóveis. Que a autora da sucessão deixou 
como única e universal herdeira, sua mãe Sara Bibi Sultane, viúva, natural de Conjo-
ene, distrito de Xai-Xai e residente no Bairro Josina Machel - Manjacaze. Que nos termos 
da lei, não há outras pessoas que possam ou com ela concorram à referida sucessão. 
Para fins do disposto no art. 92 do Código do Notariado em vigor, para se fazer a devida 
publicação em conformidade com a referida escritura de habilitação a que me reporto, 
aguardando o pronunciamento de quem impugne a referida publicação.

Está Conforme
Conservatória dos Registos e Notariado de Manjacaze, aos 17 de Janeiro de 2022

Assinatura 
(Ilegível) 4



PUBLICIDADE20 Quarta-feira, 26 de Janeiro de 2022

1. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano recebeu um financiamento do Banco
Mundial para o Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência (PforR) e pretende

aplicar parte dos fundos para o pagamento do contrato de empreitada de obras de reabilitação 

resiliente da cobertura de 1 Escola Primária na Cidade de Maputo, no Distrito Urbano da

KaTembe.

2. Para o efeito, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) convida

empresas interessadas e elegíveis (com alvará mínimo aceitável de 4ª classe) a apresentarem

propostas seladas para empreitada de obras de reabilitação resiliente da cobertura na seguinte 

escola:

LOTES DISTRITO ESCOLA
Nº DE 
SALAS

Garantia Provisória

Valor Validade 

LOTE 1 KATEMBE EPC Vila da Marinha 11+1 77.000.00MZN 150 dias 

3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março
e está aberto para todos os concorrentes elegíveis.

4. Os concorrentes elegíveis interessados poderão adquirir, consultar e obter informações

adicionais dos documentos do concurso, no endereço abaixo indicado, nos dias úteis durante

as horas normais de expediente, a partir do dia 27 de Janeiro de 2022, contra o pagamento

de uma taxa não reembolsável de 1000,00MT (mil meticais). O pagamento poderá ser

mediante a apresentação de um comprovativo de depósito na seguinte conta:

Titular: MINEDH 

Moeda: MZN

Banco: STANDARD BANK 
Conta: nº 1082023741008, 

NIB: 0003010800202374100805 

5. Os concorrentes que participaram no Concurso nº 11/W/PforR/DAQUI/21 estão isentos de
pagar a taxa mencionada no ponto 4 acima e poderão obter os documentos deste concurso sem
quaisquer custos, devendo para o efeito apresentar o comprovativo de terem participado no

concurso anterior aqui mencionado.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado, até às 10.00 horas do dia
17 de Fevereiro de 2022 e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço às 10.15
horas do mesmo dia, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer. O período

de validade das propostas é de 120 dias e deverão ser acompanhadas de Garantia Provisória.

7. A visita ao local das obras será efectuada no dia:

Lote 1 (Katembe): 7 de Fevereiro de 2022, local de concentração - Serviços Sociais da 
Cidade de Maputo, pelas 8.00 horas.

8. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito no dia 10 de Março de 2022, às
10.00 horas, no endereço abaixo indicado.

9. Endereço:
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições
Av. 24 de Julho, n.º 167, 7° Andar, Sala 703
Telefone (+258) 21 490335,
E- mail: dinis.machaul@mined.gov.mz; ndzaquene@gmail.com e

 aquisições.minedh@gmail.com

Maputo, Janeiro de 2022
A Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 

PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E RESILIÊNCIA - PforR

ANÚNCIO 

CONCURSO PÚBLICO Nº: 18/W/PforR/DAQUI/22

EMPREITADA DE REABILITAÇÃO RESILIENTE DA COBERTURA DE 11 SALAS DE AULA E 
1 ÁREA ADMINISTRATIVA, NA CIDADE DE MAPUTO (LOTE 1)
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1. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano recebeu um financiamento do Banco Mundial para
custear o Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência (PforR) e pretende aplicar parte dos
fundos para o pagamento do contrato de empreitada de obras de reabilitação resiliente da cobertura dos
edifícios de 7 Escolas Primárias na Província de Cabo Delgado, nos Distritos de: Ancuabe, Metuge e Pemba.

2. Para o efeito, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) convida empresas
interessadas e elegíveis (com alvará mínimo aceitável de 4ª classe) a apresentarem propostas seladas
para a empreitada de obras de reabilitação resiliente da cobertura dos edifícios nas seguintes escolas,
subdivididas em 3 lotes:

LOTES DISTRITO ESCOLA
Nº de Salas e Áreas 

Administrativas

Garantia Provisória

Valor Validade

LOTE 1 Ancuabe

EPC de Ncole 2+1

56.000.00MZN 150 dias
EPC de Nanduli 2

EPC de Macaia 2

EPC de Megane 2+1

LOTE 2 Metuge e 
Pemba

EPC de Nangua 5+1
91.000.00MZN 150 dias

EPC de Mahati 8+1

LOTE 3 Pemba EPC de Mulapane 10 70.000.00MZN 150 dias

3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março e está aberto para todos os
concorrentes elegíveis.

4. Os concorrentes elegíveis interessados poderão adquirir, consultar e obter informações adicionais dos
documentos do concurso, no endereço abaixo indicado, nos dias úteis durante as horas normais de
expediente, a partir do dia 27 de Janeiro de 2022, contra o pagamento de uma taxa não reembolsável
de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento poderá ser mediante a apresentação de um comprovativo
de depósito na seguinte conta:

Titular: MINEDH 
Moeda: MZN
Banco: STANDARD BANK 
Conta: nº 1082023741008, 
NIB: 0003010800202374100805 

5. Os concorrentes que participaram no Concurso nº 01/W/PforR/DAQUI/21 estão isentos de pagar a taxa
mencionada no ponto 4 acima e poderão obter os documentos deste concurso sem quaisquer custos, devendo
para o efeito apresentar o comprovativo de terem participado no concurso aqui mencionado.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado, até às 10.00 horas do dia 17 de
Fevereiro de 2022 e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço às 10.15 horas do mesmo
dia, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer. O período de validade das propostas é de
120 dias e deverão ser acompanhadas de Garantia Provisória.

7. A visita ao local das obras será efectuada nos dias:

Lote 1: 2 de Fevereiro de 2022, local de concentração Serviços Distritais de Educação, Juventude e
Tecnologia de Ancuabe, pelas 10.00 horas.

Lote 2: 4 de Fevereiro de 2022, local de concentração Direcção Provincial de Educação de Cabo Delgado,
pelas 8.00 horas.

Lote 3: 4 de Fevereiro de 2022, local de concentração Direcção Provincial de Educação de Cabo Delgado,
pelas 8.00 horas.

8. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito no dia 10 de Março de 2022, às 10.00 horas,
no endereço abaixo indicado.

9. Endereço:
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições
Av. 24 de Julho, n.º 167, 7° Andar, Sala 703
Telefone (+258) 21 490335,
E- mail: dinis.machaul@mined.gov.mz; ndzaquene@gmail.com e aquisições.minedh@gmail.com

Maputo, aos 26 de Janeiro de 2022

A Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 

PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E RESILIÊNCIA

ANÚNCIO 

CONCURSO PÚBLICO Nº: 22/W/PforR/DAQUI/22

EMPREITADA DE REABILITAÇÃO RESILIENTE DA COBERTURA DE 31 SALAS DE AULA E 4 ÁREAS ADMINISTRATIVAS, 
NA PROVÍNCIA DE CABO-DELGADO (LOTE 1, LOTE 2 E LOTE 3)



PUBLICIDADE 21Quarta-feira, 26 de Janeiro de 2022

1. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano recebeu um financiamento do Banco Mundial para o Programa
de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência (PforR) e pretende aplicar parte dos fundos para o pagamento do
contrato de empreitada de obras de reabilitação resiliente da cobertura de 14 Escolas Primárias na Província de
Nampula, nos Distritos de: Malema, Lalaua, Rapale, Murrupula e Mecubúri.

2. Para o efeito, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) convida empresas interessadas e
elegíveis (com alvará mínimo aceitável de 4ª classe) a apresentarem propostas seladas para empreitada de obras de
reabilitação resiliente da cobertura nas seguintes escolas, subdivididas em 5 lotes:

LOTES DISTRITO ESCOLA
Nº DE 
SALAS

Garantia Provisória

Valor Validade

LOTE 1 Malema
EPC de Mecatusse 4+1

63.000.00MZN 150 dias
EPC Entrerios 5+1

LOTE 2 Lalaua

EPC de Naculule 5+1

84.000.00MZN 150 diasEPC de Muacotana 3+1

EPC de Munosse 4+1

LOTE 3 Lalaua
EPC de Palacua 3+1

63.000.00MZN 150 diasEPC de Chuabo 3+1
EPC de Auage 3+1

LOTE 4
Rapale, 

Murrupula e 
Mecubúri

ESG de Muite 4+1

105.000.00MZN 150 dias
EPC de Namigine 5+1
EPC de Ratane II 3+1
EPC de Monapo 3+1

LOTE 5 Mecubúri
EPC de Namina 11+1

126.000.00MZN 150 dias
ESG de Namina 7+1

3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março e está aberto para todos os concorrentes elegíveis.

4. Os concorrentes elegíveis interessados poderão adquirir, consultar e obter informações adicionais dos documentos do
concurso, no endereço abaixo indicado, nos dias úteis, durante as horas normais de expediente, a partir do dia 27 de
Janeiro de 2022, contra o pagamento de uma taxa não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento
poderá ser mediante a apresentação de um comprovativo de depósito na seguinte conta:

Titular: MINEDH 
Moeda: MZN
Banco: STANDARD BANK 
Conta: nº 1082023741008, 
NIB: 0003010800202374100805 

5. Os concorrentes que participaram no Concurso nº 03/W/PforR/DAQUI/21 estão isentos de pagar a taxa mencionada no
ponto 4 acima e poderão obter os documentos deste concurso sem quaisquer custos, devendo para o efeito apresentar o
comprovativo de terem participado no concurso anterior aqui mencionado.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado, até às 10.00 horas do dia 18 de Fevereiro de 2022
e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço às 10.15 horas do mesmo dia, na presença dos concorrentes
que desejarem comparecer. O período de validade das propostas é de 120 dias e deverão ser acompanhadas de
Garantia Provisória.

7. A visita ao local das obras será efectuada nos dias:
Lote 1 (Malema): 2 de Fevereiro de 2022, local de concentração Serviços Distritais de Educação, Juventude e
Tecnologia de Malema, pelas 8.00 horas;

Lote 2 e 3 (Lalaua): 4 de Fevereiro de 2022, local de concentração Serviços Distritais de Educação, Juventude e
Tecnologia de Lalaua, pelas 8.00 horas;

Lote 4 (Rapale): 7 de Fevereiro de 2022, local de concentração Direcção Provincial de Educação de Nampula, pelas
8.00 horas;

Lote 4 (Murrupula): 8 de Fevereiro de 2022, local de concentração Serviços Distritais de Educação, Juventude e
Tecnologia de Murrupula, pelas 8.00 horas.
Lote 4 e 5 (Mecubúri): 10 de Fevereiro de 2022, local de concentração Serviços Distritais de Educação, Juventude
e Tecnologia de Mecubúri, pelas 8.00 horas.

8. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito no dia 11 de Março de 2022, às 10.00 horas, no endereço
abaixo indicado.

9. Endereço:
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições
Av. 24 de Julho, n.º 167, 7° Andar, Sala 703
Telefone (+258) 21 490335,
E- mail: dinis.machaul@mined.gov.mz; ndzaquene@gmail.com e  aquisições.minedh@gmail.com

Maputo, aos 26 de Janeiro de 2022
A Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 

PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E RESILIÊNCIA - PforR

ANÚNCIO
CONCURSO PÚBLICO Nº: 21/W/PforR/DAQUI/22

EMPREITADA DE REABILITAÇÃO RESILIENTE DA COBERTURA DE 63 SALAS DE AULA E 14 ÁREAS ADMINISTRATIVAS, 
NA PROVÍNCIA DE NAMPULA (LOTE 1, LOTE 2, LOTE 3, LOTE 4, LOTE 5)
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1. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano recebeu um financiamento do Banco Mundial para
o Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência (PforR) e pretende aplicar parte dos fundos
para o pagamento do contrato de empreitada de obras de reabilitação resiliente da cobertura de 6 Escolas
Primárias na Província de Maputo, nos Distritos de: Matutuíne, Namaacha, Moamba e Manhiça.

2. Para o efeito, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) convida empresas
interessadas e elegíveis (com alvará mínimo aceitável de 4ª classe) a apresentarem propostas seladas
para empreitada de obras de reabilitação resiliente da cobertura nas seguintes escolas, subdivididas em
2 lotes:

LOTES DISTRITO ESCOLA
Nº DE 
SALAS

Garantia Provisória

Valor Validade 

LOTE 1 Matutuíne, Namaacha e Moamba

EPC de Zical 2

119.000.00MZN 150 dias
EPC de Changalane 7+2
EPC de Chigubuta 6+1
EPC de Mulambo 2+1

LOTE 2 Manhiça
EPC de Calanga 3+1

42.000.00MZN 150 dias
EPC de Nhambe 3

3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março e está aberto para todos os
concorrentes elegíveis.

4. Os concorrentes elegíveis interessados poderão adquirir, consultar e obter informações adicionais dos
documentos do concurso, no endereço abaixo indicado, nos dias úteis, durante as horas normais de
expediente, a partir do dia 27 de Janeiro de 2022, contra o pagamento de uma taxa não reembolsável
de 1000,00MT (mil meticais). O pagamento poderá ser mediante a apresentação de um comprovativo
de depósito na seguinte conta:

Titular: MINEDH 
Moeda: MZN
Banco: STANDARD BANK 
Conta: nº 1082023741008, 
NIB: 0003010800202374100805

5. Os concorrentes que participaram no Concurso nº 10/W/PforR/DAQUI/21 estão isentos de pagar a taxa
mencionada no ponto 4 acima e poderão obter os documentos deste concurso sem quaisquer custos,
devendo para o efeito apresentar o comprovativo de terem participado no concurso anterior aqui
mencionado.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado, até às 10.00 horas do dia 18 de
Fevereiro de 2022 e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço às 10.15 horas do mesmo
dia, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer. O período de validade das propostas é de
120 dias e deverão ser acompanhadas de Garantia Provisória.

7. A visita ao local das obras será efectuada nos dias:

Lote 1 (Matutuíne, Namaacha e Moamba): dias 2 e 4 de Fevereiro de 2022, sendo no dia 2 de 
Fevereiro, Distrito da Moamba - local de concentração - Serviços Distritais de Educação, Juventude 
de Moamba, pelas 9.00 horas, e o Distrito de Matutuíne - local de concentração - Serviços Distritais 
de Educação, Juventude e Tecnologia de Matutuíne, pelas 13.00 horas; no dia 4 de Fevereiro, Distrito 
de Namaacha - local de concentração - Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia de 
Namaacha, pelas 10.00 horas.

Lote 2 (Manhiça): dia 7 de Fevereiro de 2022 no Distrito da Manhiça, local de concentração - Serviços 
Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia de Manhiça, pelas 10.00 horas. 

8. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito no dia 11 de Março de 2022, às 10.00
horas, no endereço abaixo indicado.

9. Endereço:
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições
Av. 24 de Julho, n.º 167, 7° Andar, Sala 703
Telefone (+258) 21 490335,
E- mail: dinis.machaul@mined.gov.mz; ndzaquene@gmail.com e aquisições.minedh@gmail.com

Maputo, aos 26 de Janeiro de 2022

A Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 
PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E RESILIÊNCIA - PforR

ANÚNCIO 
CONCURSO PÚBLICO Nº: 19/W/PforR/DAQUI/22

EMPREITADA DE REABILITAÇÃO RESILIENTE DA COBERTURA DE 23 SALAS DE AULA 
E 5 ÁREAS ADMINISTRATIVAS, NA PROVÍNCIA DE MAPUTO (LOTE 1 E LOTE 2)
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 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Programa de Desenvolvimento Espacial

Anúncio de Adjudicação
Nos termos da alínea d) do número 03 do artigo 33, conjugado com o nº 2 do Artigo 64 

do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 

Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 08 de Março, comunica-

se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:

Nº do Concurso Objecto de Concurso Modalidade
Empresa 

Adjudicada
Valor de 

Adjudicação (MT)

MTC-01/PDE-Bens/2022
Aquisição de Produtos 
Alimentícios, Higiene e 
Conforto

Ajuste Directo
Novo 

Supermercado, 
Lda.

950.000,00

MTC-02/PDE-Serviços/2022
Serviços de Manutenção de 
Escritório do PDE

Ajuste Directo
Canol 

Construções
1.500.000,00 

MTC-03/PDE-Serviços/2022
Locação de Máquina de 
Bebidas Quentes

Ajuste Directo
Liquid Logic 

Mocambique Lda.
250.000,00

MTC–04/PDE-Serviços/2022
Fornecimento de 
Combustíveis e Lubrificantes Ajuste Directo

Estação de 
Serviço Tabaco

1.350.000,00

MTC-07/PDE-Serviços/2022
Fornecimento de Telefonia 
PABX e Móvel ao PDE

Ajuste Directo
Moçambique 
Telecom, S.A.

635.000,00

MTC-08/PDE-Bens/2022
Fornecimento de Dois 
(02) Exemplares do Jornal
Notícias ao PDE

Ajuste Directo
Sociedade 

Notícias, S.A.
22.126,00

MTC-09/PDE-Serviços/2022
Prestação de Serviços de 
Telefonia Móvel e Internet

Ajuste Directo
Vodacom 

Moçambique, S.A.
250.000,00

MTC-10/PDE-Serviços/2022
Serviços de Manutenção e 
Reparação das Viaturas do 
MTC/PDE

Ajuste Directo
CFAO Motors 

Mozambique Lda.
500.000,00

Maputo, Janeiro de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
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ANÚNCIO DE VAGA
Contratação de 1 Enfermeira de SMI de Nível Médio para trabalhar a tempo inteiro 

numa Clínica de CCA e PF na cidade de Maxixe, província de Inhambane

Funções 
1. Garantir a provisão de serviços de Cuidados Compreensivos do Aborto (CCA) e de Planeamento 

Familiar (PF) as utentes que se dirigirem à clínica;
2. Assegurar uma boa gestão do stock de contraceptivos, de Miso-Mife e Misoprostol da clínica;
3. Garantir que todos os aspectos de assépsia, antissépsia e de biossegurança estejam de acordo

com as exigências técnicas-clínicas e normas do MISAU;
4. Elaborar relatórios descritivos das actividades com os resultados (mensais, semestrais e

anuais) para a DKT Mozambique, DPS de Inhambane e o  SDSMAS do distrito de Maxixe;
5. Colaborar no treinamento dos provedores de saúde do sector público e privado, sempre que

necessário;
6. Colaborar na elaboração de estratégias de sensibilização comunitária em CCA, SSR e PF;
7. Apoiar os Activistas Comunitários no processo de sensibilização comunitária, sempre que

necessário;
8. Facilitar a comunicação com os diferentes intervenientes no processo de provisão de serviços

de Cuidados Compreensivos do Aborto e de Planeamento Familiar (DPS, SDSMAS, OCB, etc.);
9. Disponibilidade para prestar serviços de planeamento familiar nas clínicas móveis sempre

que for necessário.

Perfil
1. Enfermeira de SMI de nível médio, com experiência de no mínimo 2 anos em serviços de

Cuidados Compreensivos do Aborto (CCA) e Planeamento Familiar (PF);
2. Noções básicas de computador na óptica de utilizador (aplicações do MS Office);
3. Ter experiência de trabalho em ONG constitui uma vantagem;
4. Domínio da língua local constitui uma vantagem;
5. Ser residente a tempo inteiro no local de implementação do projecto.

Como se Candidatar: 
1. Documentação:

• Carta de Apresentação

• Curriculum Vitae

• Documentos relevantes

2. Candidatura
• As interessadas poderão enviar as suas candidaturas (Carta de candidatura e CV) para o email:
info@dktmozambique.org ou pbuque@dktmozambique.org até ao dia 28 de Janeiro de 2022.
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1. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano recebeu um financiamento do Banco Mundial, para o
Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência (PforR), e pretende aplicar parte dos fundos para o
pagamento do contrato de empreitada de obras de reabilitação resiliente da cobertura de 18 Escolas Primárias na 
Província de Sofala, na Cidade da Beira e distritos de Dondo, Búzi, Machanga, Muanza, Gorongosa e Nhamatanda.

2. Para o efeito, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) convida empresas interessadas e
elegíveis (com alvará mínimo aceitável de 4ª classe) a apresentarem propostas seladas para empreitada de obras
de reabilitação resiliente da cobertura nas seguintes escolas, subdivididas em 7 lotes:

LOTES DISTRITO ESCOLA
Nº de Salas de 
aula e Espaços 

Administrativos

Garantia Provisória

Valor Validade

LOTE 1 Beira e Dondo
EPC Nova Chamba 6

63.000.00MZN 150 dias
EPC de Nguthu 3

LOTE 2 Dondo
EPC Samora Moisés 
Machel

18 126.000.00MZN 150 dias

LOTE 3 Búzi
EPC Manheche 3

63.000.00MZN 150 diasEPC Fumo 3
EPC Djovo 3

LOTE 4 Búzi

EPC Guacuanhe 3

84.000.00MZN 150 dias
EPC Inhambere 3
EPC Paulo S. Kankhomba 3

EPC Mararanhe 3

LOTE 5 Machanga
EPC Muvi 5+1

77.000.00MZN 150 diasEPC Zimuala 3+1

EPC Beia Peia 3+1

LOTE 6
Machanga e 

Muanza

EPC Moanga 3+1
63.000.00MZN 150 diasEPC Muguruzo 3+1

EPC Pedreira 3+1

LOTE 7
Gorongosa e 
Nhamatanda

EPC Tambarara 5+1
70.000.00MZN 150 dias

EPC Chitunga 5+1

3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens 
e Prestação de Serviços ao Estado, Decreto n.º 05/2016, de 08 de Março e está aberto para todos os concorrentes
elegíveis.

4. Os concorrentes elegíveis interessados poderão adquirir, consultar e obter informações adicionais dos documentos
do concurso, no endereço abaixo indicado, nos dias úteis durante as horas normais de expediente, a partir do dia 18 
de Janeiro de 2022, contra o pagamento de uma taxa não reembolsável de 1000,00MT (Mil meticais). O pagamento 
poderá ser mediante a apresentação de um comprovativo de depósito na seguinte conta:

Titular: MINEDH 
Moeda: MZN
Banco: STANDARD BANK 
Conta: nº 1082023741008, 
NIB: 0003010800202374100805 

5. Os concorrentes que participaram no Concurso nº 07/W/PforR/DAQUI/21 estão isentos de pagar a taxa mencionada 
no ponto 4 acima e poderão obter os documentos deste concurso sem quaisquer custos, devendo para o efeito
apresentar o comprovativo de terem participado no concurso anterior aqui mencionado.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado, até às 10.00 horas do dia 17 de Fevereiro
de 2022 e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço às 10.15 horas do mesmo dia, na presença
dos concorrentes que desejarem comparecer. O período de validade das propostas é de 120 dias e devem ser
acompanhadas de Garantia Provisória.

7. A visita ao local das obras será efectuada nos dias:

Lote 1 e 2 (Beira e Dondo): 02 de Fevereiro de 2022, local de concentração Direcção Provincial de Educação de
Sofala, pelas 08H00 horas.

Lote 3 e 4 (Búzi): 04 de Fevereiro de 2022, local de concentração Serviços Distritais de Educação Juventude e
Tecnologia de Búzi, pelas 08H00 horas.

Lote 5 e 6 (Machanga): 07 de Fevereiro de 2022, local de concentração Serviços Distritais de Educação Juventude 
e Tecnologia de Machanga, pelas 08H00 horas.

Lote 6 (Muanza): 09 de Feveiro de 2022, local de concentração Serviços Distritais de Educação Juventude e
Tecnologia de Muanza, pelas 08H00 horas.

Lote 7 (Nhamatada e Gorongosa): 11 de Fevereiro de 2022, local de concentração Serviços Distritais de
Educação Juventude e Tecnologia de Nhamatanda, pelas 08H00 horas

8. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito no dia  10 de Março de 2022, às 10.00 horas, no endereço 
abaixo indicado.

9. Endereço:
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições
Av. 24 de Julho, N° 167, 7° Andar, Sala 703
Telefone (+258) 21 490335, 
E- mail: dinis.machaul@mined.gov.mz; ndzaquene@gmail.com e  aquisições.minedh@gmail.com

Maputo, aos 26 de Janeiro de 2022

A Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 

PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E RESILIÊNCIA

ANÚNCIO 
CONCURSO PÚBLICO Nº: 20/W/PforR/DAQUI/22

EMPREITADA DE REABILITAÇÃO RESILIENTE DA COBERTURA DE 78 SALAS DE AULA E 8 ÁREAS ADMINISTRATIVAS, 
NA PROVÍNCIA DE SOFALA (LOTE 1, LOTE 2, LOTE 3, LOTE 4, LOTE 5, LOTE6 & LOTE 7)
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Entrega ao Domicílio 

Ano Semestre Trimestre

11.063, 00 MT 5.532, 00 MT 2.765, 00 MT

Trimestre

Levantamento nos balcões da Sociedade do Notícias

Ano Semestre

9.484, 00 MT 4.742, 00 MT 2.372, 00 MT

Ano Semestre Trimestre
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REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO

Eu, ELIAS PELEMBE, moçambicano, divorciado, natural de Chibuto, por-
tador do Bilhete de Identidade nº 1010100556451S, emitido a 18 de Outubro 
de 2010, vitalício, pela Direcção de Identificação Civil de Maputo, residen-
te na Av. Agostinho Neto, nº 1509, 2º andar-direito, Bairro Central, cidade 
de Maputo, pelo presente instrumento de REVOGAÇÃO, extingo e declaro 
sem nenhum efeito toda a procuração por mim outorgada a favor de MARIA 
AUGUSTA MESSIAS MOISÉS PELEMBE, divorciada, natural de Maputo, res-
idente no Bairro Agostinho Neto, localidade de Michafutene, nº 1964, quar-
teirão 33C, portadora do BI nº 110103993958M, minha ex-esposa, sendo uma 
por Instrumento Público datado de 8 de Março de 2019, perante a Técnica 
Superior N1 Natália Júlio Amade, no 2º Cartório Notarial da Cidade de Mapu-
to, por meio da qual a nomeei como procuradora, no entanto, sendo agora 
divorciado, declaro findos todos poderes sobre o imóvel designado fracção 
autónoma designada pela letra “F” do prédio em regime de propriedade 
horizontal número nove mil, cento e vinte e seis a folhas cento e dezanove, 
do livro B/25, inscrito sob o número oitenta e oito mil, duzentos e quarenta 
e dois, folhas sessenta e cinco, do livro G cento e trinta e cinco, conforme 
a certidão predial. Tendo cessado a relação jurídica por divórcio por mútuo 
consenso nº 187/2021, com a homologação pela Conservatória competente, 
aos 3 de Setembro de 2021, e tendo o mandante ficado beneficiário da mora-
dia de família que é o imóvel acima, para além de outros bens, revogo a mes-
ma e todos os poderes que tenham sido conferidos à procuradora nesta ou 
quaisquer outras que tenham sido feitas sobre todos os bens móveis e imóveis 
da minha propriedade, ficando esta e todas outras que possivelmente exis-
tam canceladas e sem nenhum efeito jurídico pretendido.

Maputo, aos 7 de Dezembro de 2021

O Outorgante
Elias Pelembe
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BERNARDO JEQUETE

C
INCO pessoas morre-
ram e 158 famílias fi-
caram desalojadas em 
consequência das chu-
vas que caem acom-

panhadas de ventos fortes nos 
últimos dias, na província de 
Manica, segundo Borges Via-
gem,  delegado do Instituto 
Nacional de Gestão e Redução 

Chuvas matam cinco pessoas
e desalojam 158 famílias  

do Risco de Desastre (INGD).
Borges Viagem explicou 

que as mortes ocorreram por 
arrastamento devido à fúria 
das águas fluviais e descargas 
atmosféricas, tendo apelado às 
populações a pautarem pelas 
medidas que têm sido reco-
mendadas pelas autoridades 
governamentais locais e dos 
comités de gestão de risco.

Segundo o delegado do 

INGD em Manica, a população 
deve evitar atravessar os rios 
com caudais elevados, seguir 
rigorosamente as mensagens 
do governo emitidas através 
das rádios, televisões, jornais e 
outros meios de comunicação.

De acordo com a fonte, as 
chuvas estão a criar embaraço 
na província de Manica, pois 
a via que dá acesso ao Parque 
Nacional de Chimanimani, no 

distrito de Sussundenga, ficou 
interrompida devido à fúria das 
águas. 

A população, para deslo-
car-se daquele ponto para a 
sede distrital, recorre a embar-
cações de pequena dimensão 
providenciadas pelo governo 
provincial.

No entanto, o INGD diz que 
para minorar o impacto das 
chuvas acompanhadas de ven-

tos fortes tem estado a capaci-
tar os comités locais de gestão 
de risco de desastres, que têm 
por objectivo sensibilizar, sal-
var, resgatar e retirar as pessoas 
nas regiões propensas a even-
tos calamitosos.  

Viagem disse que as ca-
pacitações ou reciclagens dos 
membros integrantes dos co-
mités de gestão de risco de 
desastre terminam com simu-
lações operativas com vista a 
avaliar o nível de prontidão dos 
mesmos. 

“Com esse exercício nós 
pretendemos, como INGD, 
avaliar o nível de preparação 
e prontidão dos membros de 
comités e perceber as suas di-
ficuldades visando colmatá-las 
antes de a situação calamitosa 
ocorrer”, disse Borges Viagem.

De acordo com a fonte, face 
à época chuvosa, foram po-
sicionadas embarcações para 
trabalhos de busca e salvamen-
to na província, além de terem 
sido reactivados 88 comités 
comunitários de gestão de ris-
cos de desastre, com a missão 
primordial de sensibilizar a po-
pulação para tomada de medi-
das de precaução.

O INGD, além de disponi-
bilizar tendas para as vítimas 
está, igualmente, a apoiar as 
famílias com víveres, materiais 
de construção, como é o caso 
de lonas, pregos e algumas fer-
ramentas para a construção de 
abrigos temporários.

ANE preparada 
para intervenções 
de emergência
A ADMINISTRAÇÃO Nacional 
de Estradas (ANE) em Mani-
ca diz ter mobilizado recursos 
para intervenções de emer-
gência face a eventuais situa-
ções de corte e danos das rodo-
vias devido às chuvas intensas, 
acompanhadas de ventos for-
tes, que se registam um pouco 
por toda a província.

O chefe do Departamento 
Técnico na ANE, em Manica, 
Gonçalves Zianai, disse que 
até ao momento as estradas ao 
nível da província continuam 
transitáveis, apesar de algumas 
terem sofrido erosão devido às 

chuvas que caem nos últimos 
dias.

Zianai explicou que a ANE 
tem uma prioridade, neste 
momento, na Estrada Nacional 
Número Sete (EN7), que liga as 
províncias de Manica e Tete, 
que beneficia de manutenção 
visando oferecer maior con-
forto e segurança aos automo-
bilistas.

Segundo a fonte, a ANE 
intensifica, igualmente, ac-
ções de construção das obras 
da segunda portagem sobre a 
referida estrada, na região de 
Camuazanchenga, no posto 

administrativo de Nhampassa, 
no distrito de Báruè.

A construção do referido 
posto de portagem visa pro-
mover a participação do cida-
dão na manutenção de estra-
das, por forma a ter rodovias 
seguras e em boas condições de 
transitabilidade.

Entretanto, o chefe do De-
partamento Técnico na ANE, 
em Manica, exorta aos auto-
mobilistas a não circularem em 
estradas atravessadas por rios 
e sem pontes, enquanto se re-
gistar a subida dos caudais dos 
rios.

Estão garantidas, em caso de necessidade, intervenções de emergência nas vias

Polícia reforça prevenção da Covid-19
A POLÍCIA da República de 
Moçambique (PRM) em Ma-
nica acaba de reforçar a fisca-
lização dos transportadores 
de passageiros visando fazer 
cumprir as medidas de pre-
venção da Covid-19.

Segundo o porta-voz do 
Comando Provincial da PRM, 
Mateus Mindú, a medida sur-
ge por se estar a constatar ca-
sos recorrentes de violação 
das medidas emanadas no 
protocolo sanitário por parte 

dos transportadores, que têm 
a ver com a superlotação  das 
viaturas. Os violadores quan-
do são interpelados pela Po-
lícia de Trânsito alegam que o 
fazem devido ao agravamento 
do preço de combustíveis, pois 
segundo eles não compensa o 
custo de operação e manuten-
ção da viatura.

Mateus Mindú fez saber 
ainda que o não uso de másca-
ras no interior das viaturas por 
parte dos passageiros, a insufi-

ciência de baldes de água para 
a lavagem frequente das mãos 
nos terminais e o distancia-
mento físico entre os viajantes 
são outras transgressões cons-
tatadas pela corporação na-
quela região do país.

O porta-voz da PRM em 
Manica disse estar a decorrer 
em todos postos policiais ac-
ções de fiscalização de rotina 
que têm por objectivo fazer 
cumprir as normas e, em casos 
de violação, os infractores são 

responsabilizados pelos actos 
cometidos. Durante a fisca-
lização, a Polícia de Trânsito 
interpelou vários automobilis-
tas que foram sancionados por 
violação do decreto do Conse-
lho de Ministros.   

O “Notícias” ouviu o presi-
dente da Associação dos Trans-
portadores de Passageiros em 
Manica (ATPM), Filipe Arman-
do, que disse que os associados 
são sensibilizados para não se-
rem o veículo de propagação 

do novo coronavírus. 
Explicou que as medidas de 

prevenção devem ser obser-
vadas a todos os níveis desde 
os automobilistas, cobradores 
e passageiros nomeadamente 
o uso obrigatório de máscara
de protecção facial, lavagem
frequente das mãos com água,
sabão ou cinza ou ainda higie-
nizar com álcool em gel, bem
como fazer transportar passa-
geiros de acordo com a lotação
estabelecida.

Educação contrata
500 professores
A DIRECÇÃO Provincial de 
Educação e Desenvolvimen-
to Humano, em Manica, vai 
contratar 500 novos profes-
sores de diferentes níveis de 
ensino que vão leccionar o 
ano lectivo que arranca na 
segunda-feira.

No ano lectivo de 2021, o 
sector trabalhou com um rá-
cio de 55 alunos por professor 
e alguns distritos como Mos-
surize, Chimoio, Sussunden-
ga e Gondola variou de 60 a 
70 estudantes. Este facto que 
deixou o sector preocupado, 
e com a admissão de novos 
docentes a prioridade será 
para os distritos em alusão de 
modo a reduzir o rácio aluno/
professor.

O sector da educação em 
Manica pretende, igualmen-
te, contratar cerca de 250 
quadros do pessoal adminis-
trativo.

No próximo ano lectivo, 
o sector prevê o ingresso de
mais de 900 mil alunos da 1.ª a
12.ª classes, que vão frequen-
tar os mais de 950 estabeleci-
mentos de ensino que funcio-
nam na província.

O porta-voz da Direc-
ção Provincial de Educação e 
Desenvolvimento Humano, 
João Tricano, afirmou que de-
vido às medidas restritivas e 

de prevenção da Covid-19, o 
sector redimensionou as sa-
las de aula visando acomodar 
pelo menos 20 alunos por tur-
ma.

“Já foi feito um ensaio para 
se perceber, em função dos 
efectivos que temos, quantas 
salas de aula serão necessárias 
para que se possa redimensio-
nar as turmas para comportar 
o número de 20 alunos cada. É 
um trabalho que o sector está
a fazer neste momento”, disse 
Tricano.

Com efeito, segundo a 
fonte, ao nível dos distritos 
têm vindo a decorrer encon-
tros com directores das esco-
las por forma a incuti-los de 
ferramentas básicas sobre a 
prevenção da Covid-19, facto 
que se enquadra nas estraté-
gias visando preparar condig-
namente o arranque do ano 
lectivo 2022. 

Neste contexto, assegurou 
estar tudo acautelado para 
que o ano lectivo em prepara-
ção decorra sem sobressaltos. 
“Penso que não haverá mui-
tos problemas, pois as esco-
las foram melhorando alguns 
aspectos emanados no proto-
colo sanitário. Temos material 
de higienização ao nível dos 
estabelecimentos de ensino”, 
referiu.

Na ocasião, o porta-voz 
e também chefe do Departa-
mento de Estudos e Planifi-
cação na direcção provincial 
deu a conhecer que a provín-
cia atingiu as metas planifica-
das de inscrição de crianças 
que entram pela primeira vez 
na escola, no presente ano 
lectivo.
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URGEL MATULA
urgelmatula@gmail.com

ATRAVÉS desta página o estima-
do leitor pode partilhar as suas re-
flexões sobre temas da actualidade 
política, económica e social. Os 
originais das cartas de opinião não 
devem ter mais de 150 palavras, po-
dendo ir até 500 quando sejam de 
análise. A Redacção reserva-se o di-
reito de as condensar. Encoraja-se, 
sobretudo, aos jovens a partilharem 

as suas reflexões sobre o dia-a-dia 
das suas comunidades, do país e do 
mundo, bastando enviar as cartas 
para o endereço cartas@snoticias.
co.mz, indicando o nome completo, 
número do documento de identifi-
cação e contacto telefónico. O “No-
tícias” reserva-se o direito de não 
publicar opiniões ou análises que 
choquem com a sua linha editorial.

CARTAS

XIGOVIYA
ARTUR SAÚDE

artusaude3@hotmail.com

MATEUS LICUSSE

NOS dias que correm a questão do amor na sociedade perdeu o ver-
dadeiro sentido da sua essência. Do nascer ao raiar do sol, o que reina 
na mente das pessoas, filhos do todo poderoso e omnipotente Deus é, 
sem dúvidas, a vida material, a sentimental passou para a história a ser 
narrada nas próximas gerações.

Quanto mais o tempo passa e envelhece, a sociedade torna-se 
cada vez mais materialista e não sentimentalista. Com este artigo, não 
se está a criticar a inclinação materialista da vida, pois essa é uma das 
naturezas do Homem, ele por si, já nasce ambicioso. Por exemplo: 
um bebe de aproximadamente nove meses a um ano de vida, ao per-
ceber o mundo que lhe rodeia, começa a interessar-se por tudo que 
existe à sua volta (objectos) e geralmente o que for a encontrar, tem 
de ir à boca, seja o que for (pedra, areia, restos de comida ,etc), com 
isso, para afirmar que a ambição do ser humano é um direito natural, 
conjugado com o seu eterno estado de insaciabilidade.

Coartando sobre o epígrafe, é que, o conceito mais simples do 
amor seria a de relação afectiva entre duas pessoas, tradicionalmente 
do sexo oposto, com o objectivo pleno de transmissão mútua de sen-
timentos no decurso da vida.

Molhando um pouco a impressão digital do dedo polegar com a 
saliva e recuar um pouco às páginas da história, constatar-se-ia que 
na altura, o amor era tipicamente afectivo, a simples transmissão do 
carinho e afecto já constituíam grandes avanços nessas relações, tam-
bém porque o estilo e nível de vida assim permitiam. Na altura, com 
simples peneira de “tihaca” (semente de cacana) era suficiente para 

lobolar uma mulher, mas hoje em dia os tempos são outros. Nas lis-
tas de lobolo são anexados “intens” de grande valor, transformando a 
cerimónia numa autêntica “bolada” da filha. Na maioria das listas de 
lobolo, o susto que o genro toma é, sim, merecedor da razão, pois em 
alguns casos não se justifica a tamanha negociata para ceder a filha ao 
lar. Pede-se tudo menos nada, até carros é possível incluir.

O amor da actualidade tornou-se tão materialista, de tal forma 
que ser pobre é sinónimo da solteirice. A evolução da sociedade de-
monstra a cada segundo que passa que, ter retribuição do amor só é 
possível quando tiveres conta bancária obesa, carro de luxo, casa com 
piscina; ser gestor de alguma empresa, em fim, tem que ter dinheiro, 
assim receberás o amor.

Estamos numa sociedade em que a falsidade nos relacionamentos 
vai crescendo no gráfico e de forma exponencial, sem tirar mérito aos 
que se amam de verdade, sem a interferência de bens materiais, isso 
existe sem dúvidas, mas tornou-se raro na sociedade actual. Estamos 
numa era em que a fome mental e estomacal nos tornaram autênticos 
egoístas e escravos da nossa própria ignorância e desejo exarcerbado 
pelas coisas materiais que o mundo dispõe. É que, não basta apenas 
ser desonesto, se tens dinheiro, serás honesto aos olhos do ambicioso, 
aliás, somos todos ambiciosos.

Aproxima-se por exemplo o 14 de Fevereiro, dia de São Valen-
tim, dia dos namorados e o que reina a priori na mente de algumas 
pessoas é que “irei receber um presente”. Claro que o presente é bem 
vindo. O maior problema é que almeja-se receber um presente caro 
e de luxo, quer dizer, “se não me oferece um embrulho de maior va-
lor financeiro então não me amas e eu também não vou te amar mas 

sim fingir que ti amo”. Este é o maior pensamento dos personagens 
modernos na novela do amor. O amor tem que ser pago, acrescido de 
taxas e juros para que possa haver maior retribuição afectiva. É essa a 
essência do amor na actualidade.

Ultimamente, assiste-se a uma série de crise nos lares, onde a 
questão da violência entre os casais tem sido um dos pratos forte 
da media. Nesse caso, a violência perpetrada pelo homem contra a 
mulher transforma-se em síndrome de estocolmo doméstico, onde a 
vítima insiste e persiste em permanecer nesse lar violento pela busca 
dos bens materiais vendo a sua vida em risco, na maioria dos casos, a 
mulher suporta o tamanho sofrimento porque se for a enveredar pela 
separação, pode por um lado, perder os bens adquiridos na constância 
do casamento.

Hoje amamos mais o dinheiro do que Cristo. iPhone do que a Bí-
blia. Queres que eu ti ame? Compra-me terreno, só para citar um dos 
lemas. Ser gigolo tornou se numa profissão. Quer dizer, na terceira 
idade ou velhice, a felicidade é possível mediante troca de favores. 
Quanto ela é mais velha e o homem muito mais novo é preciso que 
haja certo investimento para que o amor torne-se possível, caso não 
é autêntica falsidade.

Ser “marandza” é uma das fontes de redimento. A nossa cultura 
não atribui grau de mérito a uma relação em que a mulher é três de-
cadas mais nova em relação ao homem logo, o interesse material está 
em jogo e em alguns casos a família incentiva ou apoia tal relação por 
ser vantajosa. Tem vantagem sim porque os bens materiais estão a 
disposição mas onde estará o lado moral nessa relação?

Continua...

ARSÉNIO FELISBERTO 

DE cada vez que acompanho informações sobre as 
intervenções dos agentes da Polícia Municipal nos 
mercados informais, de modo particular na cidade 
de Maputo, vem-me à memória as inúmeras infra-
-estruturas que as autoridades vem erguendo para
acolher vendedores mas que, na verdade, não estão
a ser usadas.

Trata-se de infra-estruturas que o Estado e os 
municípios ergueram com o intuito de melhorar o 
acolhimento dos vendedores, conferindo segurança, 
não só a estes, mas também aos consumidores, pois 
estes têm a possibilidade de fazer as suas transac-
ções em ambiente tranquilo e com condições de 
higiene. Para a construção destas infra-estruturas, 
os governos servem-se de taxas e impostos pagos 
pelos cidadãos para o desenvolvimento da máquina 
governativa e consequentemente para a criação do 
bem-estar de todos.

Sendo assim, faz todo sentido que estes locais 
sejam ocupados. As ruas e passeios devem ser aban-
donados para permitir que os peões façam o seu uso 
e caminhem em segurança.

Na cidade de Maputo, por exemplo, encontrá-
mos o Mercado Grossista do Zimpeto abarrotado 
de gente que não permite a circulação tranquila dos 
compradores. Esta situação ocorre pelo facto de os 

vendedores, que deviam estar no mercado retalhis-
ta, estarem a ocupar este espaço. Aliás, os vende-
dores grossistas e retalhistas, nos moldes actuais, 
complementam-se porque uns alegam que conse-
guem vender porque os outros existem. Ou seja, o 
grossista consegue vender porque o retalhista está 
próximo e de tempos em tempos faz a reposição da 
mercadoria sem precisar de investir em transporte 
para a aquisição dos produtos.

Mas, uma vez que o “Grossista” do Zimpeto 
estava reservado somente a este propósito, como é 
que se deixou que os retalhistas se fixassem neste 
espaço? Trata-se de uma situação que hoje está a 
ser difícil de se combater. E porque a desorganiza-
ção é total, aparecem pessoas mal intencionadas 
que retiram bens alheios. Neste momento decorrem 
tentativas de organização deste mercado, sobretudo 
por conta da pandemia do novo coronavírus mas, 
em contrapartida, ainda encontramos, próximos às 
paragens e outros locais, pessoas que se dedicam 
à venda em locais impróprios. São pessoas que 
abandonam os mercados e desenvolvem as suas ac-
tividades fora deste espaço. Não é justo que assim 
continue. Não é justo que as autoridades continuem 
a erguer ou melhorar mercados e os vendedores per-
manecerem em locais impróprios. Quando as infra-
-estruturas são abandonas facilmente se degradam.
E não é o que queremos.

BETINHO Nwamulungo foi das primeiras 
pessoas que conheci, pela primeira vez, na 
minha vida, a criar e a desenvolver acções de 
carácter filantrópico que beneficiassem pessoas 
com algum talento ou genialidade desportiva 
ou cultural. Isso foi nos finais da década 70 e 
início dos anos 80 no bairro de Chinhembanine, 
em Maputo. Sei que naquela altura as acções 
solidarias eram impulsionadas normalmente 
por movimentos colectivos que beneficiavam 
também colectividades. Não sei se ele é ou não 
ainda vivo neste momento, mas, nessa altura, 
era um jovem misto, um pouco alto, de cabe-
lo crespo, estiloso e com um andar que lhe era 
bastante característico. O que não sei explicar é 
se o epiteto de “Nwamulungo” (que derivada 
de “mulungo” significando “homem branco” 
na língua Ronga) foi-lhe atribuído por ser mes-
tiço ou por inferência ao seu carácter prestati-
vo ao próximo, já que, frequentemente, no Sul 
do país predominam tendências de associar o 
“mulungo” ao simbolismo de “poder”, normal-
mente, de ordem económica. Seja como for, 
o nosso amigo Betinho Nwamulungo tinha o 
seu próprio jeito de saber ajudar por meio de 
várias atitudes altruístas e solidárias. Quando 
descobriu o talento natural do atleta fundista na 
especialidade dos 1500 metros de Tundecana 
(Manuel Francisco), Betinho Nwamulungo fez 
de tudo para valorizar o seu talento e aperfei-
çoar cada vez mais as suas habilidades. Ajudou 
Tundecana em fatos de treino, sapatilhas, cami-
setas, calções, e outros equipamentos necessá-
rios para integrar a alta competição. Levou-lhe 
a conhecer a pista do Parque dos Continuado-
res, catalisando as suas aspirações com base em 
algumas referências da época, nomeadamente, 
António Repinga, Pedro Mulomo, Cadudo Wa-
cacho, entre outros. Pouco tempo depois fez o 
mesmo em relação à Correia Mendes, Ninicha 
Mendes e Severino Muianga. Betinho Nwa-
mulungo deu total apoio ao atletismo do nos-
so bairro, responsabilizando-se pela  logística 
que fosse necessária para se assegurar lanches, 
transporte e mesmo pelos estudos dos  atletas. 
Quando os referidos talentos começaram a tra-
zer valores competitivos, Betinho Nwamulun-
go inscreveu o bairro Luís Cabral como clube 

federado que viria a participar em diferentes 
competições oficias. Pretendia, assim, à seme-
lhança de bairros como Patrice Lumumba, que 
despontou a Acácia Mate, tornar o bairro uma 
referência no panorama do atletismo nacional. 
No início dos anos 80 o nosso bairro cresceu. 
Cresceu à luz dum plano director urbano. Alar-
gou-se das traseiras da antiga Junta Autónoma 
de Estradas de Moçambique até os limites do 
bairro de Jardim e bairro Magude no extremo 
Sul. Administrativamente reestruturou-se o 
bairro por células que vão de “A” a Célula “J”. 
Criaram equipas de futebol (de juniores e senio-
res) que disputaram torneios entre si. Betinho 
Nwamulungo financiou a célula “J”, importan-
do botas, fatos de treinos, calções, camisetas, 
apitos e bolas já que o mercado não dispunha 
destes artigos desportivos. Apoiou os torneios  
disponibilizando  brindes e medalhas de par-
ticipação. Despontaram desses torneios nomes 
como Jerónimo, Humberto, Onofre (Despor-
tivo de Maputo), Sousa e Manjoro (Águia de 
Ouro), Nando (Clube de Gaza), Wetela (Na-
mutequeliua). Dalí surgiram árbitros e dirigen-
tes desportivos como Luís Nhancolo, Acácio 
Jaime, António Elias e Henrique, etc. Foi um 
movimento desportivo jamais visto na história 
daquele bairro. Concentrou muita juventude 
para boas práticas, neste caso, o desporto. Não 
havia criminalidade. Os jovens tinham uma 
diversão preferida aos finais de semana. As-
cenderam os valores mais nobres da moral e da 
ética nesta camada, sendo a par disso, a entrega 
nos estudos. Respirava-se um ar são e criou-se 
um ambiente muito acolhedor para todos nós. 
E para isso Betinho Nwamulungo contribuiu 
com uma parte do seu ser e do seu carácter para 
que tal acontecesse. Betinho Nwamulungo não 
precisou de mediatizar o que fazia, tal como 
tem sido recorrente nos dias de hoje. Investiu 
no incremento de habilidades dos talentos. Faz 
tempo que não vejo o Betinho Nwamulungo. 
Não sei se continua vivo ou não. Sei que andou 
por algum tempo adoentado. Também sei que, 
há já alguns anos, o via deambulando com al-
guma demência e angústia pelas ruas da cidade 
de Maputo, mas também vivendo de favores  
de amigos.

LOPES MUAPENTA

VOCÊ vai começar a escrever o próximo capítulo da sua vida hoje ou 
continuará lendo a história feliz dos outros? O futuro começa agora e 
ele só depende de você mesmo. Então, pegue sua página e comeca a 
escrever os acontecimentos que fazem parte da sua história nessa terra. 
Se você está indo mais rápido ou mais devagar não importa, pois o 
importante é não parar e avançar um degrau por dia  verá que está no 
caminho certo e eles vão apreciar a sua caminhada!

Se você começar hoje agradecerá a si mesmo em pouco tempo, 
porque  terá alcançado tudo o que desejou muito antes do que esperava. 
Então não demore mais nem um minuto e viva o melhor da sua vida e 
não desista, vai sempre em frente! Eu motivo a si que faça acontecer e 
deixe todos que não acreditaram em você de queixo caído! O cansaço 
irá aparecer em alguns momentos da sua jornada, então nesse instante 
para para descansar, mas jamais desista! Não pense no que acontecerá 
no próximo ano, próximo mês ou na próxima semana, porque tudo o 
que você precisa é focar nas próximas 24.00 horas de sua vida e dar o 
seu melhor para fazê-las serem suficientes para chegar mais perto de 
onde você quer estar, faça algo incrível hoje e se orgulhe disso amanhã.

Todos os dias repita para si mesmo,  não importa o que digam, 
não importa o quão difícil será ou o quanto isso vai doer, pois você 
vai  superar e conquistar tudo o que tem planificado na vida. Imagine o 
quanto você terá evoluído em três meses se começar a fazer o que  quer  
hoje? Esqueça o facto de  não ter começado até hoje porque o que você 
precisa é o factor mudança, então comece hoje e em alguns meses você 
agradecerá a si mesmo. Você não acordou hoje para ser só mais um na 
multidão ou para levar uma vida pacata. Você acordou para brilhar e 
criar a realidade mais incrível que você mesmo pode imaginar.

A única coisa que  pode realmente te impedir de conquistar o que 
quer é a sua mente. Tire suas limitações do seu caminho, acredita em si 

mesmo e muda a sua vida, porque hoje você tem uma nova chance de 
ser a melhor versão de si mesmo! Tudo o que você quiser fazer, alguém 
já fez algo similar  antes. Aprenda a seguir o exemplo daqueles que 
venceram e deixa de dar ouvidos aos que fracassaram. Faça pesquisas 
e aprenda com os que hoje estão onde você quer chegar amanhã e siga 
o mestre e torna-se um também. Seja mais forte do que todas as suas 
desculpas, seja maior do que a sua preguiça e fale mais alto do que as
vozes que te colocam para baixo, dizendo que você não vai conseguir. 
Mostre para quem tem olhos que você é maior do que todas as monta-
nhas que colocaram no seu caminho e saiba que pensamentos felizes
geram sentimentos felizes que, consequentemente, afectam a sua dis-
posição e o seu humor, então escolha pensar positivo.

Se você quer conquistar alguma coisa que nunca teve, deve sair 
da sua zona de conforto e fazer coisas que você nunca fez. Vão olhar 
para os seus sonhos e dizer que é impossível conquistá-las, que há uma 
chance muito pequena de você alcançar aquilo que deseja, mas não 
desista! Luta por aquilo que você não passa um dia sequer sem pensar. 
Quando você o conseguir, calará todas as bocas que tentaram destruir 
os seus objectivos, saiba que a vida é  sua! Não é dos seus pais, dos seus 
amigos ou dos seus vizinhos. Então pense sobre o que você realmente 
quer, sem pensar em superar as expectativas dos outros. Afinal é a sua 
vida e ninguém irá vivê-la por si, ninguém irá ser feliz por si, então faça 
somente aquilo que você quer. 

É comum sentirmos medo diante de situações novas, mas isso só 
nos mostra que o que estamos prestes a fazer é algo realmente muito 
corajoso, que valerá a pena no futuro. Com certeza a jornada não será 
fácil, mas ela valerá a pena. Todos os dias, pela manhã, você tem duas 
opções: apertar o botão de soneca e continuar sonhando ou levantar-se 
para  começar a transformar os seus sonhos em realidade. Você não 
precisa esperar pela oportunidade perfeita para começar aquilo que 
você quer, porque você tem a capacidade de criar a sua própria oportu-

nidade a qualquer momento. Se o seu coração ainda bate e o ar ainda 
circula nos seus pulmões, então você ainda tem tempo suficiente para 
começar a conquistar os seus objectivos. O momento certo é aquele em 
que decidimos que não vamos mais nos contentar com uma vida vazia, 
então começamos a criar a realidade que sonhamos para nós.

Há um mundo lá fora esperando por si, um céu infinito esperando 
para ser descoberto, esperando que você voe nele pois você tem o que 
é necessário para cri ar a chave que te libertará dessa caixa e te fará livre 
para conhecer uma nova realidade, em que todos os seus sonhos serão 
reais. Saia da caixinha fechada! De acordo com a ordem, tudo começa 
pelo número 1; contando de um em um, nós chegámos a cem, a mil e 
assim sucessivamente. Então não espere sair da estaca zero hoje e ir 
para mil amanhã, a persistência e calma te levarão muito além.

Se você está cansado de como as coisas são em sua vida, seja você 
mesmo a mudança que tanto espera. Marés calmos nunca fizeram bons 
marinheiros, ou seja, se você está passando por um momento de tur-
bulência, não desista! Faça o contrário: persista! Isso te transforma-
rá no capitão de sua própria vida amanhã! Não espere o dia certo ou 
a hora certa, se existe algo que você quer fazer, faça agora! Quanto 
antes você começar, mais rápidos os resultados virão. Antes mesmo 
da segunda-feira chegar, talvez você já tenha alcançado o seu objecti-
vo. Momentos tristes inevitavelmente acontecem, momentos que nos 
levam as lágrimas e que colocam nossas alegrias à prova, mas esses 
momentos sempre passam e a vida volta a sorrir para nós. Quando as 
coisas estiverem difíceis não se desespere, pois vai ficar tudo bem! É 
com esperança e força que superamos as adversidades e conseguimos 
seguir em frente para viver tudo de bom que o destino ainda vai trazer. 
Inspire-se com a positividade das mensagens a seguir, compartilhe-as 
com quem estiver precisando  de uma força e lembre-se de que nenhu-
ma tristeza é permanente e que você é mais forte do que qualquer uma 
delas. Aquele abraço amigo!

Betinho

O amor materialista (1)

O que dizer
do abandono dos mercados

Faça algo incrível hoje e se orgulhe disso amanhã
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   SAIBA MAIS

   PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DO NIASSA

GOVERNO DO DISTRITO DE MANDIMBA
SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS

UGEA

CONCURSO LIMITADO  
1. O Governo do Distrito de Mandimba convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para os trabalhos de Empreitada
de Obras e Prestação de Serviços, abaixo alistado:

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar e adquirir os documentos de concurso no SDPI de MANDIMBA,

durante as horas normais de expediente, sita na Av. Estrada N13, a partir do 26 de Janeiro de 2022, pela importância não reembolsável

de 2.500,00MT (dois mil e quinhentos meticais):

Concurso 
Limitado

Objecto do Concurso Classe de Alvará 
Mínimo Exigido

Garantia 
Provisória

Data e Hora de 
Visita ao Local de 

Obra (Concentração 
SDPI)

Local de 
Abertura das 

Propostas

Data e hora de 
Entrega das 
Propostas

Data e Hora 
da Abertura 

das 
Propostas

 04B060541/

CL/02/2022

Construção da unidade sanitária 

no povoado de Musserepa, Posto 

Administrativo de Mitande, Distrito 

de Mandimba

4.ª Classe,

Categoria III, 

Subcategoria 1 

a 8

N/A

31/1/2022

9.00 horas

Sala de Sessões 

do Governo 

Distrital

3/2/2022

8.30 horas

3/2/2022

930 horas

04B060541/

CL/03/2022

Contratação de serviços de 

consultoria para a fiscalização de 
obras de construção da unidade 

sanitária no Posto Administrativo de 

Mitande, Distrito de Mandimba

Alvará de 

Consultoria de 

Obras Públicas 

1.ª Classe

N/A

31/1/2022

9.00 horas -

Dia de entrega 
das Propostas 

Técnicas
3/2/2022

8.30 horas -

1. O período de validade das propostas é de 90 dias, contados a partir da data de abertura das mesmas.

2. A avaliação das propostas será feita com base no critério de menor preço avaliado.

3. As garantias deverão ser válidas pelo período de 120 dias, a favor do SDPI de Mandimba e obrigatoriamente com os seguintes documentos:

4. a). Alvará actualizado de acordo com indicação de cada lote; b). Certificado de Quitação das Finanças Públicas actualizado; c). Certidão
de Segurança Social actualizada; d). Declaração de que não se encontra em situação de impedimento; e). Declaração de informação
contabilístico e fiscal, f). Facturação em actividades similares ao objecto da contratação; h). Apresentação do equipamento e equipa
técnica devidamente qualificado, comprovada pelos respectivos Certificados de habilitações literárias, acompanhado dos respectivos
C.V,s devidamente assinados. i) Declaração do Instituto Nacional de Estatística que comprove a prestação regular da informação da

empresa. j). O certificado do Cadastro Único poderá ser uma vantagem.
5. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de

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

Mandimba, aos 26 de Janeiro de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
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DOENÇAS tropicais negligenciadas é 
um conjunto de enfermidades que por 
vários motivos não têm merecido a 
devida atenção por parte dos cidadãos 
para a sua prevenção, controlo, diag-
nóstico, tratamento e notificação. 

Afectam pessoas de todas as idades 
e têm relação com o deficiente sanea-
mento,  pobreza, aspectos culturais e 
fraco acesso às unidades sanitárias.

Em Moçambique as doenças tro-
picais negligenciadas mais comuns 
são a filaríase linfática (elefenatíase), 
schistosomíase (bilharziose), parasi-
toses intestinais (lombrigas), tracoma 
(doenças dos olhos), tinha, sarna (es-
cabiose), tunguíase (matequenha) e 
lepra. 

ELEFANTÍASE

A filaríase linfática é uma doença 
provocada por uma bactéria que vive 
dentro do corpo humano e transmite-
-se de uma pessoa doente para outra
através de picada de mosquito.

Os sintomas da doença são febre, 
mal-estar e na fase avançada as suas 
principais complicações são inchaço 
nos pés, pernas, mãos, braços e seios 
das mulheres. Nos homens pode au-
mentar o tamanho dos testículos. 

SCHISTOSOMÍASE

A schistosomíase, mais conhecido 
por bilharziose, é uma doença causada 
por vermes que se encontram na água 
doce (rios e lagoas). 

Propaga-se pela picada das ver-
mes que penetram na pele da pessoa 
saudável assim que entra em contacto 
com água contaminada por fezes ou 
urina. 

A bilharziose manifesta-se pela 
dor de barriga e diarreia com sangue 
ao urinar.

LOMBRIGAS
As parasitoses intestinais são 

doenças parasitárias originadas por 
vermes conhecidos como lombri-
gas. Elas transmitem-se por ingestão 
de ovos ou larvas nas mãos, alimen-
tos contaminados ou por penetração 
através da pele de larvas que vivem em 
solo infectado.

Tem como sinais a comichão no 
ânus, dor e aumento do tamanho da 
barriga e diarreia. Na fase avançada 
pode provocar desnutrição, anemia e 
atraso no desenvolvimento pisco mo-
tor e obstrução intestinal que pode le-
var a morte.

TRACOMA

Tracoma ou doença dos olhos, ata-
ca mais as crianças e mulheres porque 
estas passam muito mais tempo com 
os filhos.

Transmite-se através das mãos, 
dedos, panos sujos, secreções nasais 
ou de olhos de uma pessoa doente 

Os sintomas podem ser verme-
lhidão nos olhos, pus, lacrimejo ex-
cessivo e inchaço da pálpebra. Na fase 
avançada pode provocar cegueira.

COMO PREVENIR

Para prevenir estas doenças deve-
-se adoptar medidas como o uso de
redes mosquiteiras, evitar urinar ou
defecar na água doce, lavar as mãos
com água e sabão ou cinza, não coçar
os olhos com as mãos sujas, bem como 
limpar o pátio, tapar os charcos de
água, enterrar o lixo, entre outros. 

O diagnóstico precoce e trata-
mento imediato nas unidades sanitá-
rias para eliminar os

parasitas que causam estas doen-
ças asseguram a sua prevenção, con-
trolo e eliminação da doença. 

Se não for tratada pode evoluir 
causando complicações como incha-
ço e deformidades nos pés, braços, 
mamas e testículos, bem como causar 
desnutrição, anemia e até a cegueira.

Sobre as doenças 
tropicais negligenciadas

EXAMES DE ADMISSÃO À UP

Contabilidade e Engenharia 
Electrónica entre os cursos 
mais concorridos

EDÍLIA MUNGUAMBE 

D
O total de 81 cursos 
oferecidos pela Uni-
versidade Pedagógi-
ca (UP) de Maputo 
para o ano lectivo 

2022 os mais concorridos são 
os de Licenciatura em Con-
tabilidade, Engenharia Elec-
trónica, Psicologia Clínica, 
Gestão de Recursos Huma-
nos, Gestão de Empresas, 
Ensino de Inglês e Informá-
tica. 

A título de exemplo, a 
instituição registou 670 can-
didatos para o curso de Con-
tabilidade, 657 para Enge-
nharia Electrónica, 645 para 
Psicologia Clínica e 601 para 
Recursos Humanos. 

A UP disponibilizou 3187 

vagas, que estão a ser dis-
putadas por 14058 con-
correntes, dos quais 777 
no regime laboral, 1540 
pós-laboral, 870 do ensi-
no à distância.

Alguns concorrentes 
afirmaram ao “Notícias” 
que as questões dos exa-
mes, que arrancaram on-
tem, foram acessíveis e 
estiveram dentro do con-
texto de preparação. 

É o caso de Marta 
Castigo, de 18 anos, que 
pela 1ª vez procura uma 
vaga no curso de Ensino 
de Filosofia. Ela contou 
que o exame foi razoável 
e acredita ter respondido 
correctamente à maioria 
das perguntas.  

“Comecei a preparar-
-me em Agosto usando
exames dos anos anterio-
res e livros. Tenho boas
expectativas em relação
aos resultados”, afirmou.

João Penicela, de 21 
anos, tenta pela segunda 
vez aceder à universali-
dade no curso de Ensino 
de Biologia. Contou que 
desta vez estudou mais 
em relação ao ano passa-
do, tendo em conta a dis-
paridade entre o número 
de admissões e candida-
tos. 

“Em 2021 não con-
segui ingressar, por isso 
redobrei os esforços nos 
estudos, pois há muita 

concorrência”, subli-
nhou. 

Tal como os anterio-
res candidatos, Ana Maria 
Matsimbe e Alberto Ma-
tola, de 20 e 19 anos, res-
pectivamente, estão na 
luta para conseguir uma 
vaga na UP e formarem-
-se no curso de Educação
Visual.

Ambos afirmaram que 
tiveram bom desempe-
nho na primeira prova.  

Por outro lado, alguns 
concorrentes disseram 
que os testes foram di-
fíceis e justificaram que 
não tiveram tempo sufi-
ciente para a preparação 
antecipada devido aos 
exames da 12ª classe. 

Para Xavier Belarmi-
no, de 18 anos de idade, 
que concorre para o curso 
de Ensino de Geografia, 
a prova foi complicada, 
mas prefere esperar pelos 
resultados. 

“Gostaria de ter fei-
to o melhor. Não sabia as 
respostas para algumas 
questões, o que deixou-
-me muito nervoso”, ex-
plicou.

No geral os candidatos 
consideram que em ter-
mos organizacionais os 
testes decorreram dentro 
da normalidade, obede-
cendo aos horários pre-
vistos para o seu arranque 
e término.

Primeiro dia dos exames
decorreu sem sobressaltos
SEGUNDO Célio Sengo, che-
fe da Comissão de Exames de 
Admissão na UP, o primeiro 
dia das provas decorreu sem 
sobressaltos, apesar de casos 
de atraso de alguns candida-
tos e desconhecimento por 
parte de outros da sala de 
realização da prova.  

Sublinhou que os con-
correntes observaram regras, 
como não portar telefones 
celulares, máquina calcula-
dora, cábulas, relógios in-
teligentes e outros artigos 
que podem ser considerado 
material auxiliar e não reco-
mendável para os testes, para 
além das medidas de pre-
venção contra a Covid-19. 

“A instituição privilegiou 
o uso de plataformas digi-
tais para o processo de ins-
crições, que foi no modelo

atendimento online, email 
e/ou telefone da instituição. 
Reduzimos igualmente o nú-
mero de candidatos por sala 
de modo a garantir o distan-
ciamento físico entre eles. 
Por exemplo, num anfiteatro 
com capacidade para 120 ci-
dadãos foram alocados ape-
nas 60”, vincou.  A Univer-
sidade Pedagógica registou 
para este ano 14.058, uma 
redução se comparado com 
o ano passado, altura em que
foram registados 15.309 ci-
dadãos. Este ano houve um
incremento em 482 vagas.

A UP é segunda institui-
ção de ensino superior pú-
blica a realizar os exames de 
ingresso para 2022, devendo 
o processo terminar na sex-
ta-feira.

A primeira foi a Universi-

dade Joaquim Chissano (UJC), vocacionada para 
a formação de diplomatas e especialistas em re-
lações internacionais em Moçambique, que rea-
lizou na semana passada. 

Segundo fonte da UJC, estão inscritos 2600 
candidatos para preencher 420 vagas.

Os candidatos das províncias foram exami-
nados localmente e os da cidade de Maputo, que 
concentra maior número, fizeram no Campus do 
UJC, no Bairro do Zimpeto, na capital do país e 
noutros locais previamente identificados.

Candidatos 
da UEM 
investem 
na preparação
A UNIVERSIDADE Eduardo Mondlane (UEM), a mais antiga 
do país, que abriu para este ano lectivo 5890 vagas, vai levar 
a cabo os seus exames de 31 de Janeiro a 4 de Fevereiro, em 
todo território nacional.

Enquanto o dia não chega, os candidatos estão a prepa-
rar-se de forma individual ou em grupos. 

Nas cidades de Maputo e Matola várias “escolas” de pre-
paração para os exames de admissão desdobram-se para ca-
pacitar os seus estudantes.  

Felisberto Jamisse, explicador, contou que desde 2019 
desenvolve a actividade e cerca de 70 estudantes já conse-
guiram admitir em diferentes instituições de ensino superior 
públicas.  

“Normalmente as aulas iniciam em Maio, com término 
uma semana antes das provas, mas recebo alguns alunos que 
queiram apresentar dúvidas”, salientou.   

Apesar das aulas de preparação, há concorrentes que não 
conseguem ingressar. Jamisse acredita que o facto é influen-
ciado pelo número reduzido de vagas nas principais univer-
sidades públicas.   

“Inscrevi-me em Junho do ano passado na escola. Inves-
ti tempo, dinheiro e dediquei-me aos estudos. Já não quero 
ficar em casa, tenho certeza que vou admitir”, vincou Mar-
cos Cachamba, de 20 anos. 

Actualmente vários concorrentes estão a acorrer à UEM 
para conferir os locais e os júris onde irão realizar as provas. 
No dia eles devem fazer-se presentes nas salas 30 minutos 
antes da hora do arranque, portando documentos de iden-
tificação válidos até pelo menos no último dia da realização 
dos testes.  Na UEM os concorrentes vão fazer dois exames 
em três horas, uma modalidade implementada no ano pas-
sado, no contexto da prevenção da Covid-19.  

Enquanto isso, alguns cidadãos optaram em se inscrever 
em universidades privadas. 

Universidade Pedagógica registou de 14 mil candidatos. 
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RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS
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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“O mundo é grande demais para não ser-

mos quem a gente é.”

- Elza Soares (1930-2022), cantora

e compositora brasileira.

LUA NOVA - Será a 1 de Fevereiro, às 07.47 horas

00.20 - FLASH CULTURAL

04.57 - HINO NACIONAL

05.10 - CAMPO E DESENVOVIMENTO

05.30 - EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05.45 - UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00 - JORNAL DA MANHÃ

08.10 - ECONOMIA PARA TODOS

08.15 - INSS

08.30 - OCS-CARTA

09.10 - TEMPERATURA AMBIENTE

10.10 - VERÃO

11:30 - PARABÉNS A VOCÊ

12.00 - SINAL HORÁRIO/TÓPICOS DO 
JORNAL DA TARDE

12.02 - MAGAZINE DESPORTIVO

12.20 - BOLETIM METEOROLÓGICO

12.30 - JORNAL DA TARDE

13.00 - INFORMATIVO CORONAVÍRUS

13.30 - COMPACTO DE JULGAMENTO 
DAS DÍVIDAS NÃO 
DECLARADAS

14:10 - OCS - CARTA

14.25 - EDUCAÇÃO FINANCEIRA

15.10 - VERÃO

16.10 - SEGURANÇA RODOVIÁRIA

16.15 - VERÃO

17.10- ECONOMIA PARA TODOS

17.15 - VERÃO

18.10 - UMA DATA NA HISTÓRIA

18.25 - EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.30 - RÁDIO-NOVELA “OURO 
NEGRO”

18.55 - UMA HISTÓRIA PARA TI

19.00 - TÓPICOS DO JORNAL DA 
NOITE

19.02 - MAGAZINE DESPORTIVO

19.20 - BOLETIM METEOROLÓGICO

19.30 - JORNAL DA NOITE

20.00 - INFORMATIVO CORONAVÍRUS

20.30 - 60 ANOS DA FRELIMO

23.15 - INSS

01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 

21, 22.00 E 23.00 HORAS

PREIA-MAR - Às 06.39 horas e às 
18.40, com 3.25 e 3.24 metros, re-
spectivamente   

BAIXA-MAR - Às 00.29 horas e às 
12.37, com 0.98 e 1.10 metros, re-
spectivamente 

INHAMBANE

31/26

VILANKULO

30/25

TETE

31/24

QUELIMANE

31/25

NAMPULA

29/22

PEMBA

31/25
LICHINGA

24/14

BEIRA

29/26

XAI-XAI

31/26

CHIMOIO

26/19

MAPUTO

31/22

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05.40 HINO NACIONAL 

05.45 GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE COM LUCINDA MARTINS  - 
“PILATES”  

06.00 BOM DIA MOÇAMBIQUE DIRECTO

08.00 DESENHOS ANIMADOS: CÓDIGO DO PUZZLE -  A ORGANZA DE VIDRO 
CRISTALINO EPISÓDIO 43

08.15 TELENOVELA: “HINO DE ALEGRIA” CAPÍTULO 42

09.00 NOTÍCIAS 

09.05 CANAL ZERO 

09.30 A HORA DO CTP- LICHINGA: “ NIASSA NOSSA TERRA “ DIRECTO / 
LICHINGA

10.00 NOTÍCIAS 

10.05 TUDO ÀS 10-DIRECTO – 1ª PARTE

11.00 NOTÍCIAS 

11.05 TUDO ÀS 10-DIRECTO – 2ª PARTE

12.00 NOTÍCIAS 

12.05 GRANDE DEBATE: DIA INTERNACIONAL PARA A REDUÇÃO DE RISCOS E 
DESASTRES-REPETIÇÃO

13.00 JORNAL DA TARDE  

14.00 HOMEM QUE É HOMEM 

15.00 NOTÍCIAS 

15.05 JUNTOS À TARDE-DIRECTO

16.00 NOTÍCIAS 

16.05 ENCONTROS DA MALTA-DIRECTO

17.00 JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAMBICANAS-DIRECTO

17.45 GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE COM QUICHUA MAURICIO - “HIT”  

18.00 CAMPEONATO DA CIDADE EM BASQUETEBOL: FERROVIÁRIO VS COSTA 
DO SOL-DIRECTO 

19.00 JORNAL DE DESPORTO-DIRECTO 

19.50 PUBLICIDADE 

20.00 TELEJORNAL-DIRECTO

21.00 SEMANÁRIO ECONÓMICO-GRAVADO

22.00 FILME NACIONAL:  GRANDE BAZAR 

23.00 PRIMEIRA PÁGINA 

00.00 PONTOS DE MEMÓRIA: ORIGEM DE MAPAI-REPETIÇÃO

00.30 A HORA DO CTP- LICHINGA: “ NIASSA NOSSA TERRA “ REPETIÇÃO

01.00 JUNTOS À TARDE-REPETIÇÃO

02.00 ENCONTROS DA MALTA-REPETIÇÃO

03.00 TUDO ÀS 10-REPETIÇÃO

04.50 HOMEM QUE É HOMEM-REPETIÇÃO

05.40 HINO NACIONAL 

A 
PIANISTA moçambi-
cana Mel Matsinhe vai 
participar, na próxima 
semana, na 18.ª edi-
ção do Ségou’ Art, um 

festival anual de artes que terá 
lugar na cidade de Segou, no 

Mali. 
 Matsinhe será a única re-

presentante da lusofonia e vai 
juntar-se à banda Kôré Yeelen.

O “Festival Sobre o Níger”, 
tal como também é conhecido, 
em homenagem ao rio com o 

mesmo nome que banha a ci-
dade, vai decorrer entre 1 e 6 de 
Fevereiro. 

O Ségou’ Art é um even-
to anual de música e arte que 
contempla concertos, feiras, 
oficinas, conferências e pales-

tras.  
“Este é um dos maiores e 

mais estáveis festivais de cul-
tura e arte em África e o con-
vite representa para mim uma 
oportunidade para estabelecer 
uma ligação a nível criativo 

com diferentes artistas”, expli-
cou a artista moçambicana. 

Além das actuações, a pia-
nista, que é fundadora da Es-
cola de Artes Xiluva, vai parti-
cipar de duas conversas sobre 
a sua experiência como em-

preendedora criativa e sobre 
o impacto das tecnologias no
desenvolvimento do sector em 
África. 

Para além de pianista, é 
compositora, interprete, escri-
tora e professora de arte. 

Pianista Mel Matsinhe 
no Ségou’ Art do Mali

produção e distribuição.
Desta vez, páginas es-

pecializadas na indústria da 
música na Internet, como 
a Billboard e a Variety, 
adiantam um valor superior 
a 200 milhões de dólares 
(cerca de 12,7 mil milhões 
de meticais).

De acordo com a Sony, o 
acordo, celebrado em Julho 
do ano passado, mas anun-
ciado apenas esta sema-
na, reforça uma relação de 
longa data com Bob Dylan, 
de 80 anos, que assinou em 
1961 pela primeira vez com 
a Columbia Records, subsi-
diária da gigante da música.

Os titulares dos direitos 
de gravação podem deci-
dir sobre futuras reedições, 
enquanto os titulares dos 
direitos de autor ganham 

dividendos pela reprodu-
ção ou “streaming’’ de uma 
música, vendas de álbuns 
ou utilização de publicida-
de e filmes.

Os reportórios dos 
grandes artistas têm sido 
objecto de várias transa-
ções importantes nos últi-
mos meses, uma tendência 
impulsionada em particu-
lar pelo “streaming” e pela 
pandemia do novo corona-
vírus.

Em meados de Dezem-
bro, o músico norte-ame-
ricano Bruce Springsteen 
– “Boss” – vendeu os direi-
tos de autor e de gravação 
de todo o seu reportório à 
Sony por mais de 550 mi-
lhões de dólares (mais de 35 
mil milhões de meticais).- 
(LUSA)

O CANTOR e compositor 
norte-americano Bob Dylan 
vendeu todo o seu catálogo 
de músicas gravadas à Sony 
em Julho de 2021, anunciou 
segunda-feira a gigante da 
indústria musical, que não 
revelou os termos financei-
ros do contrato.

O acordo abrange quase 
60 anos da música do mú-
sico lendário dos géneros 
blues, folk e country, des-
de o seu álbum homónimo, 
de 1962, até ao “Rough and 
Rowdy Ways”, de 2020.

Bob Dylan, vencedor do 
Prémio Nobel da Literatura 
em 2016, já havia vendido 
os seus direitos de autor – 
separados dos direitos de 
gravação – à Universal Mu-
sic, concorrente da Sony 
Music, no final de 2020 

Bob Dylan vende catálogo 
de gravações à Sony

por uma quantia estimada 
em 300 milhões de dólares 

(mais de 19 mil milhões de 
meticais).

Os direitos de gravação 
abrangem os direitos de re-

Bob Dylan

CONTEÚDOS de televisão, 
entre os quais telenovelas, 
ficção, “reality shows” e 
programas musicais produ-
zidos por actores moçam-
bicanos, estão a ser exibidos 
pelo canal televisivo “Ma-
ningue Magic” através das 
plataformas DStv e GOtv. 

Na estação há dias lan-
çada na Fortaleza de Mapu-
to espera-se que os artis-
tas, nas suas mais variadas 
formas de manifestação e 
produção (cinema, tea-
tro, música, promoção de 
espectáculos e eventos de 
entretenimento), tenham 
espaço para a promoção da 
sua imagem a nível nacio-
nal e internacional, com a 
devida salvaguarda dos seus 
direitos.

Segundo o director-ge-
ral da MultiChoice em Mo-
çambique, Agnelo Laice, 
pretende-se criar um espa-
ço para o crescimento das 

indústrias culturais e cria-
tivas no país “com impacto 
na cadeia de valor baseada 
no talento e nas habilida-
des artísticas dos produto-
res, capacidade de geração 
de empregos e mais receitas 
para o Estado”.

Na sua opinião, o lan-
çamento deste canal repre-
senta um salto qualitativo na 
oferta de conteúdos televisi-
vos localmente produzidos. 

“Continuaremos a tra-
balhar com os produtores 
nacionais e a apoiar os novos 
produtores, que encontram 
agora no canal “Maningue 
Magic” uma plataforma de 
reconhecido crédito, atra-
vés da qual podem veicular 
os seus conteúdos em alta 
qualidade para Moçambique 
e além-fronteira”, disse. 

O novo canal, acrescen-
tou, responde também ao 
compromisso de desenvol-
ver a indústria de entreteni-

são estratégica de sermos o 
principal contador de his-
tórias do nosso continente 
e abre uma nova etapa no 
relacionamento com a in-
dústria no país”, comentou.

As narrativas da estação, 
indicou, convidam à refle-
xão sobre temas essenciais 
do quotidiano moçambica-
no como traição, luta pela 
sobrevivência, conflitos fa-
miliares e dicotomia cam-
po-cidade, contadas com 
uma grande dose de criati-
vidade. 

As cenas foram filmadas 
em locais icónicos e em ou-
tros menos conhecidos pelo 
público, trazendo o outro 
lado do dia-a-dia.

O “Maningue Magic” 
conta com conteúdos como 
a telenovela “Maida”, a sé-
rie “A Influencer”, “Estação 
do Boss” “Date My Family 
Moçambique”, “Top Mais” 
e “Txunado”.

Bastidores do lançamento do canal “Maningue Magic”

TELEVISÃO

Novo canal exibe conteúdos locais

mento em Moçambique e no 
continente africano.  

Por seu turno, o cineasa-
ta e director do canal, João 

Ribeiro, destacou que “Ma-
ningue Magic” vai melhorar 
a experiência do telespecta-
dor.

“Estamos orgulhosos 
com o nosso papel no sec-
tor do entretenimento. Este 
lançamento reforça a vi-

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

PUBLICIDADE
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CLÁUDIO AMARAL 
CHILENGUE

FALECEU

O Clube Ferroviário de Maputo comunica com profunda mágoa 
e consternação a morte do Sr. CLÁUDIO AMARAL CHILENGUE, 
ex-treinador de futebol deste Clube, ocorrida no dia 24/1/2022, na sua residência. 
A Direcção do Clube, órgãos sociais, equipa técnica, atletas, técnicos, sócios, 
simpatizantes e trabalhadores em geral apresentam à família enlutada as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.          1075

GRACINDA AMÉLIA DIMENE

FALECEU

As famílias Dimene e Mulungo comunicam com dor e conster-
nação o falecimento da sua nora e filha  GRACINDA AMÉLIA 
DIMENE, ocorrido no dia 24/1/2022, vítima de doença, cujo funeral se realiza 
amanhã, quinta-feira, dia 27/1/2022, no Cemitério da Texlom, pelas 11.00 horas, 
antecedido de velório, pelas 9.00 horas, na IPM do Fomento. Paz à sua alma.

747

ANTÓNIO PINTO
FALECEU

O Ministro dos Transportes e Comunicações, Vice-Ministra, 
Secretária Permanente, membros do Conselho Consultivo e 
funcionários em geral comunicam com profunda mágoa e cons-
ternação o falecimento do Sr. ANTÓNIO PINTO, funcionário do 
Ministério dos Transportes e Comunicações, ocorrido no dia 
20/1/2022, vítima de doença, cujo funeral se realizou no sábado, dia 22/1/2022, no 
crematório do Cemitério de Lhanguene, pelas 10.00 horas, antecedido de velório, 
na capela do Hospital Militar de Maputo. À família enlutada apresentam as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.          1069

ANTÓNIO LEANDRO 
FERNANDES JÚNIOR

(1º ano)

Seus irmãos, sobrinhos e amigos convidam para a missa de 1º ano do falecimento 
de ANTÓNIO LEANDRO FERNANDES JÚNIOR, a se realizar na sexta-feira, dia 
28/1/2022, na Igreja da Catedral de Maputo, pelas 18.00 horas.

1074

BRÍGIDA ANITA JORGE 
MATAVEL

(1º ano)

Seus filhos Jorge, Ginho, Bento e Eduarda 
comunicam a passagem do 1º aniversário do desapareci-
mento físico do seu ente querido BRÍGIDA ANITA JORGE 
MATAVEL. Em sua homenagem serão depositadas flo-
res, na sua campa, no Cemitério de Michafutene, no dia 
5/2/2022, pelas 8.00 horas. Paz á sua alma.

1099

JOÃO FRANCISCO 
MARIA FLOR DE SENDA

( 6 meses)

Jojó, como carinhosamente te chamáva-
mos, passam hoje seis meses da tua partida. Sentimos 
tanto a tua falta filho, pai, irmão, avô.
Em tua memória mandamos rezar, hoje 26/1/2022, pelas 
18.00 horas, uma missa fúnebre na Catedral de Maputo 
e da Cidade da Beira. Que Deus te guarde eternamente 
entre o esplendor da luz perpétua.

GRACINDA AMÉLIA 
DIMENE

FALECEU
O Presidente da Câmara dos Despachantes Aduaneiros 
de Moçambique, Mesa da Assembleia Geral, Conselho 
Directivo, Conselho Deontológico e Fiscalizador, todos 
despachantes aduaneiros e colaboradores lamentam com profunda mágoa 
e consternação o desaparecimento físico da Srª GRACINDA AMÉLIA DIME-
NE, mãe do Vice- Presidente da CDA para a Região Norte e Despachante 
Aduaneiro Albino Sebastião Grumor Dimene, ocorrido no dia 24/1/2022, 
cujo funeral se realiza amanhã, quinta-feira, dia 27/1/2022, no Cemitério da 
Texlom, pelas 11.00 horas, antecedido de velório, pelas 9.00 horas, na IPM 
do Fomento. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.              1089

JOAQUIM FERNANDO 
MACHAVA

(Missa de 30 dias)

Sua esposa Angélica Machava e filhos, 
netos, noras, genros e família em geral 
recordam a passagem de 30 dias de eterna saudade do 
seu pai, amigo e irmão JOAQUIM FERNANDO MACHAVA, 
ocorrido no dia 26/12/2021, vítima de doença, cuja missa 
em sua memória se celebra hoje, dia 26/1/2022. Paz à 
sua alma.

771

MARCOS 
SAMESSONE MATANA

(26/1/2021 - 26/1/2022)

(1º ano de eterna saudade)
Seus filhos, noras, netos, irmãos e demais fa-
miliares recordam com profunda dor e saudade 
a passagem do 1º aniversário do desaparecimento físico do 
seu ente querido MARCOS SAMESSONE MATANA. Comunicam 
que haverá deposição de flores, hoje, dia 26/1/2022, pelas 9.00 
horas, no Cemitério de Lhanguene e em sua homenagem haverá 
missa, pelas 18.00 horas, na Igreja Nossa Senhora das Vitórias. 
Paz à sua alma.

772

VICTOR MANUEL DA COSTA 
CORDEIRO

FALECEU

O Clube Marítimo de Desportos e seus associados em 
geral, assim com trabalhadores do mesmo cumprem o 
doloroso dever de comunicar com profunda mágoa e 
consternação o falecimento do seu sócio, Sr. VICTOR MA-
NUEL DA COSTA CORDEIRO, ocorrido no dia 21/1/2022, 
vítima de doença. À família enlutada apresentam as mais 
sentidas condolências.

1065

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
________

MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE INHAMBANE
UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o disposto na alínea d) do nº 3 do artigo 33 do Regulamento de 
Contratação de Empreitada de obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de 
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5 /2016 de 8 de Março, comunica-se a 
adjudicação do objecto do concurso abaixo indicado:

Nº do Concurso e 
Modalidade

Objecto de Contratação Concorrente 
Adjudicado

Valor da
Adjudicação
incluindo IVA

CP/Nº48/INSS/
DPI/UGEA/2021

Reabilitação da Residência 
Protocolar do Delegado 
Distrital do INSS de Vilankulo 

Consórcio Euler - 
Flecha

5.463.993,97 MT

Maxixe, Janeiro de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)
22

PUBLICIDADE



PUBLICIDADE

VIVENDA tipo 2, no bairro da Malanga, 
perto da Assembleia da República, com 
cozinha moderna e ar-condicionado, 
pronta a habitar, arrenda-se por 25 
000,00MT. Contacto: 84-2335100 ou 
84-6948857.   620

FLAT tipo 3, num 7º andar, com suite, 
na Karl Marx, arrenda-se por 28 000,00; 
flat tipo 2, num 1º andar, na Malhanga-
lene por 25 000,00; flat tipo 3, num 1º 
andar, com 2wc, no Alto Maé por 30 
000,00; flat tipo 2, num 2º andar, B. 
Central por 27 000,00; flat tipo 3, num 
3º andar, no B. Central por 30 000,00. 
Contacto: 84-3966886 ou 82-5754440.

1079

FLATS tipo 1, em diversas zonas das 
cidades de Maputo, Matola e arredores, 
arrendam-se por preços que variam 
de 15 000,00MT, 16 000,00MT, 17 
000,00MT, 18 000,00MT, 19 000,00MT, 
20 000,00MT, 25 000,00MT, 28 
000,00MT, 30 000,00MT, 35 000,00MT, 
40 000,00MT, 45 000,00MT, 50 
000,00MT, 60 000,00MT, 70 000,00MT, 
80 000,00MT, 90 000,00MT, 100 
000,00MT, 120 000,00MT, 150 000,00MT, 
180 000,00MT, 200 000,00MT, 250 
000,00MT, 280 000,00MT. Tem aparta-
mentos mobilados que se arrendam por 
períodos longos e curtos. Para obter 
mais informações, contacte: 82-8673420, 
87-3299770 ou 84-7735350.          1106
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VENDE-SE VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

APARTAMENTO tipo 3, num prédio 
pequeno, na Julius Nyerere esquina 
com Rua do Kasuende, vende-se por 12 
000 000,00MT, negociáveis; tipo 3, com 
3wc, na Sommerschield, Rua Coman-
dante João Belo por 13 000 000,00MT, 
negociáveis. Contacto: 84-2006465 ou 
87-9106465, sem intermediário.       911

FLAT tipo 2, no 3º andar, num prédio 
curto, com parqueamento, no Bairro 
Central, vende-se por 6 200 000,00MT; 
flat tipo 3, num 3º andar e último, com 
garagem fechada, no Bairro Central por 
7 500 000,00MT; flat tipo 2, num 5º andar, 
na Polana, Milano por 8 000 000,00MT. 
Contacto: 86-6020282, 82-0020282 ou 
84-0140351, Edson.    943

MORADIA tipo 5, com 2 suites, sala de 
jantar e estar, bar, cave, quintal enorme, 
anexos, piscina sem água, campo de 
basquetebol com vista para o rio, na 
cidade da Matola, vende-se por 22 000 
000,00MT, negociáveis. NB: Tem obras. 
Contacto: 84-9382620, Helton ou 84-
7218636, Wilton.  1036

PROPRIEDADES de 9 hectares, à beira 
da estrada, no Tchumene, vende-se por 
1 000 000USD; propriedade de 20x40m, 
na Facim por 750 000,00MT; propriedade 
de 7 hectares, em Bobole por 6 000 
000,00MT; casa tipo 3, com jardim e 
esplanada, no Bairro Agostinho Neto por 
5 000 000,00MT; propriedade de 40x100, 
em Bobole. Contacto: 84-5926921 ou 
86-5926921, Tivane.  1042

CASA de placa, tipo 3, com suite, 2wc e 
cozinha moderna, no Bairro CMC, ven-
de-se por 4 200 000,00MT; casa tipo 4, 
com tecto falso e suite, no Bairro Intaka 
por 2 000 000,00MT; propriedades de 4 
hectares, na Macaneta, com vista para o 
mar por 12 000 000,00MT, negociáveis. 
Contacto: 84-5926921 ou 86-5926921, 
Tivane.    1042

PROPRIEDADE de 30x40m, na Ponta 
d’Ouro, Rua “D”, com dependência, furo 
de água e piscina, própria para construir 
R/C, 1º e 2º andares, vende-se por 4 050 
000,00MT, negociáveis e com facilidades 
de pagamento. Contacto: 87-9717533 ou 
84-9417533.     739

APARTAMENTO tipo 2, com vista para 
o mar, na Polana, vende-se por 10 000
000,00MT; tipo 3, num prédio novo, no
Condomínio Golf Residence por 14 000
000,00MT; tipo 3, na Costa do Sol, Aqua
Park por 150 000USD. Contacto: 84-
2006465 ou 87-9106465.   911

TEM terrenos para habitação na Som-
merschield, Costa do Sol, Dona Alice, 
Mapulene e KaTembe; terrenos na 
praia em KaTembe e Ponta Malongane; 
quintas de 1 hectare em KaTembe. 
Ligue e agende uma visita. Contacto: 
84-3999454, GLS Imobiliária.

894

MORADIA tipo 6, na Sommerschield, a 
250m do Colégio Nyamunda, vende-se por 
60 000 000,00MT. Contacto: 87-6945000.

989

QUINTA no bairro Chinonanquila, 
Matola-Rio, Km-16, a 300m da Av. de 
Namaacha, espaço vedado com muro, 
vende-se por 10 000 000,00MT. Contacto: 
84-0427438/87-0227439. 1084

FÁBRICA de produção de água mine-
ral, em funcionamento, com maquinaria 
completa, localizada no distrito de Namaa-
cha, província de Maputo, vende-se por 
650 000USD. Contacto: 84-0427438/87-
0227439.   1084

TIPO 4, num 100x50m, no Albasine, com 
2 suites, 2wc, dependência t1, capoeiras, 
hortas, piscicultura, campo de jogos, pis-
cina grande, furo de água, portão eléctrico 
e fábrica de gelo, vende-se. Contacto: 
87-3269380 ou 82-5633673, Hauser In-
vestimentos.  1085

TIPO 4, num 15x30m, em Magoanine, 
com 2 suites, sala grande, cozinha, mer-
cearia e estacionamento para 7 carros, 
vende-se. Contacto: 87-3269380 ou 82-
5633673, Hauser Investimentos.

1085

TIPO 2, num 2º andar, no Alto Maé, 
vende-se por 3 500 000,00; tipo 3, num 1º 
andar, no Alto Maé por 4 500 000,00; tipo 
3, num R/Chão, com garagem Central por 
9 000 000,00MT; geminada, tipo 3, com 
anexos, Central por 16 000 000,00MT; tipo 
1, multifuncional, com anexo cave, no Alto 
Maé, R/Chão por 3 800 000,00MT. Con-
tacto: 84-5686242 ou 87-0057410, Dalló.

1062

ESCOLA com 24 salas e quintal enor-
me, no B. Central, próximo do Jardim 
Dona Berta, em funcionamento; viven-
da tipo 5, com 5 suites, 3wc, cozinha 
americana, dependência completa, 
jardim, piscina e quintal para 6 carros, 
no B. Triunfo, zona nobre, vendem-se. 
Contacto: 84-6018957 ou 87-6018959.

770

FLAT tipo 3, com 2wc, cozinha america-
na, dependência e garagem, num prédio 
pequeno, bem localizada, no B. Polana, 
próximo da Av. Julius Nyerere, vende-se; 
flat tipo 3, com 2wc, cozinha moderna e 
dependência, no B. Central, próximo do 
jardim Dona Berta por 6 700 000,00MT, 
negociáveis. Contacto: 84-6018957 ou 
87-6018959.

770

APARTAMENTOS tipo 1, 2, 3, 4 e 5, 
vendem-se a preços que variam entre 
1 500 000,00MT, 1 800 000,00MT, 
2 000 000,00MT, 2 500 000,00MT, 3 
000 000,00MT, 3 500 000,00MT, 4 
000 000,00MT, 4 500 000,00MT, 5 
000 000,00MT, 6 000 000,00MT, 7 
000 000,00MT, 8 000 000,00MT, 9 000 
000,00MT, 10 000 000,00MT, 11 000 
000,00MT, 12 000 000,00MT, 13 000 
000,00MT, 14 000 000,00MT, 15 000 
000,00MT, 16 000 000,00MT, 17 000 
000,00MT, 18 000 000,00MT, 20 000 
000,00MT, 25 000 000,00MT, 30 000 
000,00MT, 35 000 000,00MT, 40 000 
000,00MT, 50 000 000,00MT e 75 000 
000,00MT, nos bairros nobres, outros em 
bairros estratégicos para o exercício de 
qualquer ramo de actividade comercial. 
Os interessados podem contactar: 82-
4692711, 84-7735350 ou 87-3299772.

1106

APARTAMENTO constituído por 2 
quartos, tem guarda-fatos de parede, 
sala grande, cozinha grande, prédio 
organizado com guarda 24/24, tem 
estacionamento seguro, bem localiza-
do, numa boa zona e calma, dentro da 
cidade de Maputo, vende-se. Os interes-
sados em adquirí-lo através de compra, 
podem nos contactar durante o período 
de expediente. Contacto: 82-8673420, 
87-3299770 ou 84-5825825, Rafael.
Disponível e entrega imediata.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS 

 Administração Regional de Águas do Centro, IP
Repatição de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. No âmbito 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, a Repatição Autónoma de Aquisições da  ARA-Centro, IP convida empresas interessadas a apresentarem propostas, fechadas para o provimento dos bens, serviços
e contratação de obras:

Nº do concurso Objectos do concurso Modalidade
Validade  da 

Proposta

Data da visita 
ao local da 

Obra

Prazo de entrega das 
propostas e documentos de 

Qualificação
Data e hora da Abertura 

das propostas
Data de Pronuciamento 

de posicionamento

Data Hora Data Hora Data Hora

Concurso Público  N.º: 
0073/CP/47A004151/

OBRAS/ 2021.

Contratação de empreitada de obras para construção de uma represa 
em Canaungue – Posto Administrativo de Mucangadzi, Distrito de 

Zumbo, Província de Tete

Concurso 
Público

120 dias 31/1/2022 22/2/2022 9.15  horas 22/1/2022 9.30 horas 28/2/2022 9.00 horas

Concurso Público  N.º: 
0070/CP/47A004151/

OBRAS/ 2021.

Contratação de empreitada de obras para construção de uma represa 
em Macate – localidade de Macate, Distrito de Macate, Província de 

Manica

Concurso 
Público

120 dias 31/1/2022 22/2/2022 9.15  horas 22/1/2022 9.30  horas 28/2/2022 9.00 horas

Concurso Público  N.º: 
0071/CP/47A004151/

OBRAS/ 2021.

Contratação de empreitada de obras para construção de uma represa 
em Nhamatanda – Distrito de Nhamatanda, Província de Sofala

Concurso 
Público

120 dias 31/1/2022 22/2/2022 9.15  horas 22/1/2022 9.30 horas 28/2/2022 9.00 horas

Concurso Público  N.º: 
0072/CP/47A004151/

OBRAS/ 2021.

Contratação de empreitada de obras para construção de uma represa 
em Namadende  – Distrito de Macanga, Província de Tete

Concurso 
Público

120 dias 31/1/2022 22/2/2022 9.15  horas 22/1/2022 9.30  horas 28/2/2022 9.00 horas

Concurso Público  N.º: 
0074/CP/47A004151/

OBRAS/ 2021.

Contratação de empreitada de obras para construção de  um escritório, 
anexos e duas casas T2, no Município de Metangula, Distrito do Lago, 

Província do Niassa

Concurso 
Público

120 dias 31/1/2022 22/2/2022 9.15  horas 22/1/2022 9.30 horas 28/2/2022 9.00 horas

Concurso Público  N.º: 
0002/CP/47A004151/

Serviços/ 2022.

Prestação de serviços e manutenção de equipamento de transporte e 
aquisição de pneus

Concurso 
Público

120 dias Não aplicavel 22/2/2022 9.15  horas 22/1/2022 9.30  horas 28/2/2022 9.00 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los no ARA-Centro, IP – Administração Regional de Águas do
Centro, Instituto Público, Bairro M’páduè,  EN n.º 103, C.P. 67, Cidade de Tete; pela importância não reembolsável de 1000.00MT (mil meticais), das 8.00 às 15.00 horas, de  2a

a  6a feira.

3. Para o efeito os concorrentes deverão depositar a quantia na conta nº. 1079144510002  do BCI – Administração Regional de Águas do Centro, Institituto Público e
apresentar o talão de depósito no endereço acima referenciado.

4. As propostas e documentos de qualificações  deverão ser entregues na  Repatição de Aquisições, sita no  Bairro M’páduè,  EN n.º 103, C.P. 67, Cidade de Tete, de acordo com o
horário e datas indicadas na tabela.

Tete, aos 24  de Janeiro  de 2022

       Repatição de Aquisições
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PROCURA-SE

ARRENDA-SE

PRECISA-SE

IMOBILIÁRIA precisa para vender e 
arrendar em tempo recorde de: mora-
dias, geminadas, flates, lojas, armazéns, 
propriedades, etc. Contacto: 84-2141920 
ou 84-3536800, Wilson.                  1017

FLAT tipo 2 ou 3, nos Bairros Sommers-
chield, Polana, Coop, Central, Malhanga-
lene e Alto Maé, precisa-se com muita 
urgência para comprar, pagamento cash 
de 3 000 000,00MT a 45 000 000,00MT. 
NB: Se for mais, pode-se negociar. 
Contacto: 84-6018957 ou 87-6018959.

770

FLATS e apartamentos tipos 1, 2, 3, 4 
e 5 em aluguer, precisa-se em todos os 
bairros. Tem clientes sérios que oferecem 
propostas de pagar mensalidades que 
variam de 15 000,00MT, 18 000,00MT, 20 
000,00MT, 25 000,00MT, 28 000,00MT, 
30 000,00MT, 35 000,00MT, 40 
000,00MT, 45 000,00MT, 50 000,00MT, 
60 000,00MT, 70 000,00MT, 80 
000,00MT, 90 000,00MT, 100 000,00MT, 
120 000,00MT, 150 000,00MT, 180 
000,00MT, 200 000,00MT, 220 000,00MT, 
250 000,00MT e 300 000,00MT, para 
contratos de períodos longos e curtos, 
com ou sem mobílias. Contacto: 86-
2616200, 82-5741630 ou 84-4353800.

1106 

APARTAMENTOS tipo 1, em prédios 
novos e antigos, a venda, precisa-se 
em zonas nobres, para habitação e em 
zonas estratégicas para o exercício de 
actividades comerciais. Tem clientes 
para pagar a partir de 3 500 000,00MT, 
4 500 000,00MT, 6 000 000,00MT, 9 000 
000,00MT, 12 000 000,00MT, 15 000 
000,00MT, 18 000 000,00MT. Quanto 
mais alto o preço de venda, a zona 
deve ser mais nobre e com construção 
moderna. Tem clientes com interesse 
real. Contacto: 84-5825825, 86-2616200 
ou 82-5741630.                  1106

FLATS constituídas por quarto, sala, 
cozinha, casa de banho e corredor, a 
partir do R/C, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º andar, 
ou seja, qualquer andar, a venda, 
precisa-se, nos Bairros Central, Polana, 
Sommerschield, Triunfo, Costa do Sol, 
Zimpeto, Intaka, Baixa, Alto Maé, Ma-
lhangalene, Aeroporto, Jardim, Choupal, 
Benfica, Matola 700, Liberdade e C. 
Matola. Tem clientes para comprar a 
todos os preços no mercado de imóveis. 
Contacto: 84-4353800, 82-4692711 ou 
87-3299772.                   1106

PROCURA-SE uma pessoa com ex-
periência em fazer forno para pizzaria 
de tijolo próprio. O interessado pode 
entrar em contacto pelo nº 84-4274679.

1021

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ADENDA AO ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSOS
1. O FUNAE – Fundo de Energia convida empresas elegíveis a participar dos concursos alistados na tabela que se segue.
2. O concurso será conduzido com base nos procedimentos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 

Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março.
3. O local para aquisição do documento de concurso, apresentação de proposta, abertura das propostas e divulgação do posicionamento, está indicado abaixo:

Nº de concurso Modalidade Objecto
Preço do 

Documento de 
Concurso

Data e Hora-Limite 
de entrega

Data e Hora da 
Abertura das 

Propostas

Data e Hora 
do Anúncio de 

Posicionamento

Local de Entrega, 
Abertura 

Valor da Garantia 
Provisória [MT]

39A002552/
CP/0016/2022

Concurso 
Público

Fornecimento de postes de madeira de 6 metros, 
9 metros e 12 metros (Maputo e Gaza) – Lote 1

1.000,00MT
17/2/2022
10.00 horas

17/2/2022
10.10 horas

24/2/2022
10.00 horas

FUNAE –Sede 
Lote 1 

80.000,00MT

39A002552/
CP/0016/2022

Concurso 
Público

Fornecimento de postes de madeira de 6 metros, 
9 metros e 12 metros (Inhambane) – Lote 2

1.000,00MT
17/2/2022
10.00 horas

17/2/2022
10.10 horas

24/2/2022
10.00 horas

FUNAE -Sede
Lote 2 

50.000,00MT

39A002552/
CP/0016/2022

Concurso 
Público

Fornecimento de postes de madeira de 6 metros 
e 9 metros (Tete) – Lote 3

1.000,00MT
17/2/2022
10.00 horas

17/2/2022
10.10 horas

24/2/2022
10.00 horas

FUNAE -Sede
Lote 3 

30.000,00MT

39A002552/
CP/0017/2022

Concurso 
Público

Construção de centrais fotovoltaicas de Mahele, 
no distrito de Magude, na província de Maputo

1.000,00MT
22/2/2022
10.00 horas

22/2/2022
10.15 horas

4/3/2022
9.00 horas

FUNAE -Sede 50.000,00MT

39A002552/
CP/0018/2022

Concurso 
Público

Construção de centrais fotovoltaicas de Mavue, 
no distrito de Massangena, na província de Gaza

1.000,00MT
22/2/2022
11.00 horas

22/2/2022
11.15 horas

4/3/2022
10.00 horas

FUNAE - Sede 50.000,00MT

39A002552/
CP/0019/2022

Concurso 
Público

Construção de centrais fotovoltaicas de 
Mawayela, no distrito de Panda, na província de 

Inhambane
1.000,00MT

22/2/2022
11.30 horas

22/2/2022
11.45 horas

4/3/2022
11.00 horas

FUNAE-Sede 50.000,00MT

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

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

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

Sistema de Gestão Ambiental com  Certificado Nº PT10/03200 727
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  REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO  E RECURSOS HÍDRICOS

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação

CONCURSO  PÚBLICO N.º 47A000141/SBQP/082/2021 CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA 
DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE NORMAS COMPLEMENTARES DO REGULAMENTO 

DE SEGURANÇA DE BARRAGENS 

De acordo com o artigo 33, nº 2, alínea d) do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, 
de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso acima foi adjudicado ao CONSÓRCIO TPF, 
pelo valor de 15.223.981,50MT (quinze milhões, duzentos e vinte e três mil, novecentos e 
oitenta e um meticais e cinquenta centavos), incluindo o IVA.        

Maputo, aos 26 de Janeiro de 2022

O Departamento de Aquisições

VENDE-SE

PEDREIRA em Boane, vende-
se. Para mais informações, 
contacte: 84-3880210.

1004

FLATS tipo 3, vendem-se a preços 
que variam entre 3 500 000,00MT, 
4 500 000,00MT, 5 000 000,00MT, 
5 500 000,00MT, 6 000 000,00MT, 
6 500 000,00MT, 7 000 000,00MT, 7 
500 000,00MT, 8 000 000,00MT, 8 
500 000,00MT, 9 000 000,00MT, 9 500 
000,00MT, 10 000 000,00MT, 11 000 
000,00MT, 12 000 000,00MT, 13 000 
000,00MT, 14 000 000,00MT, 15 000 
000,00MT, 16 000 000,00MT, 17 000 
000,00MT, 18 000 000,00MT, 19 000 
000,00MT, 20 000 000,00MT, 21 000 
000,00MT, 22 000 000,00MT, 23 000 
000,00MT, 24 000 000,00MT, 25 000 
000,00MT, 26 000 000,00MT, 28 000 
000,00MT, 30 000 000,00MT, 35 000 
000,00MT, 40 000 000,00MT, 50 000 
000,00MT, 60 000 000,00MT e 70 000 
000,00MT, em diversas zonas da cida-
de de Maputo. Contacto: 82-4692711, 
84-5825825 ou 86-7735350, Rafael.

1106

APARTAMENTOS T3, nos bairros: 
Central, Polana, Sommerschield, Cos-
ta do Sol, Avenida Marginal, Avenida 
Julius Nyerere, no Jardim dos Namo-
rados, na Avenida Armando Tivane, 
Avenida Mártires da Machava, Avenida 
Patrice Lumumba, Avenida Frederich 
Engels, na Matola, nos condomínios 
novos com segurança, vendem-se 
por preços que variam entre 100 
000USD, 200 000USD, 300 000USD, 
400 000USD, 500 000USD, 600 
000USD, 700 000USD, 800 000USD, 
900 000USD e 1 000 000USD. Con-
tacto: 82-5741630, 84-4353800 ou 86-
2616200.                   1106

APARTAMENTO tipo 3, num 2º andar, 
com parqueamento, no Alto Maé, ven-
de-se por 4 500 000; apartamento tipo 
2+1, num 3º andar, com parqueamento, 
no Alto Maé por 4 500 000. Contacto: 
84-4906386 ou 84-4906386.        1090

DUPLEX tipo 4, na Rua da França, 
Sommerschield, com sala ampla, 
cozinha moderna, 4wc, anexo com 
wc, quintal traseiro e frontal, parquea-
mento no quintal, vende-se por 18 000 
000,00MT. Contacto: 86-6020282, 
84-0140351, 82-0020282, Edson. 1103

PROPRIEDADE com DUAT, situada 
na zona de Infulene-Manduca (perto 
da 2M), com uma área de 5 hectares, 
vende-se, sem intermediários. Contac-
to: 83-3097242 ou 84-8992093. 1101



DESPORTO30 Quarta-feira, 26 de Janeiro de 2022

   PUBLICIDADE

Construindo Resiliência na Zona Costeira através de Abordagens de 
Adaptação Baseadas em Ecossistema (EbA) Projecto LCDF

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO Nº 01/FNDS/UGEA/EbA/G /22
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) VIATURA LIGEIRA 4x4

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento e

Desenvolvimento Rural (MADER), está a implementar um projecto através do Fundo Nacional

de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) intitulado “Construindo Resiliência na Zona Costeira

através de Abordagens de Adaptação Baseadas em Ecossistema (EbA) – Projecto LCDF” em

Moçambique, que visa aumentar a capacidade das comunidades vulneráveis   na grande área de

Maputo para implementar abordagens baseadas em Ecossistemas para Adaptação (EbA) finan-

ciado pelo UN Envirnoment Programme (UNEP).

2. Assim, o FNDS, pretende aplicar parte dos Fundos deste projecto para a Aquisição de Uma Via-

tura Ligeira 4x4 convidando por este meio as empresas interessadas e elegíveis a apresentar

propostas seladas para o respetivo fornecimento.

3. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do

Concurso ou levantá-los nos escritórios do FNDS, sita no endereço abaixo, pela importância

não reembolsável de 2.000,00 MT (Dois mil Meticais) pelo conjunto nos períodos das 8:00h às

15:00h a serem depositados na conta Millennium BIM n˚ 130967170, a favor do Fundo Nacional
de Desenvolvimento Sustentável.

4. O período de validade das propostas deverá ser de 90 (Noventa) dias.
5. As propostas deveram ser acompanhadas por Garantias Provisórias de acordo com o seguinte:

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10:30h do dia 14 de Fevereiro de
2022 e serão abertas em sessão Pública, no mesmo dia e local, às 10:45h na presença dos con-

correntes e público que desejar participar;

7. A Reunião de Posicionamento será realizada as 10:00 horas do dia 04 de Março de 2022 na pre-

sença dos concorrentes e do público que desejar comparecer.

8. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Publicas For-

necimento de Bens e Prestação de Servicos ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016 de 8 de
Março.

Endereço:

Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável

Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

Praça dos Heróis CP 1406 rés do chão
Edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Maputo – Moçambique
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dio. Segundo Olinga Prudence, 
um dos vários enfermeiros que 
recebeu parte das vítimas, “os 
feridos mais graves tiveram de 
ser referidos ao Hospital Cen-
tral e não podemos avançar 
com exactidão o número dos 
internados”. 

Entretanto, num comu-
nicado de imprensa, a Confe-

deração Africana de Futebol 
(CAF) confirma o incidente e 
promete instaurar um inquéri-
to junto do comité organizador 
local a fim de apurar os factos.

“A CAF está já a investigar 
a situação e a tentar obter mais 
pormenores sobre o que terá 
efectivamente acontecido para 
este incidente. Estamos em 

constante comunicação com o 
Governo dos Camarões e o co-
mité organizador local”, lê-se 
no comunicado.

Entretanto, o secretário-
-geral do organismo reitor do
futebol africano, Veron Mosen-
go-Omba, revelou ontem que
“estive nos hospitais que rece-
beram as vítimas do incidente
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Oito mortes em Olembe! 
RAIMUNDO ZANDAMELA, 

em Yaoundé

P
ELO menos oito pessoas 
morreram asfixiadas e 
cerca de 80 ficaram fe-
ridas na última segun-
da-feira quando tenta-

vam forçar a entrada no Stade 
Olembe, em Yaoundé (Cama-
rões), com o intuito de assistir 
o jogo que envolveu a equipa
da casa e das Ilhas Comores,
referente aos oitavos-de-final
da 33ª edição do Campeonato
Africano das Nações (CAN),
que se disputa naquele país. 

Enquanto no interior do 
estádio se comemorava a vi-
tória (2-1) dos Camarões e 
consequente apuramento aos 
quartos-de-finais, fora pes-
soas apinhadas em portões 
estreitos acotovelavam-se e 
outras morriam esmagadas na 
tentativa de entrar a todo o 
custo para assistir a parte final 
do desafio. 

Testemunhas no local re-
lataram que entre os feridos 
estavam crianças, que ficaram 
gravemente feridas no meio da 
agitação que se instalou na al-
tura em que os funcionários do 
estádio tentavam vedar o aces-
so ao local, depois de o estádio 
ter atingido o limite exigido por 
conta das restrições impostas 
pela pandemia da Covid-19 (80 
por cento da capacidade). 

Os feridos foram imedia-
tamente levados ao Hospital 
Messassi, a 10 minutos do está-

havido no Estádio de Olembe 
para lhes prestar todo o apoio 
moral neste momento de dor 
e luto para algumas famílias. O 
presidente da CAF e a sua famí-
lia expressam as mais sentidas 
condolências a todas famílias 
enlutadas. Tudo está sendo fei-
to para que os feridos recebam 
toda assistência médica neces-
sária e não só. 

Iremos ajudar de modo prá-
tico em tudo que for necessá-
rio”, explica Veron.

Esse incidente acontece 
três dias depois de, na mesma 
cidade, 17 pessoas terem per-
dido a vida numa explosão que 
acabou por causar um grave 
incêndio numa discoteca lo-
calizada no centro da cidade de 
Yaoundé. 

Um verdadeiro golpe para 
os camaroneses, que procuram 
a todo custo provar a sua capa-
cidade organizativa, depois de 
em 2019 ter lhes sido retirada 
a candidatura para acolher o 
evento por não reunirem as 
condições necessárias, com 
particular destaque para está-
dios em condições.    

Após uma baixa afluência 
das pessoas nalguns jogos da 
fase de grupos, as autoridades 
camaronesas decidiram não 
interditar a entrada dos adeptos 
aos estádios, chegando a ga-
rantir o transporte dos mesmos 
aos recintos dos jogos. 

Tal facto atraiu milhares de 
pessoas aos estádios, justifi-
cando-se em parte a razão das 
enchentes nas partidas em que 
joga a selecção anfitriã.

Na sequência desse inci-
dente, o Presidente dos Cama-
rões, Paul Biya, exigiu que o país 
reforce as medidas de seguran-
ça nos estádios e solidarizou-se 
com as famílias enlutadas. 

O EGIPTO, do luso-moçambicano Carlos Quei-
roz, enfrenta esta noite (18.00 horas), no Stade 
Omnisport de Doualá, em Doualá, a Costa do 
Marfim, no jogo mais importante dos oitavos-
-de-finais do CAN-2021.

A selecção egípcia vem de duas vitórias e um
empate no Grupo “D”, onde ficou em segundo
lugar, por ter perdido para a Nigéria. Os princi-
pais destaques são Mohamed Salah e Mohamed
Abdelmoneim, ambos autores de um golo cada
no torneio. 

Já a Costa do Marfim, que ainda não perdeu
no CAN, terminou o Grupo “E” em primeiro lu-
gar, fruto de duas vitórias e um empate. O médio
Nicolas Pépé, do Arsenal, com três golos e uma
assistência, é o principal jogador da equipa nesta
fase.

A força ofensiva da Costa do Marfim pode
furar o bloqueio dos egípcios. Porém, por outro
lado, Salah tem o poder de decidir o confronto.

A fechar os oitavos-de-finais, o Mali enfren-
ta, às 21.00 horas, a Guiné-Equatorial.  

O Mali vem de duas vitórias e um empate pelo 
Grupo “B”, tendo na sequência empatando em 
pontos com Gâmbia, com quatro golos marcados 
e um sofrido. O treinador Mohamed Magassouba 
confia certamente em Ibrahima Koné, autor de 
três golos, para levar de vencida a Guiné Equa-
torial. Esta vem de duas vitórias e uma derrota na 
prova, tendo ficado na segunda posição do Grupo 
“E”, atrás da Costa do Marfim, com apenas dois 
golos marcados e um sofrido.

RESULTADOS

Senegal-Cabo Verde (2-0) 
Marrocos-Malawi (2-1) 
HOJE 
Costa do Marfim-Egipto (18.00 horas) - Japo-

ma Stadium, Douala
Mali-Guiné Equatorial (21.00 horas) - Limbe 

Stadium, Limbe

Egipto de Queiroz 
busca “quartos” 

DEPOIS de Tom Saintfiet, se-
leccionador da Gâmbia, o ter 
feito na véspera, também Mario 
Marinica, timoneiro da selec-
ção malawiana, denunciou as 
alegadas condições precárias 
e tratamento desigual a que a 
equipa tem sido submetida no 
hotel onde está alojada durante 
o CAN-2021, nos Camarões.

O treinador romeno ao ser-
viço do Malawi expôs a situa-
ção na conferência de imprensa 
de antevisão ao jogo de ontem 
frente ao Marrocos.

“Vocês imaginam, por 
exemplo, o Sadio Mané a lavar 
as próprias cuecas no hotel? 
Tem-nos acontecido, não te-
mos uma máquina para lavar a 
roupa, são os próprios jogado-

Malawianos denunciam 
condições desumanas

Seleccionador do Malawi denuncia tratamento desigual

LIONEL Messi recebeu uma ca-
misola autografada pelo Papa 
Francisco, entregue pelas mãos 
de Emmanuel Gobilliard, bispo 
auxiliar de Lyon.

 Há uns meses o avançado 
do Paris Saint-Germain ofere-
ceu uma camisola sua ao Sumo 
Pontífice, autografada, com o 
número 30 e as cores dos pa-
risienses e no domingo a retri-
buição chegou.

O Vaticano revelou, ontem, 
a entrega deste presente ao as-
tro argentino.  Na mensagem 
que acompanha a publicação 
pode ler-se: “Hoje apresentei 
a Lionel Messi a primeira cami-
sola oficial do Vaticano assina-
da pelo Papa Francisco, com a 
sua bênção. Um homem de fé, 
Messi disse-me o quanto isto 
era importante para ele. Rezá-
mos juntos”.

Messi recebe
prenda do Papa

O PRESIDENTE da CAF, Patrice Motsepe, disse na tarde de ontem 
que “é inconcebível e inaceitável que algo igual tenha acontecido”.
“Quero reafirmar que estamos bastante sentidos e iremos prestar 
todo o apoio necessário a todas as vítimas. Não estamos aqui para 
culpar ninguém pelo que aconteceu”, afirmou.

Para o dirigente uma coisa é certa “todo adepto do futebol vai ao 
estádio para se divertir. Por isso ficámos tristes quando há perdas de 
vida. É preciso que haja responsabilidades. Somos todos parceiros 
neste evento e devemos garantir que a segurança e a integridade 
estejam garantidas para todos”, disse na conferência de imprensa 
a propósito da tragédia.

Motsepe prometeu tolerância zero. “Não iremos permitir que 
incidentes como estes se repitam. Teremos amanhã (hoje) uma 
reunião com o comité organizador local”, revelou antes de infor-
mar que foi criada uma comissão de inquérito que “está a trabalhar 
no sentido de apurar as circunstâncias deste incidente”.

PATRICE MOTSEPE

Estamos bastante sentidos 

res que a lavam. Por que é que 
isto só acontece a nós, à Gâm-
bia e Comores? Não acontece às 
grandes selecções? Já falei com 
os meus colegas para apresen-
tarmos uma queixa formal, so-
mos tratados como cidadãos de 
segunda. Em 2022, numa com-
petição como o CAN, isto é im-
pensável. Temos de ser tratados 
de forma igual à Nigéria ou ao 
Senegal”, disse, partilhando 
das queixas da Gâmbia.

“Estivemos no mesmo ho-
tel e fiquei absolutamente cho-
cado, nem sequer havia comida 
suficiente para nós. Mas o que 
fizemos foi trabalhar ainda mais 
e continuamos fortes e uni-
dos”, garantiu Mario Marinica.
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MVP de Africa Ingvild, Eleoté-
ria Lhavanguana e Vilma Cova-
ne (esteve a estudar nos EUA)

Por outro lado, A Politécni-
ca e Ferroviário “B”, derrota-
dos nas meias-finais, seguirão 
o mesmo modelo e calendário,

no acesso ao terceiro lugar. 
Com efeito, as duas equipas 
jogarão às 17.45 minutos, no 
Pavilhão d’A Politécnica, ante-
cedendo a partida da final. 

As duas colectividades vol-
tam a encontrar-se na sexta-

-feira, à mesma hora, no Pavi-
lhão da UEM. Não se apurando
o terceiro lugar, a decisão fica
adiada para sábado, às 14.00 
horas, no mesmo local.

O vencedor desta partida 
fica com o bronze, mas a for-

mação d´A Politécnica é que 
acompanhará a dupla Ferro-
viário e Costa do Sol no Cam-
peonato Nacional de senio-
res femininos, a arrancar, em 
princípio, a 31 de Janeiro próxi-
mo na capital do país. 

CAMPEONATO DE BASQUETEBOL DA CIDADE DE MAPUTO

Costa do Sol e Ferroviário 
iniciam “play-off” da final 

A
S formações femininas 
do Costa do Sol e Fer-
roviário “A” reeditam 
a final dos últimos anos 
do Campeonato de 

Basquetebol da Cidade de Ma-
puto. As duas formações ini-
ciam hoje a disputa do “play-
-off” à melhor de três jogos. 

Assim, o primeiro embate
está marcado para o Pavilhão
da Universidade Eduardo Mon-
dlane (UEM), quando forem
18.00 horas. O segundo con-
fronto será no mesmo recinto,
na sexta-feira, às 19.30 horas.
Caso se registe um empate até à 
realização do jogo-2 o vencedor 
do campeonato da capital mo-
çambicana será encontrado à
negra, no sábado, às 16.00 ho-
ras, no Pavilhão da UEM. 

O último encontro entre as
duas formações terminou com
a vitória do Costa do Sol por 18
pontos de diferença (52-68),
no primeiro grande “derby”
do ano na modalidade da bo-
la-ao-cesto. Nessa partida as
“locomotivas” apresentaram-
-se com apenas oito atletas no
banco. As experientes Odélia
Mafanela e Rute Muianga assis-
tiram ao confronto das banca-
das, enquanto Deolinda Gimo
esteve em serviços mínimos. 

Lembre-se que Leonel 
“Mabê” Manhique foi ao Costa 
do Sol e com ele atletas impor-
tantes: capitã do Ferroviário e 

Cerca de 10 dias depois, Ferroviário volta a encontrar Costa do Sol, com quem perdeu duas vezes no Campeonato da Cidade 

O FUTEBOLISTA moçambicano Reinildo 
Mandava não será jogador do Atlético, pelo 
menos por enquanto, segundo avançou se-
gunda-feira o reputado jornal desportivo es-
panhol Marca, na sua versão digital. 

A imprensa espanhola revela que depois 
de passar a manhã (de segunda-feira) em Ma-
drid, concretamente nas instalações do Está-
dio Wanda Metropolitano, Reinildo regressou 
à França à espera do acordo entre os rojiblan-
cos e o Lille que permitirá ao jogador moçam-
bicano terminar a presente época a jogar pelo 
Atlético.

 Algo que não vai acontecer pelo menos 
neste momento por falta de acordo entre os 
dois clubes, uma situação que pode, no en-
tanto, ficar resolvida nos próximos dias. Aliás, 
o Marca refere mesmo que há uma grande
vontade de resolver o mais rapidamente a
questão para que o lateral esquerdo esteja ao
serviço do emblema da capital espanhola.

Segundo a publicação que temos vindo a 
citar, o impasse nas negociações prende-se 
com o facto de a oferta do Atlético não chegar 
aos dois milhões de euros exigidos pelos fran-
ceses, não obstante Reinildo terminar o con-
trato com Lille a 30 de Junho.  

Seja como for, as negociações vão con-
tinuar nos próximos dias e há optimismo de 
ambos os lados.

BRUNO EMPATA, KAMO-KAMO,
GILDO E REGINALDO DERROTADOS

A noite de segunda-feira foi inglório para al-
guns jogadores moçambicanos que militam no 
estrangeiro, sobretudo em Portugal.

O Desportivo das Chaves, de Bruno Langa, 
não foi para além de um empate a uma bola na 
deslocação ao terreno do Leixões para a 19ª jor-
nada da II Liga Portuguesa. Com a igualdade, a 
equipa do internacional moçambicano atrasou-
-se ainda mais na batalha pela subida, caindo
para o oitavo lugar, com 27 pontos.

Ainda em Portugal, na III Liga, Série B, o Vi-
tória de Setúbal, de Kamo-Kamo, foi goleado (1-
4) pelo Santarém. O desaire deixa Kamo-Kamo e
companhia em terceiro lugar, com 26 pontos. Na 
mesma prova, o Amora, de Gildo, perdeu por 0-3 
na deslocação ao reduto do histórico União de 
Leiria, caindo para o oitavo lugar com 18 pontos. 
Na próxima ronda o Amora recebe o Oliveira do 
Hospital, enquanto o Vitória de Setúbal bate-se 
com Real SC.

Na Albânia, o Dinamo FC, de Reginaldo, per-
deu (0-1) na recepção ao líder Tirana, naquele 
que foi o “derby” da capital daquele país balcâ-
nico. 

Com o deslize, a equipa do ponta-de-lança 
internacional moçambicano caiu do sexto para o 
sétimo lugar, com 18 pontos. O Tirana comanda 
com 37 pontos, ao cabo de 17 jornadas.

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Impasse na transferência 
de Reinildo para o Atlético

Lille não deixa Reinildo por menos de dois milhões de euros

FA.
Isento da fase preliminar 

de apuramento ao Campeo-
nato Africano das Nações de 
2023 e fora dos “play-off” de 
qualificação ao Campeonato do 
Mundo deste ano, a Selecção 
precisa de tirar maior proveito 
das datas-FIFA para continuar 
a competir, daí que o executivo 
de Feizal Sidat tenha já feito os 
primeiros contactos com a ho-
móloga angolana, cuja selecção 
está nas mesmas condições que 
Moçambique.

Com o Estádio Nacional do 
Zimpeto na fase de implan-
tação da relva natural, a FMF 
está a negociar o jogo entre as 
duas selecções lusófonas para 
Luanda entre os dias 20 e 29 de 
Março.

Ainda que Angola seja prio-
ridade, o certo é que o execu-
tivo de Feizal Sidat já encetou 

contactos com várias congé-
neres para jogos fora de portas, 
aguardando por respostas.

A intenção de jogar fora de 
portas reforça a ideia de que o 
relvado do ENZ só estará dispo-
nível para jogos provavelmente 
em Maio, se se atender que o 
período mínimo para desen-
volver o desejável é de quatro 
meses. A concluir o processo 
de implantação Moçambique 
poderá disputar as eliminató-
rias para o CAN-2023 no Zim-
peto.     

Recordar que depois do ba-
nimento do ENZ os “Mambas” 
realizaram três jogos fora de 
portas referentes à qualifica-
ção ao “Mundial” Qatar-2022, 
nomeadamente frente ao Ma-
lawi, na vizinha África do Sul; 
Camarões, no Marrocos; e no-
vamente com Costa do Marfim 
e Malawi, no Benin.

NA DATA-FIFA, EM MARÇO

“Mambas” podem defrontar “Palancas”
A FEDERAÇÃO Moçambicana 
Futebol (FMF) está a trabalhar 

de modo a conseguir materia-
lizar o desejo da equipa técnica, 

chefiada por Chiquinho Conde, 
de realizar jogos em datas-FI-

ARRANCA esta tarde (17.00 horas), no ginásio 
“B” da Escola Secundária Francisco Manyanga, a 
preparação para o Campeonato Africano de Boxe 
da Zona IV, a realizar-se em Angola entre 27 de 
Março e 3 de Abril.

Para o arranque da preparação, o selecciona-
dor nacional, Lucas Sinóia, anunciou uma pré-
-convocatória de 18 atletas (12 masculinos e seis
femininos).

Em masculinos os eleitos são: Yassine Nor-

dine (49kg), Ossumane Calú e Ivo Gonçalves 
(52kg), Armando Arnaldo (56kg), Vuzane Má-
quina e Edson Cumbana (60kg), Lázaro Comé e 
Paulo Jorge (64kg), Tiago Osório (69kg), Azarias 
Balate (75kg), Albino Gabriel (81kg) e Miguel Mi-
crosse (91kg). 

Em femininos foram chamadas Fidelícia Ri-
cardo e Helena Bagão (51kg), Benilde Macaringue 
(57kg), Jéssica Ubisse (60kg), Alcinda Panguana 
(69kg) e Rady Gramane (75kg). 

BOXE

Arranca preparação 
para Zona IV de Luanda

Preparação para “Africano” arranca hoje, na Manyanga

final consecutiva entre Costa 
do Sol e Malhangalene, sendo 
que nas duas anteriores divi-
diram os louros. 

Em 2018 Malhangalene é 
que saiu vitoriosa e em 2019 
a proeza coube aos “canari-
nhos”. Em 2020 não houve 
campeonato devido à Co-
vid-19.

Entretanto, o treinador do 
Costa do Sol, Otélio Matusse, 
antevê jogos muito difíceis e 
complicados para a sua equi-
pa, pois durante o campeo-
nato debateu-se com sérios 
problemas de campos para 
treinar.

“Serão jogos muito difí-
ceis, depois de uma época em 
que começámos mal. Tivemos 
um problema com os campos 
e isso faz com que não esteja-
mos fisicamente bem. Inclu-
sive os resultados que fomos 
tendo durante a prova não 

eram assim tão convincentes 
e agora vamos defrontar Ma-
lhangalene, uma equipa forte 
e bem composta fisicamente. 
Será muito difícil, mas fare-
mos de tudo para ganhar. A 
nossa condição física nos dois 
primeiros jogos será determi-
nante. Dificultaremos ao má-
ximo a vida do nosso adver-
sário”, disse Otélio Matusse, 
que sublinha que mesmo a 
meia-final foi ganha porque o 
adversário tem muitos joga-
dores inexperientes.

“Não fomos dominantes e 
era notória a nossa débil con-
dição física”, frisou.

Para Acácio Sitói, trei-
nador da Malhangalene, as 
finais não são para jogar, são 
para ser ganhas, e é esse es-
pírito que vai nortear a sua 
equipa durante o ciclo dos jo-
gos decisivos frente aos “ca-
narinhos”.

“Depois de falharmos na 
última final perante o mesmo 
adversário, desta vez é mes-
mo para ganhar, mas confes-
so que não será fácil. O Costa 
do Sol é um oponente muito 
forte e que nos conhece mui-
to bem. Todo o cuidado será 
pouco, mas o nosso foco é ga-
nhar”, realçou Sitói.

Costa do Sol e Malhan-
galene têm vindo a dominar 
o andebol na capital do país
e não só nos últimos anos,
sendo também os principais
fornecedores de atletas para
as selecções nacionais.

Para chegar à final o Cos-
ta do Sol venceu Sansão Mu-
themba por 2-0, ou seja, ga-
nhou os primeiros dois jogos 
do “play-off” das meias-fi-
nais à melhor de três. A Ma-
lhangalene também come-
teu a mesma proeza frente a 
Mahotas.

TORNEIO DE ANDEBOL NA CAPITAL

Perspectiva-se final renhida
COSTA do Sol e Malhangalene 
perspectivam duelos renhi-
dos no “play-off” da final do 
Campeonato de Andebol da 
Cidade de Maputo, que co-
meça a ser disputada no do-

mingo opondo as duas for-
mações.

A final será disputada 
num “play-off” à melhor de 
cinco jogos, opondo colossos 
e velhos rivais. É a terceira 

“Canarinhos” chegam à final após terem deixado pelo caminho Sansão Muthemba
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Todos podemos apanhar a Covid-19, não 
importa a idade, a raça e principalmente 

onde vivemos

Ataque étnico mata 32 
pessoas no Sudão do Sul
PELO menos 32 pessoas, entre as quais mulheres e 
crianças, foram mortas em ataques ocorridos no do-
mingo na região de Baidit, Sudão do Sul, marcada por 
actos de violência étnica. De acordo com um comuni-
cado das Nações Unidas, os ataques tiveram como al-
vos duas povoações na zona de Baidit, na região orien-
tal de Jonglei, e foram levados a cabo por um grupo de 
jovens armados, que incendiaram casas provocando a 
fuga da população local. O atacantes pertencem a um 
grupo “étnico” que mantém rivalidades com os habi-
tantes da zona. Entre os mortos contam-se três crianças 
que foram afogadas num rio na altura em que tentavam 
a fuga, refere a Missão das Nações Unidas no Sudão do 
Sul (UNMISS) no mesmo documento.   Segundo a ONU, 
outras 26 pessoas ficaram feridas, incluindo mulheres e 
crianças, e vários moradores da região continuam de-
saparecidos. 

Director-geral da OMS 
sem obstáculos para 
reeleição  
O ACTUAL director-geral da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, deverá ser 
reeleito sem obstáculos para o cargo, em Maio, depois 
de os membros do Conselho Executivo da organização 
terem validado  ontem formalmente a sua candidatu-
ra. “Faltam-me palavras. Estou muito grato pelo apoio 
renovado”, disse o académico etíope, após a votação 
processual realizada ontem em Genebra, Suíça, que se 
seguiu a uma audição e avaliação pelos membros do 
Conselho. A reeleição tem ainda de ser formalmente 
validada em Maio por todos os Estados-membros da or-
ganização, uma eleição sem problemas previsíveis, uma 
vez que é o único candidato a manter-se na corrida.

Masisi promete 
descriminalizar 
homossexualidade
O PRESIDENTE do Botswana comprometeu-se segun-
da-feira a aplicar na íntegra uma decisão do tribunal 
que descriminaliza a homossexualidade neste país da 
África Austral, dois meses após ter perdido um recur-
so para anular a decisão. Mokgweetsi Masisi convidou 
representantes da comunidade LGBT (lésbica, gay, bis-
sexual e transgénero) para lhes assegurar que respeita-
ria a decisão do tribunal e protegeria os seus direitos. 
“Pedimos e esperamos que todos respeitem as decisões 
do nosso tribunal”, disse, ao falar aos membros do Bo-
tswana Lésbico, Gay e Bissexual (LEGABIBO). O Chefe 
de Estado garantiu-lhes que o seu recurso ao tribunal, 
rejeitado em Novembro de 2021, era motivado por preo-
cupações políticas e não por animosidade para com eles.

Coreia do Norte dispara 
dois mísseis cruzeiro
A COREIA do Norte disparou ontem dois mísseis de cru-
zeiro, afirmaram oficiais militares sul-coreanos, o quin-
to lançamento de projécteis este mês. A Coreia do Norte 
procura evidenciar a sua força militar num momento 
em que o país enfrenta dificuldades económicas devi-
do a sanções internacionais e à pandemia da Covid-19, 
bem como um impasse prolongado nas negociações nu-
cleares com os Estados Unidos. O país asiático tem vin-
do a aumentar o número de testes recentemente, num 
aparente esforço para pressionar a Administração nor-
te-americana liderada por Joe Biden, que voltou a de-
cretar sanções económicas contra o regime norte-co-
reano. Pyongyang ameaçou na quinta-feira retomar os 
testes de mísseis nucleares e de longo alcance contra os 
Estados Unidos, suspensos em 2018 pelo seu líder, Kim 
Jong-un.

Rússia inclui Navalny
na lista de terroristas 
A RÚSSIA incluiu o principal opositor do Governo, Ale-
xei Navalny, na lista de “terroristas e extremistas”, em 
mais um capítulo na repressão às vozes críticas ao po-
der do Kremlin. Navalny, que está preso há mais de um 
ano, e uma de suas principais colaboradoras que está no 
exílio, Liubov Sobol, foram incluídos na lista do Rosfin-
monitoring, o serviço de vigilância financeira do país. 
De acordo com o Fundo de Luta contra a Corrupção, 
organização de Navalny, proibida desde Junho pelas 
autoridades, pelo menos outras nove pessoas vincula-
das ao movimento foram adicionadas à lista. A decisão 
se enquadra em um contexto de crescente repressão à 
oposição no país, tanto contra políticos como a meios 
de comunicação e personagens da sociedade civil críti-
cos ao Presidente Vladimir Putin.
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O
S Estados Unidos da 
América (EUA) e o 
Quénia comprome-
teram-se a continuar 
a exercer pressão 

para a cessação das hostili-
dades na guerra da região do 
Tigray, norte da Etiópia.

A posição foi assumida 
durante a primeira visita do 
novo enviado especial dos 
EUA para o Corno de África, 
David Satterfield, que se en-
controu segunda-feira com o 

Presidente queniano, Uhuru 
Kenyatta.

“Apreciamos o papel que 
o Quénia tem continuado a
desempenhar na região do
Corno de África. Espera-
mos a vossa ajuda e apoio na
Etiópia”, disse Satterfield a
Kenyatta, de acordo com uma
declaração divulgada após a
reunião pela Presidência que-
niana.

Satterfield foi nomeado a 6 
de Janeiro para substituir Jef-

frey Feltman e começou uma 
viagem na semana passada, 
que o levou primeiro à Ará-
bia Saudita e depois ao Sudão 
e Etiópia, acompanhado pela 
subsecretária de Estado para 
os Assuntos Africanos, Molly 
Phee.

Entretanto, sobre a visita 
à Etiópia nenhum detalhe  foi 
tornado público.

“Uma Etiópia forte é im-
portante para nós. Uma Etió-
pia estável é importante para 

nós. É por isso que estamos 
empenhados em fazer tudo o 
que pudermos para ver o con-
flito resolvido”, disse Kenyat-
ta, cujo país tem importantes 
acordos a desenvolver com 
Adis Abeba no sector das in-
fra-estruturas e telecomuni-
cações.

O Presidente queniano vi-
sitou a Etiópia em Novembro 
e encontrou-se com o pri-
meiro-ministro Abiy Ahmed, 
para pressionar para uma so-

lução para a guerra que tem 
colocado o governo federal 
contra os insurgentes na re-
gião norte do Tigray desde 
Novembro de 2020.

Apenas alguns dias após 
essa viagem, o secretário de 
Estado norte-americano, An-
tony Blinken, iniciou a sua 
primeira viagem a África no 
Quénia com fortes apelos a 
uma solução para as crises na 
Etiópia e no Sudão, que amea-
çam a estabilidade da região.

“O conflito na Etiópia é 
uma ameaça para o Corno de 
África (...). E essa é uma gran-
de preocupação para os nos-
sos parceiros” na região, disse 
Blinken, que completou a sua 
viagem em Nairobi, visitando 
a Nigéria e o Senegal.

O antecessor de Satter-
field, Feltman, visitou a Etió-
pia várias vezes ao longo do 
ano passado para promover 
negociações entre as partes 
em conflito. (LUSA) 

ETIÓPIA 

EUA e Quénia comprometem-se 
a pressionar para fim do conflito 

O ALTO-REPRESENTANTE 
da UE para a Política Externa 
e de Segurança, Josep Borrell, 
afirmou ontem que a ameaça 
de um ataque militar da Rússia 
contra a Ucrânia é “o último 
exemplo” de que “a Europa 
está em perigo”. 

Dirigindo-se a eurode-
putados, em Bruxelas, num 
debate sobre a “Bússola Es-
tratégica”, o documento que 
vai definir a futura política de 
segurança e defesa do bloco 
europeu, actualmente a ser 
negociado pelos 27 com vis-
ta à sua adopção em Março, o 
chefe da diplomacia europeia 
salientou a importância de a 
Europa reforçar as suas capa-
cidades e autonomia estraté-
gica, dando a tensão a Leste 
como exemplo das ameaças 
que pairam sobre a Europa.

“Enfrentamos desafios. A 
Europa está em perigo. Antes 
quando se dizia isto alguns 
riam-se, mas agora já se riem 
menos”, observou o alto-re-
presentante, admitindo que 
quando a nova ‘bússola’ co-
meçou a ser esboçada nin-
guém tinha noção da dimen-
são dos desafios que o bloco 
europeu enfrenta, pois “não 
se passava nada nas fronteiras 
orientais da Europa e a situa-
ção no Sahel era bem melhor 

A JUNTA Militar no poder no Mali pediu à Di-
namarca para retirar “imediatamente” os seus 
militares que chegaram recentemente ao país 
africano para participar no grupo de forças espe-
ciais europeias Takuba, destinado a acompanhar 
os soldados malianos.

“A República do Mali convida a parte dina-
marquesa a retirar imediatamente o seu con-
tingente do território”, apela, em comunicado 
emitido na noite de segunda-feira, o Governo de 
Transição do Mali, que chegou ao poder através 
de um golpe de Estado em Agosto de 2020.

A Junta argumenta que o destacamento dos 
militares dinamarqueses ocorreu “sem o seu 
consentimento” e sem ter em consideração o 
protocolo adicional da coligação Takuba, “que 
implica a conclusão de acordos bilaterais entre 
a República do Mali e os países parceiros” desta 
força especial.

“O Governo, expressando a sua gratidão e 
agradecimento a todos os parceiros internacio-
nais que intervêm no quadro da luta contra o 
terrorismo, recorda-lhes a necessidade de obter 
com antecedência o acordo das autoridades ma-

lianas antes de qualquer destacamento no Mali”, 
sublinha a nota.Em resposta, a Dinamarca es-
clareceu ontem que o envio das tropas ocorreu 
na sequência de um “convite claro” do regime 
maliano e pede à Junta para “clarificar” por que 
motivo pede agora a sua retirada.

“Estamos presentes por via de um convite 
claro do Governo de Transição maliano”, disse 
o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeppe Ko-
fod, a jornalistas, à margem de uma deslocação
a Bruxelas.

Em comunicado também ontem divulgado, 

Copenhaga afirma que “a contribuição dinamar-
quesa foi aceite tanto pelo Governo maliano pre-
cedente como, em várias ocasiões, pelo actual 
Governo de Transição”. 

A força Takuba foi lançada em 2020 e reúne 
tropas especiais europeias com o objectivo de 
apoiar os militares malianos na luta contra os 
‘jihadistas.

Para além da França, que a lidera, e de Por-
tugal, reúne soldados dos Países Baixos, Estónia, 
Suécia, Bélgica, República Checa, Noruega, Itália 
e Hungria. (LUSA)

ALERTA JOSEP BORRELL

MALI 

APÓS GOLPE DE ESTADO MILITAR

Situação na Ucrânia é exemplo 
de que Europa “está em perigo”

Junta Militar pede retirada imediata
de tropas dinamarquesas

Presidente do Burkina 
Faso demite-se 
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O PRESIDENTE do Burkina 
Faso, Roch Kaboré, demitiu-se 
ontem após a tomada do poder 
pelos militares, na sequência 
do golpe de Estado de domin-
go.

Numa carta divulgada pela 
televisão estatal RTB, Kaboré, 
de 64 anos, disse que se demi-
tia, dirigindo-se ao novo ho-
mem-forte do país, o tenente-
-coronel Paul Henri Sandaogo
Damiba.

“No interesse da nação, na 
sequência dos acontecimentos 
de domingo, decidi demitir-
-me das minhas funções de
Presidente (...), chefe do Go-
verno e comandante supremo
das Forças Armadas Nacionais.
Deus abençoe o Burkina Faso”, 
escreveu.

A carta de Kaboré, que 
governou aquele país da Áfri-
ca Ocidental desde 2015, foi 
divulgada após os militares 
terem confirmado na segun-
da-feira à noite na televisão 
estatal, através da leitura de 
dois comunicados, a tomada 
do poder e anunciado tanto 
a dissolução do Governo e do 
Parlamento como a suspensão 
da Constituição.

Em nome do Movimento 
Patriótico para a Salvaguar-
da e Restauração (MPSR), um 
porta-voz disse que a decisão 
de derrubar Kaboré foi toma-
da “com o único objectivo de 
permitir ao país regressar ao 
caminho certo e reunir todas as 
forças para lutar pela sua inte-
gridade territorial (...) e sobe-
rania”.

“Face à contínua deterio-
ração da situação de segurança 
que ameaça as fundações da 
nossa nação, à manifesta inca-
pacidade de Roch Marc Chris-
tian Kaboré de unir o Burkina 
Faso para lidar eficazmente 
com a situação, e seguindo as 
aspirações dos diferentes es-
tratos sociais da nação, o MPSR 
decidiu assumir as suas res-
ponsabilidades perante a his-
tória”, acrescentou.

Os golpistas também 
anunciaram o encerramento 
das fronteiras aéreas e terres-
tres e o estabelecimento de um 
recolher obrigatório das 21.00 
às 05.00 em todo o país “até 
nova ordem”.

Por outro lado, assegu-
raram que tinham tomado o 
poder “sem derramamento de 

sangue e sem qualquer vio-
lência física contra os detidos, 
que se encontram num lugar 
seguro e com respeito pela sua 
dignidade”.

Os militares comprome-
teram-se a propor, “dentro de 
um prazo razoável, após con-
sulta das forças vivas da nação, 
um calendário para o regresso à 
ordem constitucional”.

As organizações inter-
nacionais, nomeadamente a 
União Europeia, União Africa-
na e Comunidade Económica 
dos Estados da África Ocidental 
(CEDEAO), bem como os EUA, 
já sublinharam a sua preocu-
pação com os acontecimentos 
no Burkina Faso e responsabi-
lizaram as forças armadas pela 
integridade física do Presiden-
te Kaboré.

O Presidente Kaboré, ree-
leito em 2020 com a promessa 
de lutar contra os terroristas, 
tem vindo a ser cada vez mais 
contestado por uma população 
atormentada pela violência de 
vários grupos extremistas islâ-
micos e pela incapacidade das 
Forças Armadas do país res-
ponderem ao problema da in-
segurança. (LUSA)
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do que é agora”.
Apontando então a ten-

são entre a Ucrânia e a Rússia 
como o mais recente exemplo 
de que a segurança da Euro-
pa está ameaçada, Josep Bor-
rell aludiu a outros teatros de 
conflitos, designadamente no 
Médio Oriente, na região do 
Indo-Pacífico, a actual situa-
ção política nos Balcãs Oci-
dentais, e até o ciberespaço.

Entretanto, o secretário da 
Defesa norte-americano colo-
cou cerca de 8.500 militares 
em alerta máximo, prontos 
para serem mobilizados pela 
NATO, se necessário, face ao 
aumento de receios de uma 
invasão da Ucrânia pela Rús-

sia, revelou segunda-feira o 
Pentágono. 

Segundo o porta-voz do 
Pentágono, John Kirby, ain-
da não foi tomada nenhuma 
decisão final sobre mobiliza-
ção de tropas, mas a ordem 
do chefe do Pentágono, Lloyd 
Austin, procura garantir que 
os Estados Unidos estão pron-
tos para dar uma resposta caso 
a NATO decida enviar a sua 
força de reacção rápida para a 
região.  As tensões aumenta-
ram esta segunda-feira entre 
a Rússia e os países ocidentais 
devido às preocupações com 
uma possível preparação de 
uma invasão russa à Ucrânia. 
(LUSA)
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