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Governo investe no
fomento da produção
de cana-de-açúcar

O fomento da cana-de-açúcar é uma oportunidade para atrair mais investimentos para o sector açucareiro

O

GOVERNO vai investir, a partir do
próximo ano, no fomento da produção
de cana-de-açúcar,
para posterior fornecimento
às indústrias produtoras de
açúcar, com vista a atingir o
potencial máximo instalado
no país.
A intenção do Executivo é

de aumentar os níveis de produção desta matéria-prima
dos actuais cerca de 250 para
500 mil toneladas por ano.
A informação foi avançada na quinta-feira, na Maragra, distrito da Manhiça,
província de Maputo, pelo
ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER), Celso Correia, numa

reunião de balanço com o
subsector de açúcar envolvendo os representantes das
quatro indústrias, sindicatos,
trabalhadores, entre outros
que participam na cadeia de
valor. O próximo encontro de
balanço está agendado para
Marromeu, província de Sofala.
Celso Correia disse que

esta é uma oportunidade para
atrair mais investimentos do
sector privado, com destaque
para o empresariado nacional.
Segundo o ministro, o
programa de fomento da cana-de-açúcar vai criar mais
postos de trabalho para jovens moçambicanos e oportunidades de negócios, atra-

vés da cadeia de valor.
Por seu turno, o presidente da Associação dos Produtores de Açúcar de Moçambique
(APAMO), Sérgio Zandamela, garantiu que as empresas
irão absorver toda a produção
prevista no programa de fomento.
Criada em 2003, a APAMO conta com quatro açucareiras restabelecidas desde
1992, com capacidade instalada de 530 mil toneladas por
ano, explorando uma área de
57.900 mil hectares de terra
arável.
De acordo com dados da
associação, mais de 140 mil
pessoas estão directamente
dependentes da produção de
açúcar. A política estabelecida pelo Governo tem sido determinante para a sustentabilidade de todo o investimento
privado até aqui feito.
A indústria é um produtor
líquido de excedentes e exporta o seu açúcar excedentário para o mercado internacional e preferencial, gerando
importantes receitas de exportação para o Estado.
Espera-se que 60 a 70 mil
toneladas de açúcar sejam
exportadas este ano, gerando
cerca de 40 milhões de dólares norte-americanos. Tradicionalmente, as exportações
têm sido feitas para os Estados
Unidos da América (EUA),
União Europeia e os mercados
regionais africanos.
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NOVA LEI DO TRABALHO

Instrumento vai acomodar
regimes específicos
A FUTURA Lei do Trabalho
deverá acomodar mecanismos que permitam a aplicação
de regimes específicos, para
responder a desafios como os
que se verificaram com o surgimento da Covid-19.
Uma das questões suscitadas aquando da eclosão
da pandemia, sobretudo nas
fases dois e três, esteve relacionada com a falta de um
instrumento legal que regulasse o impedimento laboral
prolongado para além de três
meses.
Na circunstância, por falta
deste dispositivo, o Governo
e os parceiros sociais tiveram
de recorrer à sensibilização ao
trabalho rotativo e incentivo
ao teletrabalho.
Falando ontem em Maputo, na abertura da I Sessão
Plenária Ordinária da Comissão Consultiva do Trabalho
(CCT) referente a 2022, a ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida Talapa,

informou que o anteprojecto
já foi submetido a este órgão
para apreciação.
Talapa apontou que, com
a evolução da pandemia no
país, o debate sobre a revisão
da Lei do Trabalho conheceu
outros
desenvolvimentos,
uma vez que houve necessidade de ajustar o instrumento
às circunstâncias.
“A revisão do instrumento mostrou-se pertinente e
urgente, porquanto constatámos que não estava ajustado
às dinâmicas do mercado laboral”, explicou Talapa.
De acordo com a ministra,
esta constatação levou a que
se realizasse um exercício colectivo de reformular e contextualizar este instrumento
legal, conciliando as matérias
nele tratadas com as normas
internacionais do trabalho, de
modo a equilibrar os interesses de todos os intervenientes.
A governante garantiu

que os mecanismos adoptados deverão, por um lado,
assegurar que a revisão não
se traduza na desprotecção
dos trabalhadores, o elo mais
fraco nas relações de trabalho.
Disse também que se procurou sistematizar, clarificar
e simplificar os procedimentos para que “os princípios
de tratamento mais favorável
não sejam confundidos ou
interpretados como medidas
proteccionistas”.
A sessão apreciou, igualmente, o balanço das actividades realizadas pela CCT em
2021, bem como a proposta
de calendário de actividades
para este ano.
Das quatro sessões plenárias agendadas para 2021,
foram realizadas apenas duas,
devido às interrupções impostas pela pandemia.
O facto fez com que muitas matérias, como a revisão
da Lei do Trabalho, passassem
para a agenda deste ano.

OFENSIVA RUSSA NA UCRÂNIA

Reaberta oportunidade
à diplomacia
REUTERS/GLEB GARANICH

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

VINTE e um etíopes que seguiam num camião de carga estão retidos desde quinta-feira, na Direcção Provincial da Migração da
Zambézia, acusados de permanência ilegal no país. Segundo o
porta-voz da instituição, Reginaldo Massorongo, eles foram interpelados no distrito de Mocuba em viagem para Maputo. Após
a perícia, constatou-se que entraram ilegalmente no país, sendo
que já decorrem trâmites com vista ao repatriamento. O condutor do camião encontra-se sob custódia policial e já esclareceu
que ganharia mais de cem mil meticais pelo trabalho. - (RM)

Tropas da Guarda Nacional ucraniana assumem posições na região central de Kiev

Reafirmado compromisso
de investir na primeira infância
como Homem e profissional.
Segundo Ferrão, apostar na primeira infância
contribui para que as crianças se adaptem melhor
às mudanças e adquiram novos conhecimentos
com mais facilidades, habilidades que as acompanharão durante o crescimento.
“O Governo colocará sempre a criança no topo
das prioridades, por esta necessitar de apoio para a
satisfação de todas as suas necessidades para o seu
desenvolvimento integral e harmonioso”, sublinhou Ferrão, reconhecendo que o desafio é continuar a sensibilizar e a procurar mais sinergias para
que a primeira infância seja a base de todas as políticas públicas.
Estima-se que 2.3 por cento dos cerca de 5
milhões de crianças dos zero aos quatro anos têm
acesso ao ensino pré-escolar.

Por isso, para a representante do Fundo das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em Moçambique, Maria Luísa Fornara, é crucial investir
urgentemente em serviços que dêem às crianças a
oportunidade de um desenvolvimento integral.
“Esses primeiros anos (zero a quatro) são críticos para o desenvolvimento da criança. Se fracassarmos agora, podemos estar claros de que as
consequências serão catastróficas para as próximas
gerações e para a humanidade no seu todo”, disse.
O evento de um dia foi co-organizado pelo
UNICEF e a Rede para o Desenvolvimento da Primeira Infância (RDPI), e contou com a participação
de representantes do Governo, sector privado, entre outros intervenientes que também reafirmaram
o compromisso de investir mais no desenvolvimento das crianças até quatro anos.

Fraca adesão ao estacionamento
rotativo gera prejuízos
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Buracos condicionam
trânsito em Pemba

Para o seu próprio bem, use a máscara sempre que estiver
em locais onde estejam pessoas que não vivem consigo.
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após ataques terroristas
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O GOVERNO reafirmou ontem o compromisso
de investir mais no desenvolvimento da primeira
infância, alargando a cobertura da educação pré-escolar para garantir que mais crianças tenham
condições de se desenvolver de forma harmoniosa
e integral.
A informação foi partilhada pela directora nacional adjunta para a criança no Ministério do
Género, Criança e Acção Social, Páscoa Ferrão, falando numa mesa-redonda destinada a discutir o
aumento de investimentos para o desenvolvimento da primeira infância.
Em representação da ministra do pelouro, Ferrão explicou que o Executivo está ciente de que
uma criança preparada antes de ingressar no ensino primário alcança melhores resultados no aproveitamento pedagógico ao longo da sua formação
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NO segundo dia da ofensiva
russa na Ucrânia, Kiev era ontem a frente de batalha mais
importante da guerra, num dia
em que a duas partes admitiam
a possibilidade de negociações.
O Presidente russo está
pronto para enviar uma delegação a Minsk, capital da sua
aliada Bielorrússia, para conversações com a Ucrânia, disse
ontem o seu porta-voz, citado
pelas agências noticiosas russas.
“Vladimir Putin está disposto a enviar uma delegação
russa a Minsk, ao nível dos Ministérios da Defesa e dos Negócios Estrangeiros e de elementos
da administração presidencial,
para negociações com uma delegação ucraniana”, anunciou
Dmitri Peskov.
O porta-voz da Presidência
russa aludiu a uma declaração
de Volodymyr Zelensky, na qual

o Presidente ucraniano se disse
disposto a discutir o estatuto
de neutralidade do país, o que
pressuporia renunciar à sua aspiração de aderir à Organização
do Tratado do Atlântico Norte
(NATO).
Num discurso à nação quinta-feira à noite, Zelensky disse
que o seu país não tem medo
da Rússia, nem medo de “falar
com a Rússia, de falar de tudo:
garantias para o nosso Estado, o
estatuto de neutralidade”.
Ontem, o conselheiro presidencial ucraniano Mykhailo
Podolyak reiterou a posição,
afirmando que a Ucrânia quer a
paz e está pronta para conversações com a Rússia, inclusive sobre o estatuto neutro em relação
à NATO.
As principais exigências
de segurança da Rússia relacionadas com a Ucrânia e que,

supostamente, conduziram a
esta guerra, dizem respeito à
sua desmilitarização e ao facto
de manter o seu estatuto de país
neutro.
Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com
forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocaram pelo
menos 120 mortos, incluindo
civis, e centenas de feridos em
território ucraniano, segundo
Kiev.
As Nações Unidas deram
conta de 100 mil deslocados no
primeiro dia de combates.
Ontem, a frente de combate
mais significativa era Kiev, cujo
autarca, Vitali Klitschko, disse
que a capital ucraniana “entrou
numa fase defensiva”, pois as
tropas russas trouxeram os sons
da guerra para a cidade.

BREVES

Mais apoio para vítimas
da tempestade Ana

Continua melhoria nos
indicadores da Covid-19

Empresários nacionais
na EXPO do Paquistão

AS vítimas da tempestade tropical Ana nas províncias da Zambézia, Tete e Nampula vão receber
nos próximos dias apoio em bens alimentares básicos e vestuário. Trata-se de um donativo oferecido pelos funcionários do Acess Bank, no âmbito
da responsabilidade social da instituição. A cerimónia de entrega terá lugar segunda-feira, no
armazém nacional da Cruz Vermelha de Moçambique (CVM), na cidade de Maputo.

AS autoridades sanitárias não registaram óbito nem
caso de internamento entre quarta-feira e ontem, o
que representa melhoria nos indicadores da pandemia. Dados do Ministério da Saúde apontam, entretanto, para 19 casos de infecção, a maioria na cidade
de Maputo, com oito, seguida de Gaza e Cabo Delgado com quatro e três episódios, respectivamente. As
infecções foram detectadas em 1492 amostras testadas.

UMA delegação de empresários da Câmara de Comércio de Moçambique (CCM), liderada pelo seu
presidente, Álvaro Massingue, participa desde ontem na Exposição de Engenharia e Saúde do Paquistão - 2022. O evento é chancelado pela Autoridade
de Desenvolvimento Comercial do Paquistão (TDAP)
e nele serão exibidas 21 categorias de produtos do
sector de engenharia e saúde de 46 países de África e
Ásia Central. - (AIM)
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CONVERSAS AO SÁBADO

Click da Semana

Sábado, 26 de Fevereiro de 2022

Tema de Fundo

Pais como solução
para a educação
MUITOS pais e encarregados de educação
não estão a ler os manuais escolares dos
seus filhos, o que é negativo porque pode
influenciar no desenvolvimento educacional dos filhos e no Sistema Nacional de Ensino (SNE).
Mais preocupante ainda é o facto de
muitos até abrirem os livros, mas não com
um olhar crítico sobre os conteúdos leccionados. É grave porque, conforme diz um
adágio popular, “o pior cego é aquele que
não quer ver”.
Entretanto, o “Conversas ao Sábado”
não está para atirar pedras a ninguém, mas
contribuir com ideias sobre como desenvolver o país nas suas mais diversas esferas, pois acreditamos que como em tudo, a
educação evoluirá quando cada um fizer a
sua parte.
Os exemplos que sustentam este posicionamento não estão distantes de nós,
pois agora mesmo se está a discutir um
conteúdo do livro de matemática da sétima, no qual um número em algarismo foi
mal escrito por extenso. Ou seja, se a matemática serve para, dente outras coisas,
ensinar a contar, quando isso não acontece
então o assunto é muito sério.
No mesmo diapasão, há dias discutiu-se
questões ligadas ao homossexualismo e à
masturbação do livro de ciências naturais
da sétima classe. Alguns pais e encarrega-

dos de educação acharam o assunto inadequado à idade dos frequentadores desta
classe. Outros nem tanto, defenderam que
cedo ou tarde as crianças terão que lidar
com estes conteúdos.
Diante disso, podemos concluir que
muitos pais não estão a ler os manuais dos
filhos, pois estes conteúdos lá estão há 12
anos, quando pela última vez se mudou o
currículo escolar.
Não queremos, como dissemos, apontar
o dedo acusador aos pais, mas tirar lições
destes debates tão relevantes até ao ponto de o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) convocar
a imprensa para dizer que os mesmos não
constarão dos livros que entrarão em vigor
no próximo ano, bem como proibir que se
leccionem as referidas matérias no presente
ano lectivo.
Ou seja, ler os manuais escolares dos filhos sob um olhar crítico dos conteúdos é
importante porque pode trazer mudanças
no Sistema Nacional de Ensino e contribuir
para uma educação de qualidade e que espelhe a maioria.
Não queremos com isso dizer que as
decisões tomadas pelo MINED são ou não
acertadas, entretanto, frisamos que se cada
um fizer a sua parte podemos ter o país que
muito ansiamos, uma referência mundial
na educação.

É sempre
tempo para
amar
ESTE é o último sábado de Fevereiro. É também o último
“Conversas ao Sábado” deste mês. Lá se vai o mês que todos
os anos tem o denominador comum de servir de pretexto para
celebrar o amor. O seu ponto mais alto foi 14 de Fevereiro, conhecido como Dia de São Valentim ou dos Namorados. Todos
celebram à sua maneira, como ilustra o nosso colega Jerónimo Muianga, que usou a fotografia para mostrar que o comerciante, por exemplo, celebra vendendo flores e outros artigos
ligados à ocasião. Para encontrar compradores, vai para tudo
quanto é canto, afinal os namorados estão em todos os lados:
ruas, praias, jardins e restaurantes, entre outros lugares. Isto
anima-nos por sabermos que também o amor é celebrado
desde antes da instituição, há muitos anos, desta efeméride.
É sempre tempo de amar, portanto, amamos sempre, mesmo
depois de Fevereiro.

Sábado, 26 de Fevereiro de 2022

Estacionamento
rotativo regista fraca
adesão em Maputo

A

EMPRESA Municipal
de Mobilidade e Estacionamento (EMME)
queixa-se de fraca
adesão ao pagamento
de estacionamento rotativo na
cidade de Maputo, facto que
está a condicionar a arrecadação das receitas previstas.
O presidente de Conselho
de Administração da EMME,
João Ruas, disse que os munícipes não estão a colaborar no
pagamento dos serviços de estacionamento rotativo, introduzidos no ano passado.
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CIDADE DE MAPUTO

“Se o munícipe não paga,
claramente que o Estado vai
continuar sem dinheiro para
responder a outro tipo de solicitações públicas”, afirmou.
Esta situação reflecte-se
no sistema de monitoria da
instituição, em que centenas
de carros, um pouco por toda
a cidade, estão registados no
ficheiro para bloqueio e multas
por terem faltado ao dever de
pagar pelo estacionamento.
Entretanto, a EMME acredita que vai chegar uma altura
em que os automobilistas vão

pagar pelos serviços sem precisar de cobrança, garantindo,
deste modo, a colecta de receitas municipais.
Segundo João Ruas, existem vinte e cinco mil pontos
de estacionamento rotativo
em diferentes avenidas da cidade de Maputo ao custo de
dez meticais por hora, oitenta
por dia e novecentos e vinte
por mês.
Os pagamentos são efectuados em numerário nas
instalações da empresa, via
telemóvel (MPesa, E-Mola ou

Carros bloqueados por mau estacionamento

DANIFICADA POR QUEDA DE AERONAVE

Construção da casa
na fase conclusiva

Mkesh), com um agente, ou
por cartões de crédito/débito
(POS).
SILOS-AUTO PARA
A BAIXA DA CIDADE
Um silo-auto com capacidade de 400 viaturas será erguido a partir deste semestre
na baixa da cidade de Maputo.
O edifício, que poderá custar entre seis e 10 milhões de
dólares (640 milhões de meticais), vai aumentar a disponibilidade de locais de estacionamento, facto que pode
minimizar o parqueamento
irregular, que vezes sem conta
embaraça o trânsito, e ao mesmo tempo vai conferir segurança aos carros.
Segundo o município, uma
média de 20 mil automobilistas estacionam diariamente as
suas viaturas na zona baixa da
cidade, nos locais delimitados
para o pagamento electrónico,
passeios e outros locais proibidos. O presidente do Conselho
de Administração EMME, João
Ruas, indicou que está em curso, na fase conclusiva, o estudo
de viabilidade técnica e a procura do financiamento para o
projecto.
Segundo apurámos, a edilidade pretende construir pelo
menos quatro silos-auto, um
dos quais próximo ao prédio
Jat, outro perto do Mercado
Central e no Centro de Manutenção António Repinga.

A CASA destruída aquando
da queda da aeronave de instrução das Forças Armadas de
Defesa de Moçambique(FADM)
no mês passado, no bairro do
Aeroporto B, será entregue em
breve, decorrendo neste momento o reboco e a instalação
eléctrica.
Amaral Nhamussua, engenheiro encarregue da reconstrução, indicou que a obra teve
ligeiro atraso devido às chuvas
e ao desabamento de uma das
paredes da casa vizinha.
Nhamussua indicou também que houve problemas no
acesso que condicionaram o
transporte do material para o
local.
Garantiu que o avanço permite afirmar que a pessoa que

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791
SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190
FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e
735
MALHANGALENE – Av. Vladimir Lenine,
2791, r/c
XITSUNGU – Av. de Moçambique, 4153,
r/c
MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425
DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere, 764

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

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

Casa na fase conclusiva

ficou desalojada brevemente
voltará a ter tecto.
Luís Cumbe, a vítima, diz
estar desconfortável no local
onde foi acolhido. “Prome-

teram entregar a casa em 15
dias, mas até aqui nada. Estou a
dormir na esteira, num quarto
sem porta, não é seguro viver
assim”, lamentou.

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

EDM expande rede
eléctrica em Marracuene
PELO menos 7500 famílias terão corrente eléctrica nas suas
residências até ao fim do primeiro trimestre deste ano, no
distrito de Marracuene, província de Maputo, no quadro
do projecto “Energia para Todos”.
Trata-se de famílias residentes nos bairros Samora
Machel, Eduardo Mondlane,
Matalane, Ndixe e Cote.
Segundo o director da
Área do Serviço ao Cliente na
Electricidade de Moçambique
(EDM) de KaGuava, Sidônio
Mundlovo, as equipas já estão
nos bairros a implantar a rede
de baixa e média tensão, postes

de energia e de transformação.
Apesar da expansão da
rede, reconheceu que há famílias que esperam pela ligação
da corrente há anos, como é o
caso dos residentes de Singuiza.
“O distrito de Marracuene
cresceu muito após a construção da Estrada Circular, facto
que aumentou a demanda pelo
serviço, que está a ser expandido de acordo com o programa
‘Energia para Todos’”, referiu.
Mundlovo apontou que,
face a esta realidade, verifica-se proliferação de instalações
clandestinas da corrente eléctrica em alguns bairros.

“No bairro de Mumemo,
por exemplo, removemos a
rede ilegal para dar espaço à
electrificação de raiz a partir do
segundo trimestre deste ano.
Prevemos, igualmente, ligar
a corrente em Singuiza para
pouco mais de 1200 clientes”,
contou.
Se tiver COVID-19 sem sintomas, não precisa tomar
medicamentos. Mas atenção: é importante ficar em
isolamento domiciliar para
cortar a cadeia de transmissão, porque mesmo sem
sintomas pode transmitir a
doença a outras pessoas

Idem ------------------- 21600045
Geral de Mavalane ------------ 21675167

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

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

PUBLICIDADE

DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

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

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
CONCURSO 47C000941/CP/ Nº 06/ CONST / ANE – CD / 313 / 2022

LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE MOÇAMBIQUE, IP

Contratação de Empreitada para Construção do Edifício do Escritório da
Delegação Provincial da ANE, IP – Cabo Delgado
1.

2.

DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO INGRESSO Nº 01

A Delegação Provincial da ANE de Cabo Delgado convida empresas de Obras Públicas e Construção Civil detentoras
de alvará igual ou superior a 6ª classe, interessadas a apresentar propostas fechadas, para a execução da obra de
construção do Edifício da Delegação Provincial da ANE, IP.

Torna-se público que pelo Despacho 14 de Fevereiro de 2022, do Exmo. Senhor Director-Geral do Laboratório de
Engenharia de Moçambique, Instituto Público, abreviadamente designado por LEM, IP, está aberto, nos termos nos

Os documentos de concurso poderão ser adquiridos a partir do dia 23 de Fevereiro de 2022 durante as horas
normais de expediente no seguinte endereço:

termos do nº1 do artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários Agentes do Estado (EGFAE), aprovado pela lei nº
10/2017, de 1 de Agosto, conjugado com nº 1 do artigo 2 e nº 2 do artigo 3, ambos do Diploma Ministerial nº 61/2000,

Delegação Provincial da ANE de Cabo Delgado,
Av. General Alberto Chipande Nº1654
C.P Nº 355, Telefone Nº 272 21152, Fax número: 272 21194
Pemba – Moçambique

de 5 de Junho, um concurso Público de Ingresso em regime de contrato, para o provimento de Uma (1) vaga na
Carreira de Técnico e Três (3) vagas de Assistente Técnico.

mediante o pagamento de uma importância não reembolsável de 5000,00Mt (cinco mil meticais), através do
depósito na conta número 125156094 do Millenium Bim. Os interessados poderão obter informações adicionais
através do mesmo endereço.
3.

A visita aos locais de execução das obras é facultativa. A visita realizar-se-á no dia 14 de Março 2022 a partir das
9.00h, devendo os concorrentes se concentrarem na instalação da Delegação da ANE, IP.

4.

As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias após a data de abertura e deverão ser acompanhadas
de uma Caução Provisória no valor de 200.000MT (Duzentos mil meticais), válida por um período de 150 dias,
devendo ser dirigidas à Delegação Provincial da ANE, IP de Cabo Delgado. Todas as cauções em numerário deverão
ser depositadas na conta número 125156094 do Millennium BIM. Os concorrentes podem alternativamente,
apresentar a declaração de garantia no mesmo valor.

Os candidatos devem satisfazer cumulativamente os requisitos previstos no artigo 13 do EGFAE, e no acto de
candidatura devem apresentar os seguintes documentos:
a) Requerimento dirigido ao Exmo Senhor Director-Geral do Laboratório de Engenharia de Moçambique, IP,
autenticado;
b) Declaração Sob Compromisso de Honra, autenticada;
c) Cópia autenticada do BI ou Certidão de Nascimento;
d) Cópia autenticada do Certificado de Habilitações literárias;
e) Cópia do comprovante de atribuição do NUIT; e
f)

5. As propostas deverão ser entregues na ANE – Delegação Provincial de Cabo Delgado no endereço acima indicado
até as 10.00 horas, do dia 25 de Março de 2022, e as propostas serão abertas as 10.15 horas do mesmo dia na
presença dos representantes das firmas que desejarem assistir ao acto.
6.

A reunião de pré-concurso para todos concursos terá lugar na Sala de reuniões da Delegação da ANE, IP dia 14 de
Março de 2022 pelas 11.00 horas.

7.

O Anúncio de Posicionamento para todos concorrentes terá lugar no dia 5 de Abril de 2022 pelas 10.00 horas
na Sala de reuniões da Delegação da ANE, IP.

8.

O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens
e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 05/2016 de 08 de Março.

O período da submissão das candidaturas é de 28 de Fevereiro a 18 de Março de 2022, no edifício do LEM,IP, Secretáriageral, sito na Avenida de Moçambique nº 1081- Maputo, em envelope fechado endereçado à Repartição Recursos
Humanos, das 8 horas até as 15 horas com a indicação da vaga para qual o candidato é concorrente.
Os métodos de selecção serão a avaliação curricular, seguida de provas escritas e praticas para os candidatos para as
vagas de Assistes Técnicos seleccionados para os sectores técnicos.
Maputo, Fevereiro de 2022
A Direcção de Administração e Recursos Humanos
(Ilegível)

Pemba, aos 22 de Fevereiro de 2022

A Entidade Contratante
(Ilegível)

Curriculum Vitae actualizado e assinado.
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Sábado, 26 de Fevereiro de 2022

NAMPULA

PUBLICIDADE

Turismo desafiado a incrementar
níveis de arrecadação de receitas

O

SECTOR da cultura e
turismo, na província
de Nampula, é desafiado a incrementar
os níveis de arrecadação de receitas, com o alívio
das medidas restritivas da Covid-19.
Segundo o governador
Manuel Rodrigues, que lançou
este repto na visita de trabalho à Direcção Provincial da
Cultura e Turismo, é chegado
o momento de arregaçar as
mangas para tornar o sector
mais dinâmico, o que passa,
entre outros, pela realização e
exploração de várias actividades que corporizam o mosaico
cultural e artístico desta região
do país.
Os dois meses de validade
do Decreto que aliviou as medidas restritivas da Covid-19,
de acordo com o governante,
serão fundamentais para que o
sector de cultura e turismo, na
província, volte a se posicionar
como um dos que mais contribui na arrecadação de receitas
para o Estado, projectando a
província como um dos destinos turísticos preferenciais.
Para o governante, o potencial turístico de alguns distritos costeiros, aliado à gastronomia típica, deve fazer com
que a província de Nampula
volte a ocupar o lugar cimeiro,
no tocante à arrecadação de receitas para o Estado.
Referiu que, o sector da
cultura e turismo é um dos que
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TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA
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63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

ABSA

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BCI

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BIM

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BNI

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

ECOBANK

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

FIRST CAPITAL BANK S.A.

63,19

64,45

63,19

64,45

63,19

64,45

FNB

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

MZB

63,19

64,45

63,19

64,45

63,19

64,45

SGM

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

UBA

63,25

64,52

63,25

64,52

63,25

64,52

ÚNICO

63,20

64,45

63,20

64,45

63,20

64,45

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BANCOS

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA

63,83

63,83

63,83

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA 25.02.2022
COMPRA
TAXA DE CÂMBIO

VENDA

63,20

MÉDIA

64,46

63,83

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

2. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Permutas de Liquidez entre Instituições de Crédito
Prazo
SEM GARANTIA
(dias)
Valor
Taxa
Overnight
100.00
13.25%

COM GARANTIA
Valor
Taxa

…
Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC)
Prazo
FPD
FPC
(dias)
Valor
Taxa(a)
Valor
Overnight
3,456.42
10.25%

Taxa(a)
16.25%

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

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

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

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

63 dias

Total / Média

5,799.73
13.34%
23-fev-22

77,481.86
13.29%
23-fev-22

(a) Taxas pré-fixadas do BM.

Governador Manuel Rodrigues reunido com os quadros da cultura e turismo

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

Transacções de Títulos entre Instituições de Crédito

mais se destaca na economia
da província, mas devido ao
enceramento de estâncias turísticas nos últimos dois anos o
volume de arrecadação de receitas conheceu uma redução

considerável.
O alívio das medidas restritivas de prevenção da Covid-19 deve abrir espaço para
que este sector se destaque na
criação de postos de emprego,

principalmente para a camada
jovem.
Rodrigues deslocou-se à
Direcção Provincial da Cultura e Turismo, no quadro das
visitas de trabalho que tem

estado a realizar aos órgãos do
conselho executivo provincial
de Nampula para aferir o nível
de implementação do Plano
Quinquenal do Governo 20202024.

Líchia de Moçambique a caminho da Europa
MOÇAMBIQUE vai exportar, a
partir deste ano, uma nova variedade de líchia, sem caroço,
para o continente europeu.
Trata-se de uma variedade
de elevado valor comercial, de
origem chinesa, cujas técnicas
para a sua materialização no
país estão em implantação na
província de Manica.
A informação foi partilhada
em Tete, na cerimónia de lançamento do Fundo Catalítico para
inovação e demonstração, pelo
representante da Westfalia Fruta Moçambique, uma firma de
fruticultura, sediada em Man-

BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :25/02/2022

ica.
Anselmo Mareque, citado
pela RM, fez saber que Moçambique tem condições agro
ecológicas para introduzir a
espécie de líchia sem semente,
nos distritos que gozam de micro-climas, como por exemplo
Macossa, na província de Manica.
Outra estratégia para o país
se firmar no mercado europeu e
noutros pontos do globo é a antecipação da produção da fruta, em relação ao seu principal
concorrente naquele continente, o Madagáscar.

Para a fonte, a venda em
Moçambique deverá começar
em Novembro, período antes do início da produção em
Madagáscar, que acontece a
partir de Dezembro.
Anselmo Mareque acrescentou que estão em curso
acções para o incremento da
produção desta fruta, das actuais cento e cinquenta para
seiscentas toneladas anuais de
líchia.
Estudos
realizados
mostram que Moçambique
tem um potencial para aumentar significativamente

a produtividade e a eficiência das suas cadeias de
valor agrícolas e florestais.
A falta de serviços financeiros
acessíveis tem impedido que
as comunidades, os operadores florestais de pequena
escala, os pequenos agricultores, os Pequenos Agricultores Comerciais Emergentes
(PACE) e as Micro, Pequenas e
Médias Empresas (MPME) de
melhorar a gestão de recursos
naturais e crescer de maneira
sustentável.
A ausência de infra-estruturas adequadas e informação rel-

evante sobre potenciais investimentos, bem como restrições
organizacionais e regulamentares apresentam desafios.
Além disso, estradas inacessíveis, infra-estruturas pobres e altos custos operacionais
limitam a presença de bancos e
outras instituições financeiras
nas áreas rurais.
O Fundo Catalítico para
inovação e demonstração
apresenta-se como uma das
soluções encontradas para melhorar o acesso ao financiamento do grupo considerado alvo do
programa.

Prazo

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA
COM REVENDA

(dias)
Overnight

Valor
100.00

VENDA DEFINITIVA

Taxa
13.25%

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS

(b)

Valor

Taxa

Os Estados Unidos e a Europa
prometeram sanções mais duras à
Rússia, em resposta.
“Se as sanções afectarem
transacções de pagamento, os
bancos russos e possivelmente o
seguro que cobre as entregas russas de petróleo e gás, interrupções no fornecimento não podem
ser descartadas”, disse Carsten
Fritsch, analista do Commerzbank, citado pela agência noticiosa Reuters.

O petróleo Brent subia 8,24 dólares, ou 8,5%, para 105,08 dólares
o barril às 12.45 horas de Maputo.
O petróleo bruto dos EUA (WTI)
saltava 7,78 dólares, ou 8,5%, para
atingir 99,88 dólares.
O Brent e o WTI atingiram seu
nível mais alto desde Agosto e Julho
de 2014, respectivamente.
“A Rússia é o terceiro maior
produtor de petróleo e o segundo maior exportador de petróleo.
Devido aos baixos stocks e à di-

minuição da capacidade ociosa, o
mercado de petróleo não pode arcar com grandes interrupções no
fornecimento”, disse o analista do
UBS Giovanni Staunovo.
“As preocupações com a oferta
também podem estimular a actividade de armazenamento de petróleo, o que sustenta os preços.”
A Rússia também é o maior fornecedor de gás natural para a Europa, representando cerca de 35% de
sua oferta.- (AIM)

Data da última venda

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Data da última compra

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

-

-

-

-

Bancos p/ Bancos

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

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

59,134.63
13.29%
23-fev-22

12,547.50
13.32%
23-fev-22

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

NO MERCADO SECUNDÁRIO

149,288.65
6,335.35

6-nov-17

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

Data da última compra

11-out-16

1,989.66
21.00%

n.a.

n.a.

6-nov-17

2 - 7 dias

+ de 7 dias

Total / Média

0.00
-

0.00
-

0.00
-

n.a.

n.a.

n.a.

31 - 63 dias

+ de 63 dias

Total / Média

2,953.34
14.89%

192.99
17.00%

14,236.78
13.97%

11-out-16

11-out-16

11-out-16

n.a.

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

Total / Média

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

(b) Bilhetes do Tesouro.

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

Taxa

5%

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

13.25%
13.30%
5.30%

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

18.60%

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

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

Petróleo sobe após ataque russo à Ucrânia
OS preços do petróleo dispararam a
partir de quinta-feira, com o Brent
a subir acima de 105 dólares o barril, pela primeira vez desde 2014,
depois que a Rússia atacou a Ucrânia, exacerbando as preocupações
sobre interrupções no fornecimento global de energia.
A Rússia lançou uma ofensiva
militar contra a Ucrânia por terra,
ar e mar, o maior ataque de um Estado contra outro na Europa desde
a Segunda Guerra Mundial.

Valor Títulos Vendidos
Taxa Média Ponderada

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

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 040/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 25 Fevereiro
de 2022
PAÍSES

MOEDAS

CÂMBIOS(MT)
COMPRA
VENDA

Estados Unidos(a)

Dolar

63,20

64,46

63,83

4,16
5,47
4,16
1,44
3,57

4,25
5,58
4,25
1,47
3,64

4,21
5,53
4,21
1,46
3,61

546,95
79,77
27,36
167,20

557,85
81,36
27,90
170,53

552,40
80,57
27,63
168,86

12,39
49,47
10,01
10,01
9,53
84,71
7,11
6,70
68,22
70,94

12,64
50,45
10,21
10,21
9,72
86,40
7,25
6,84
69,58
72,35

12,52
49,96
10,11
10,11
9,63
85,56
7,18
6,77
68,90
71,65

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

MÉDIA

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

Sector empresarial público reporta prejuízos em Angola
OS resultados líquidos do sector empresarial público angolano, com um
peso de 92% no Produto Interno Bruto
(PIB), foram de quase de 349,5 milhões
de euros negativos, em 2020, informou
ontem fonte governamental.
Os dados foram avançados pelo Presidente do Conselho de Administração
(PCA) do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE),
Patrício Vilar, durante a apresentação
do roteiro para reforma dosector empresarial público.
“Se juntarmos o reconhecimento
vindo de perdas e custos, de exercícios
anteriores, então, estamos a falar de
cerca de 524,3 milhões de euros negativos”, disse.
O presidente do conselho de administração do IGAPE, que procedia ao
diagnóstico do sector empresarial pú-

blico, considerou que os 92% que essas
empresas representam no PIB são “um
peso muito morto”, em termos de activos.
“Não podemos dizer de outra forma, porque o peso é de facto negativo.
Não há dúvidas de que há um débil desempenho económico-financeiro, no
geral, no sector empresarial público. Os
números falam por si, temos que mudar
o quadro”, referiu.
Segundo Vilar, contribuem para esta
débil situação económica e financeira
o papel do Estado no sector empresarial e os conflitos de interesses, ou seja a
posição tripla do Estado que é ao mesmo
tempo accionista, supervisor e regulador sectorial.
“E naturalmente temos uma insuficiente contratualização entre o Estado
e as empresas do setor empresarial”,

sublinhou o responsável, apontando o
exemplo do sector da energia em que
as infra-estruturas continuam a ser do
Estado, sem existir nenhuma contratualização entre o Estado e a empresa que
gere.
“Esta é a dificuldade e a nossa
proposta é diferenciar os dois mundos,
um é o mundo do serviço social o outro
é o mundo da rentabilidade e da eficiência. E há empresas que têm lugar num e
noutro mundo”, frisou.
Além da relação entre o Estado e
as empresas, Vilar indicou também as
insuficiências significativas de gestão,
competências e profissionalização da
logistica do sector empresarial público.
“Porque se os resultados são negativos existem causas e actores dos mesmos”, disse.
“Temos que encontrar o modelo que

permita ultrapassar estes dois grupos
de adversidades. Por um lado, deixar
de haver ambiguidades na relação dos
diversos papéis do Estado nas empresas do sector empresarial público e,
por outro lado, investir seriamente na
profissionalização da gestão das empresas do sector empresarial”, reforçou.
Como proposta de soluções, o PCA
disse que foi criado um pacote de reformas centrado em quatro eixos, sendo o
primeiro virado para o redimensionamento do sector empresarial público e
a necessidade de reposicionamento do
Estado no sector.
Para o efeito, foi dado o primeiro
passo em Outubro de 2019, com o início
do programa de privatizações, com um
sector empresarial dominado, actualmente, por empresas públicas e no final
ser o oposto, disse.

PAÍSES
Japão
Malawi
Tanzânia
Zimbabwe

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

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

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.893,06000
Venda.............. 1.893,83000

3,2500000
0,8044300

%
%

Maputo, 28.02.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.

PÓS-IDAI

POR VANDALIZAÇÃO E ROUBO

Reconstrução de 15 mil casas
inicia em finais de Junho

D

EVERÃO
arrancar
nos finais de Junho
próximo as obras de
construção e/ou reabilitação de 15 mil habitações para um universo de
190 mil agregados familiares
vulneráveis maioritariamente
na cidade da Beira, no âmbito
da reconstrução pós-ciclone
Idai, que a 14 de Março de 2019
afectou severamente aquela cidade costeira e outras áreas do
centro do país.
Para o efeito, foram divulgados ontem na capital de Sofala os resultados do Inquérito
à Habitação que decorria desde
Maio do ano passado, feito pelo
Instituto Nacional de Estatísticas (INE).
O director-executivo do
Gabinete de Reconstrução
Pós-Ciclones (GREPOC), Luís
Mandlate, indicou estarem
disponíveis 42 milhões de dólares norte-americanos, resultantes da contribuição financeira dos parceiros e agências
financeiras
internacionais,
destacando-se o Banco Mundial (BIRD).
Para a concretização da
empreitada, apurámos que
serão contratadas algumas organizações não-governamentais com assistência técnica da
agência das Nações Unidas UN
Habitat, devendo os artesãos
locais e beneficiários participar
activamente para usufruírem
das transferências de tecnologias.
Com vista a garantir celeridade deste processo, passados que foram três anos do
devastador temporal, o director-executivo do GREPOC re-
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População de áreas arrasadas pelo Idai vê o sonho da reconstrução mais perto

feriu que todos os envolvidos
serão treinados e desejou maior
transparência, tendo anunciado linhas verdes, contactos de
Whatsapp e a página electrónica daquele sector tutelado pelo
Ministério das Obras Públicas,
Habitação e Recursos Hídricos.
Basicamente, deverão ser
construídas ou reabilitadas
casas em moldes resilientes,
sendo 6.683 na Beira, 3.709 em
Nhamatanda, 3.516 no Buzi e
1.093 no Dondo. A selecção
de beneficiários obedeceu ao
critério da não localização da
unidade residencial em zonas
de alto risco de inundações e
protecção parcial, como aeroportos, linhas de alta tensão,
linhas-férreas e estradas.

A magnitude da destruição
parcial ou total da unidade residencial, condição especial
da vulnerabilidade socioeconómica do agregado familiar
fazem ainda parte de eleição do
grupo-alvo.
Tal inclui sobretudo os
agregados familiares mais necessitados, como mulheres
viúvas, chefes de agregados familiares, crianças órfãs e chefes
de família, idosos desamparados, doentes crónicos, entre
outros.
A vice-ministra das Obras
Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos, Cecília Chamutota,
reconheceu que, mesmo assim, as necessidades ainda são
crescentes, estando o Governo

na mobilização de mais fundos
junto dos seus tradicionais parceiros nacionais e estrangeiros.
“O Programa de Reconstrução Pós-Ciclone Idai não se
inicia agora porque estamos a
trabalhar logo à primeira hora
com outros parceiros. Reconhecemos que os recursos estão aquém das necessidades e
pedimos apoio dos parceiros
para o efeito”, sublinhou Chamutota.
Tudo isto, conforme descreveu, acontece numa altura
em que o país, em geral, está a
ser ciclicamente fustigado pelas mudanças climáticas, cujo
impacto é deveras acentuado
na destruição de infraestruturas públicas e privadas incluin-

EDM acumula prejuízos
de mais de 69 milhões

do habitações.
No entanto, avançou que o
compromisso do Governo é de
continuar a apoiar as camadas
vulneráveis na reconstrução
das suas habitações, para além
das infraestruturas públicas e
privadas.
A governante defendeu
igualmente que neste processo de reconstrução pós-Idai se
deve obedecer escrupulosamente ao princípio da transferência de tecnologias para as
comunidades locais, mormente na cidade da Beira.
Porém, o governador de
Sofala, Lourenço Bulha, agradeceu aos esforços de todos
técnicos afins, particularmente das agências de cooperação
internacional.
Falando naquela cerimónia, o vereador para Área Institucional no Conselho Municipal da Beira, Jose Manuel,
estimulou a iniciativa dos parceiros, pese embora tenha sustentado que as vítimas ainda
vivem em condições bastantes
deploráveis, debaixo de chuvas
abundantes, sol intenso e ventos fortes.
Os beneficiários se mostraram esperançados que depois
de um longo período, finalmente, reina uma “luz no fundo do túnel”, acreditando que
os melhores dias virão.
Manuel Domingos e Cremilda Barroso, foram unânimes em afirmar que, desta vez,
as suas vidas poderão melhorar
significativamente, apelando aos restantes infortunados
ainda não contemplados no
sentido de esperar pela mesma
oportunidade.

A ELECTRICIDADE De Moçambique (EDM) acumulou
durante o ano passado, prejuízos na ordem de 69,4 milhões
de meticais na Beira por vandalização de infra-estruturas
eléctricas e roubos de energia.
A informação foi revelada pelo director para a área
de Serviço ao Cliente da Beira, Ferdinando Mucabar, que
acrescentou que do valor, 67,2
milhões de meticais são por
fraudes de roubos que frequentemente ocorrem em residências e empresas, enquanto que
os restantes 2,2 milhões é devido à vandalização nos postos
de transformação.
De acordo com o nosso
entrevistado, após tais acontecimentos a instituição fez a
reposição imediata dos equipamentos ora roubados e vandalizados por indivíduos desconhecidos.
Ferdinando Mucabar referiu ainda que os valores cana-

lizados para a restituição dos
equipamentos, foi desviada a
aplicação e materiais, tendo
em conta que serviriam para
outros projectos de electrificação nas vias ou zonas que necessitam de energia.
A fonte adiantou ao nosso jornal que com o frequente
roubo e vandalização podem
afectar a efctivação da meta
de novas ligações entre outros
projectos, daí que apelou aos
cidadãos para denuncia dos
casos.
Em relação aos outros distritos, segundo o director da
EDM nesta região, a Beira tem
sido a que mais reporta casos
de fraudes por roubo e vandalização de infraestruturas eléctricas.
Para resolução dos casos,
o nosso entrevistado contou
que a EDM na Beira tem trabalhado em coordenação com
a PRM em Sofala, de modo
a auxiliar na investigação e

neutralização dos indivíduos
que fraudulentamente lesam a
instituição.
Ferdinando Mucabar apelou a população para estarem
vigilantes nas comunidades,
por forma a contribuírem na
redução de casos do género,
tendo em conta que quando tal
acontece os primeiros a serem
afectados são os próprios cidadãos.
“Se participarem logo no
momento do acontecimento,
quem sabe com muita rapidez
tanto por parte da EDM como
da PRM a neutralização destes
malfeitores seja feita na hora”,
explicou o director.
Entretanto, exortou igualmente para que as pessoas se
abstenham das fraudes e roubos de energias nas residências,
estabelecimentos comerciais
ou empresas, visto que para
alem da multa que são sujeitos
a pagar poderão ser detidos e
julgados em sede de tribunal.

PUBLICIDADE

AUTARQUIA DE CHIMOIO
CONSELHO AUTÁRQUICO DE CHIMOIO
GABINETE DO PRESIDENTE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

República de Moçambique
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO
SERVIÇO PROVINCIAL DO AMBIENTE
Unidade Gestora Executora das Aquisições
Repartição de Aquisições – RA

ANÚNCIO DE CONCURSOS

Anúncio de Concursos

O Conselho Municipal de Chimoio convida Empresas elegíveis e interessados a apresentarem propostas
seladas para Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços de acordo com a alínea a) número 2 do artigo
33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de

O Serviço Provincial de Ambiente convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos
abaixo mencionados:

Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 05/2016 de 08 de Março.

Iten

01

02

03

Nº de
Concurso

Data/Hora
Limite de
Entrega das
Propostas

Modalidade
de Concurso

Objecto do
Concurso

01/CMC/GP/
UGEA/2022

Público

Fornecimento
de Pedras Para
Construção

10/03/22

03/CMC/GP/
UGEA/2022

Público

Fornecimento
de Géneros
Alimentícios

10/03/22

Aquisição de 23
motorizadas

10/03/22

07/CMC/GP/
UGEA/22

Limitado

8H

9H

13H

Data/Hora de
abertura das
Propostas

10/03/22

10/03/22

10/03/22

9H

10H

13.30H

Local de
abertura

Garantia
Provisória

Sala sessões
AMC

250.000.00Mt

Sala sessões
AMC

128.959,13Mt

Sala sessões
AMC

N/R

Os concorrentes interessados poderão obter mas informações ao examinar os documentos dos Concursos ou
levantá-los no Conselho Municipal de Chimoio - Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA), sita na
Avenida 25 de Setembro nº57, telefone 251 24 488, pela importância de 2.000, 00Mts.

№ do Concurso

Objecto

Modalidade

Prazo de
entrega das
propostas

Data/hora de
abertura das
propostas

N˚01/33C000741/
CL/2022

Aquisição de Combustível

Concurso
Limitado

14/03/2022
08:00 hrs

14/03/2022
08:10 hrs

N˚02/33C000741/
CL/2022

Aquisição de Material
Consumível para
Escritório

Concurso
Limitado

14/03/2022
09:10 hrs

14/03/2022
09:20 hrs

N˚03/33C000741/
CL/2022

Manutenção e Reparação de
Viatura

Concurso
Limitado

14/03/2022
10:25 hrs

14/03/2022
10:35 hrs

N˚04/33C000741/
CL/2022

Fornecimento de Serviço
de Comunicação
(Internet)

Concurso
Limitado

14/03/2022
11:30 hrs

14/03/2022
11:35 hrs

N˚05/33C000741/
CL/2022

Aquisição de Imobiliário para
Escritório

Concurso
Limitado

15/03/2022
08:00 hrs

15/03/2022
08:15 hrs

N˚06/33C000741/
CL/2022

Aquisição de Equipamento
Informático

Concurso
Limitado

15/03/2022
09:20 hrs

15/03/2022
09:30 hrs

N˚01/33C000741/
CC/2022

Aquisição de Géneros
Alimentícios

Concurso Por
Cotação

07/03/2022
10:00 hrs

07/03/2022
10:35 hrs

Concurso Por
Cotação

07/03/2022
11:00 hrs

07/03/2022
11:35 hrs

N˚02/33C000741/
Aquisição de Material Eléctrico
CC/2022

O período de validade das propostas é de 90 dias.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos dos Concursos ou levantálos na UGEA do Serviço Provincial do Ambiente pela importância não reembolsável de 1.000,00Mt (Mil Meticais) por
cada conjunto, e que o mesmo deve ser depositado na conta número 500114250 BIM – Receita, Serviço Provincial do
Ambiente Cabo Delgado-Pemba.

O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 05/2016 de 08 de Março.

As propostas serão abertas em sessão pública, na Sala do Serviço Provincial do Ambiente, sita na Rua Marginal em frente
à Praça Samora Machel, Cidade de Pemba.

POR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA OS MUNÍCIPES DE CHIMOIO

O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016 de 8 de Março.

Chimoio, aos 11 de Fevereiro de 2022
O Presidente
O Eng. João Carlos Gomes Ferreira

Pemba, aos 25 de Fevereiro de 2022
56

O Director do Serviço Provincial do Ambiente
(Ilegível)
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NACIONAL

DESLOCADOS DEVIDO ÀS CHEIAS

Ajuda de emergência chega
aos moçambicanos no Malawi

A

JUDA de emergência
está a ser encaminhada pelo Governo moçambicano ao Malawi
para assistir um grupo
constituído por cerca de 191 mil
pessoas, dentre moçambicanos e malawianos, vítimas das
cheias do rio Chire, no distrito
de Morrumbala, na província
da Zambézia.
Para já, foram encaminhadas 43 toneladas de produtos
alimentares diversos e artigos
de higiene.
Falando no acto de entrega de suplementos alimentares em Bangula, distrito de
Nsanje, região fronteiriça com
o nosso país, a presidente do
Instituto Nacional de Gestão
e Redução do Risco de Desastres (INGD), Luísa Meque,
referiu que os produtos vão
minimizar o sofrimento de
moçambicanos e malawianos
afectados pela depressão Ana
e chuvas intensas que caíram
em finais de Janeiro.
“Ciente do nível de sofrimento causado pelas intempéries nos dois povos vizinhos
e irmãos, sentimo-nos na
obrigação de trazer apoio para
as pessoas acolhidas aqui em

Nsanje”,disse Luísa Meque.
Reconheceu que os produtos disponíveis são ainda em
quantidades ínfimas e apontou
estarem em curso esforços dos
dois governos para a obtenção
de mais apoios para as vítimas,
concentradas em três centros
no distrito de Nsanje.
“Precisamos urgentemente de encontrar tendas para

albergar as pessoas, que neste
tempo chuvoso estão ao relento, situação não confortável e
que poderá trazer como consequências doenças, sobretudo
às crianças”, disse a presidente
do INGD.
Num breve encontro com
as vítimas das cheias, após visita aos centros de acolhimento
em Nhyamithuthu e Bangula,

Luísa Meque apelou aos moçambicanos ali acolhidos para
regressarem logo que possível
às zonas de origem, de modo a
aproveitarem a humidade para
a prática da agricultura.
“Devem aproveitar a humidade para a produção agrícola logo que as chuvas cessarem nas vossas zonas de
origem, para suprir o défice

alimentar”, explicou.
Recomendou a necessidade de a população que vive nas
zonas ribeirinhas, consideradas propensas a inundações e
outras calamidades, retirar-se
e fixar-se em áreas seguras,
para prevenir tragédias.
As autoridades governamentais malawianas manifestaram gratidão ao gesto demonstrado pelo Governo de
Moçambique ao disponibilizar
apoio às vítimas das cheias dos
dois países vizinhos.
“A nossa irmandade vem
de longa data e este apoio veio
reforçar, cada vez mais, os nossos laços de amizade e de confiança”, disse o administrador
do distrito de Nsanje, Medson
Matchaya.
Acrescentou que o Governo
malawiano vai canalizar correctamente os bens aos deslocados pelas cheias do rio Chire,
que separa Malawi de Moçambique.
Avançou que o executivo malawiano se encontra
igualmente empenhado na
angariação de donativos para
socorrer as populações assoladas pela calamidade nos
dois países.

TUMULTOS EM XINAVANE

Exige-se responsabilização
dos autores da violência
A MINISTRA do Trabalho e Segurança Social, Margarida Talapa, exige a responsabilização
dos promotores dos tumultos
que esta semana abalaram o posto administrativo de Xinavane,
distrito da Manhiça, província
de Maputo, por considerar que
minam as relações jurídico-laborais. Margarida Talapa disse
ter acompanhado “com muita
preocupação” os actos de violência e vandalismo ocorridos
quarta-feira, na Açucareira de
Xinavane.
A titular da pasta do Trabalho
condenou os actos e aproveitou o
ensejo para apelar às partes para
apostarem na negociação e no
diálogo permanente para a solução de todo e qualquer problema
que opõe os empregadores aos
trabalhadores.
“Encorajamos as organizações sociais, representativas
das partes em conflito, nossos
parceiros sociais, para, em coordenação com a Inspecção-Geral do Trabalho e a Comissão de
Mediação e Arbitragem Laboral,
consciencializarem cada uma
das partes a apostar no diálogo”,

Os actos de vandalismo em
referência resultaram da paralisação da actividade laboral, alegadamente justificada pela reivindicação do aumento salarial,
pagamento de salários em atraso
e contratação de mão-de-obra
estrangeira.

Vilankulo festeja
preocupado com
a colecta de receitas
O CONSELHO Municipal de
Vilankulo está a finalizar o
levantamento do cadastro
do contribuinte para instalar um sistema digitalizado
de cobrança de impostos e
taxas por exercício de actividade lucrativa na cidade, que celebrou ontem o
segundo ano de elevação a
esta categoria.
De acordo com o presidente Williamo Tunzine,
o Conselho Municipal debate-se, neste momento,
com défice de recursos financeiros para investir em
diversas áreas, razão pela
qual procura estratégias
para aumentar o nível de
cobrança de receitas.
Tal situação, segundo
apontou, não vai significar,
necessariamente, a reforma do sistema tributário,
porque passaria pela autorização da Assembleia Municipal.
congratulou
Tunzine

a população pela participação activa nas diversas
frentes, cujo impacto se
reflecte no crescimento e
desenvolvimento económico da cidade, considerada capital turística da província de Inhambane.
Defendeu a necessidade de maior envolvimento
de todos os segmentos da
sociedade para a melhoria
das condições de vida dos
munícipes.
Indicou
que
foram
construídas e equipadas
dez salas de aula, uma unidade sanitária, no bairro
19 de Outubro, dinamizadas acções preventivas da
Covid-19 e pavimentados
cerca de sete quilómetros
de estradas.
Foram adquiridos dois
atrelados para a recolha
de lixo, uma motoniveladora e uma retroescavadora para a abertura e
melhoria das vias de aces-

so, e contratados 96 trabalhadores sazonais para
a limpeza dos cemitérios
municipais, mercados e
estradas.
Também foram realizadas 17 jornadas de limpeza na praia e outros locais,
celebrados 37 contratos
para a recolha de resíduos
sólidos domiciliários, realizadas análises laboratoriais e testagem de água
de quatro furos de fornecedores privados, além da
reparação e manutenção
de cinco bombas manuais
de abastecimento de água
nos bairros Aeroporto, Alto
Macassa e 19 de Outubro,
que beneficiam 1250 munícipes.
O presidente do município de Vilankulo disse igualmente que foram
feitas 97 novas ligações
de energia, totalizando
10.515, das 12.691 planificadas.

Anúncio de Adjudicação
OTM diz que trabalhadores não são culpados

afirmou.
Margarida Talapa fez estes
pronunciamentos na abertura
da primeira sessão plenária ordinária do Conselho Consultivo do
Trabalho, que teve lugar ontem,
em Maputo.
Na mesma ocasião, o secretário-geral da Organização dos
Trabalhadores de Moçambique
- Central Sindical, Alexandre

Munguambe, negou que a responsabilidade pelos actos seja da
classe trabalhadora, justificando
que, no caso de Xinavane, estão
em questão dois assuntos diferentes, sendo um laboral e outro
comunitário.
“É preciso ficar claro que
quem queimou e destruiu infra-estruturas sociais não foram os
trabalhadores, foi a comunidade.

INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Moçambique recebe
financiamento da Noruega
MOÇAMBIQUE vai receber este
ano cerca de 23 milhões de dólares para programas de inclusão
e emponderamento da pessoa
com deficiência.
Parte do valor, disponibilizado pela Embaixada da Noruega,
será alocada às organizações que
advogam os direitos das pessoas
com deficiência, entre elas o
Fundo das Nações Unidas para
a Infância (UNICEF) e o Fórum
das Associações das Pessoas com
Deficiência (FAMOD).
O embaixador da Noruega,
Haakon Gram-Johannessen, que
apresentou na terça-feira, em
Maputo, o balanço dos avanços
alcançados na cimeira sobre a
deficiência recentemente realizada em Oslo, afirmou que as
associações recebem anualmente entre um e dois milhões de
dólares (128 milhões de meticais)

Parte das infra-estruturas municipais inauguradas ontem por ocasião do Dia da Cidade de Vilankulo

para as suas actividades.
O diplomata referiu que durante a cimeira foram assumidos
mais de 1300 compromissos que
se resumem em pontos de acção
governamentais.
“Os 1300 compromissos
podem ser agrupados em cinco
áreas, entre as quais a educação
inclusiva, acesso ao emprego,
cuidados de saúde e gestão de
crises e conflitos”, apontou.
Destacou que há no mundo
pelo menos 1,2 mil milhões de
pessoas com deficiência, o correspondente a 15 por cento da
população.
Por sua vez, o coordenador-executivo do FAMOD, Clodoaldo Castiano, disse que o movimento de apoio a pessoas com
deficiência deve continuar, de
modo a melhorar a sua qualidade
de vida.

“A área da educação inclusiva, por exemplo, ainda é
um desafio para pessoas com
deficiência, daí que é necessário reflectir sobre o que foi
feito desde a cimeira de 2018
para percebermos onde há lacunas, de modo a procurarmos
apoio”, disse, acrescentando
que o financiamento a programas de inclusão no país continua aquém do desejável.
A cimeira sobre a deficiência, organizada pela Noruega e o
Gana, contou com a participação virtual de mais de sete mil
pessoas de 44 países, dentre as
quais o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres;
a ministra do Género, Criança e
Acção Social, Nyeleti Mondlane,
e representantes de associações
que advogam sobre os direitos de
pessoas com deficiência.

É por isso que exibiam dísticos
que não têm nada a ver com o
sindicato”, indicou.

Em seguimento ao concurso nº CP/SCI/ZFO/2021/001 e de acordo com alínea d) do nr.3 do artigo
33, conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo pelo Decreto nr.
5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos abaixo mencionados:

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA,
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E
RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que Eugénio
Nhagoluane Manjate, natural
de Zavala e residente na cidade
da Matola, requereu autorização
para mudança do nome de sua
filha menor Dorce Eugénio
Manjate, para passar a usar
o nome completo de Dorah
Duduzile Manjate.
Nos termos do nº 1, do artigo
360º do Código do Registo
Civil, são convidados todos os
interessados para, no prazo de
trinta dias, a contar da data
da publicação do presente
anúncio, deduzirem, por escrito,
a oposição que tiverem direito
de fazer.
Direcção Nacional dos Registos e
Notariado em Maputo
Maputo, aos 23 de Fevereiro
de 2022
A Directora Nacional Adjunta
Fátima J. Achá Baronet
(Conservadora e Notária
Superior)
2173

Nr do Lote

Objectos

Valor de
Adjudicação (MT)

Empresa
Adjudicada

001/SCI/UNGUMI/ZAM/
MBALA2021

- Construção de um SAAJ,
- Construção de uma unidade de
tratamento de lixo

1.200.000,00 Saine Construções

002/SCI/UNGUMI/ZAM/
MBALA2021

- Construção de três cantos de
saúde escolar e de duas latrinas

3.399.260,79 CONSEC

003/SCI/UNGUMI/ZAM/
MBALA2021

- Construção de três cantos de
saúde escolar e de uma latrina,
-Reabilitação de uma latrina

3.174.762,72 FLECHA
Construções e
Serviços

004/SCI/UNGUMI/ZAM/
DERRE2021

- Construção de um SAAJ

1.650.000,00 ZAMCO

005/SCI/UNGUMI/ZAM/
DERRE2021

- Construção de três cantos de
saúde escolar e de duas latrinas,
- Reabilitação de uma latrina

3.645.750,00 MCS-Metro
construções e
Serviços

006/SCI/UNGUMI/ZAM/
MLANGE2021

- Construção de um SAAJ e de um
canto de saúde escolar;
- Reabilitação de uma latrina

2.614.581,20 MEL Construções

007/SCI/UNGUMI/ZAM/
MLANGE2021

- Construção de três cantos de
saúde escolar e de três latrinas

3.325.809,60 AF Construções

008/SCI/UNGUMI/ZAM/
MLANGE2021

- Construção de dois cantos de
saúde escolar

1.786.881,00 FMS Construções e
Serviços

009/SCI/UNGUMI/ZAM/
MLANGE2021

- Construção de duas latrinas,
- Reabilitação de três cantos de
saúde escolar e de uma latrina

2.400.000,00 JAVA Construções

Quelimane, aos 21 de Fevereiro de 2022
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Município tapa
buracos nas estradas
críticas da urbe

Município iniciou há dias o tapamento de buracos nas principais avenidas e ruas da cidade

O

CONSELHO Municipal da Cidade de
Nampula iniciou
há dias o tapamento de buracos em
algumas avenidas e ruas da
zona urbana que se apresentam em péssimas condições
de transitabilidade, sobretudo depois da passagem da
depressão Ana.
Segundo apurou a nossa
Reportagem, é um trabalho
que envolve funcionários
do pelouro das Obras e Manutenção e os estudantes
do curso de construção civil
do Instituto Industrial e Co-
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mercial de Nampula em fase
de estágio pré-profissional.
Foram “atacadas” prioritariamente as avenidas
Samora Machel e Francisco
Manyanga, num exercício
que deverá contemplar, nos
próximos dias, a Avenida
Samora Machel, as ruas dos
Combatentes e FPLM, entre
outras em estado considerado crítico.
Fonte autorizada do município disse que está a ser
empregue nos trabalhos o
material existente no estaleiro da edilidade. “Temos
muito material para supor-

tar o tapamento de buracos
em todas ruas e avenidas,
até o próximo ano”, garantiu o chefe do Departamento
de Comunicação e Imagem,
Nélson Carvalho
O trabalho em curso é
visto por alguns automobilistas como sendo um alívio
do sofrimento a que estavam sujeitos no dia-a-dia
para circular nas estradas da
urbe. Mateus Tomás, transportador semicolectivo de
passageiros, por exemplo,
afirmou que é obrigado a
galgar os passeios para se
esquivar dos buracos, numa

manobra que tem causado
prejuízos à sua viatura.
Jaime Pedro, outro automobilista, lamentou, por seu
turno, o estado de degradação de algumas vias da cidade, censurando as autoridades municipais por “levarem
muito tempo” para reparar
as estradas, quando no seu
estaleiro existe material.
“De qualquer forma, é
um trabalho de louvar, porque, de facto, as estradas
apresentam-se esburacadas,
sobretudo as principais avenidas”, disse o transportador.

Construção de salas de aula
gera celeuma em Namiteca
PAIS e encarregados de educação dos alunos da Escola
Primária de Namiteca, localizada nos arredores da cidade
de Nampula, estão indignados
e preocupados com a cobrança de 120 meticais por aluno
como comparticipação na
construção de cinco salas de
aula naquele estabelecimento
de ensino.
Segundo apurámos, este valor
é cobrado em simultâneo com
os 110 meticais exigidos para
o pagamento de declaração de
passagem de classe. Os pais
e encarregados de educação
recusam-se a pagar o valor,
alegando ser tarefa do governo construir salas de aula
condignas, no âmbito do seu
programa.
A Escola Primária de Namiteca matriculou para este
ano lectivo seis mil alunos da
primeira a sétima classes. Feitas as contas, a escola poderá arrecadar este ano 720 mil
meticais.
Patrício Daniel, um dos
encarregados de educação,
disse não fazer sentido que
cada criança pague uma contribuição de 120 meticais,
numa altura em que muitas
famílias enfrentam dificuldades para reconstruir suas
habitações destruídas pelas
chuvas, na sequência da passagem da depressão tropical
Ana.

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

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

POLICIA
Pais e encarregados de educação obrigados a contribuir 120 meticais na EP
de Namiteca para construir salas de aula

Awa Essiaca, também encarregada de educação, disse
ter ficado surpresa com a cobrança do valor para construção de salas de aula, na altura
em que pretendia requerer
declaração de passagem do
seu educando.
“Disseram-se que se eu não
contribuir o valor para construção das salas de aula, o
nome do meu filho não vai
constar na lista da turma”,
denunciou.
Entretanto, o presidente
do Conselho de Escola, Jorge
Ribeiro, que disse serem legítimas as cobranças, justificou
que o facto deve-se ao au-

mento do número de alunos
em cada ano, aliado à insuficiência de salas.
Reagindo a esta situação, a
directora dos Serviços Distritais de Educação, Juventude e
Tecnologias de Nampula, Cecília Tacarindua, desmentiu
que as cobranças sejam legítimas, uma vez que o governo lançou concurso publico
e desembolsou um montante
para a construção de cinco
salas neste estabelecimento
de ensino.
A fonte prometeu enviar
uma equipa à escola para resolver o caso o mais rápido
possível.

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

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

Projectada reabilitação
do Pavilhão de Desportos
O IMPONENTE Pavilhão
de Desportos na cidade de
Nampula poderá ser reabilitado a breve trecho para
corrigir algumas anomalias
que têm perturbado o seu
pleno uso e aproveitamento
não só para as competições
desportivas, mas também
para diversas outras actividades, incluindo sociais e
políticas.
Neste momento, a infra-estrutura debate-se com
o problema de infiltração
acentuada. O vice-presi-

dente para alta competição do clube Ferroviário de
Nampula, Tiago Gaita, disse
que a solução encontrada
para estancar a situação é
realizar uma intervenção de
fundo no seu tecto.
“Uma equipa multissectorial ligada a infra estruturas está no terreno para aferir
a situação, nomeadamente o
espaço concreto a ser intervencionado e os custos que,
eventualmente, estarão envolvidos”, indicou.
Gaita acrescentou que a

reabilitação do pavilhão é
um assunto que se vem arrastando, na medida em que
envolve muita engenharia
técnica, tendo em conta que
as instalações são muito antigas.
Refira-se que a província
de Nampula não foi capaz de
acolher a primeira fase da
Liga Moçambicana de Basquetebol Sénior Masculino
Mozal 2021, devido a esta
situação. A infra-estrutura
possui uma capacidade para
albergar 3.100 pessoas.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE

AVISO DE RECRUTAMENTO PARA INGRESSO NO APARELHO DO ESTADO
De acordo com o despacho de 14/2/2022, de Sua Excia.Governador de Província de Inhambane, ao abrigo
dos números 2 e 3 do artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado pela Lei
nº 10/2017, de 1 de Agosto, conjugado com o Decreto nº 11/2021 de 9 de Março, que aprova as condições
excepcionais de ingresso de profissionais de Saúde e das áreas de apoio com dispensa de concurso público, estão
abertas vagas para o ingresso no Aparelho do Estado, por um período de 15 dias a contar de 25 de Fevereiro de
2022, o provimento de 6 vagas, existentes no quadro pessoal desta Direcção, de Profissionais de Saúde nas
carreiras de Médico de Clínica Geral (1 vaga), Técnicos Superiores de Saúde N1 (1 vaga) e Técnicos de Saúde (4
vagas), nas categorias abaixo descritas:

Ord
1
Subtotal
2
Subtotal
3

Carreira

Categoria/Ocupação

Médico de Clínica Geral

Médico de Clínica Geral de 2

Técnico Superior de Saúde N 1
Técnico de Saúde

Técnico Superior de Nutrição
Técnico de Medicina Preventiva
Técnico de Estatística

Subtotal
Total

Nº de
Vagas

Afectação

1

DPSI

1
1
1
2
2
4
6

2. Admissão a vaga é solicitada à Sua Excelência Governador de Província de Inhambane por meio de
requerimento instruído com os seguintes documentos:
• Fotocópia do B.I. ou Certidão de Registo de Nascimento autenticada;
• Fotocópia do Certificado de Habilitações Literárias autenticada;
• Certidão de registo criminal;
• Certidão de Aptidão Física e Sanidade Mental para o exercício da actividade;
• Comprovativo de Inscrição ou cumprimento do Serviço Militar Obrigatório;
• Certificado das respectivas Ordens Profissionais para a carreira Médica;
• Currículo Vitae;
• Declaração sob compromisso de honra autenticada.
3. A selecção dos candidatos é feita mediante a avaliação curricular, ao abrigo do nº 3 do artigo 4 do
Decreto nº 11/2021 de 09 de Março, que aprova as condições excepcionais de ingresso de pessoal
com despensa de concurso público de profissionais de saúde e das áreas de apoio.

DPSI
DPSI
DPSI

4. O processo de candidatura deve dar entrada durante as horas normais de expediente de segunda a
sexta-feira das 07.30 às 15.30 na Secretaria da Direcção Provincial de Saúde de Inhambane, sita na
Av. Acordos de Lusaka, Caixa Postal, nº 23.
Inhambane, aos 21 de Fevereiro de 2022
O Director Provincial

1. Requisitos para a candidatura:
•
•
•
•

Ser de nacionalidade moçambicana;
Registo de Identificação Tributária (NUIT);
Ter idade igual ou superior a 18 anos;
Não ter sido aposentado ou reformado.

(Ilegível)
Endereço:
Direcção Provincial de Saúde de Inhambane
Av.Acordos de Luzaka
Caixa Postal, 23 – Inhambane * República de Moçambique

Telefone nº (293) 20549/20148
Fax: (293) 20346
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COMBATE À POBREZA

CABO DELGADO

Verónica Macamo enaltece
apoio prestado pelo FNUAP

Macomia reconstruído
após ataques terroristas

A

MINISTRA dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação,
Verónica
Macamo
Dlhovo, enalteceu o
contributo que o Fundo das
Nações Unidas para a População (FNUAP) tem prestado para a redução da pobreza e melhoria das condições
de vida das populações em
Moçambique.
A ministra dirigiu quinta-feira última a cerimónia
de apresentação das cartas
credenciais da representante do FNUAP em Moçambique, Bèrangère Monique Solange Boël, na qual
expressou o interesse do
país em continuar a contar com este organismo das
Nações Unidas para dar respostas às necessidades da
população.
Disse que este deve permanecer como um parceiro
estratégico na promoção
do empoderamento económico das populações,
mediante a sua formação
profissional e treinamento em habilidades e outras
iniciativas, assim como na
promoção da saúde sexual e
reprodutiva.
Nas suas actividades
em Moçambique, o FNUAP
trabalha para acabar com a
violência baseada no género e práticas prejudiciais,
mortes maternas evitáveis,
assim como procura sanar
as necessidades não satisfeitas pelo planeamento fa-

Está quase terminada a reconstrução do distrito de Macomia.

Representante do FNUAP em Moçambique e a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação

miliar.
Actua
também
nas
componentes de saúde sexual e reprodutiva, emergências, igualdade do género, população, jovens e
adolescentes, onde possui
prestadores de serviços de
saúde que apoiam o sector
na componente da saúde
reprodutiva.
Tem apoiado, igual-

mente, jovens com deficiência para poderem ter
uma vida livre de violência,
através de oportunidades
de demonstrar as suas potencialidades em diferentes actividades e meios de
compensação.
Na resposta à pandemia da Covid-19, o UNFPA
Moçambique está a apoiar
o Governo de Moçambi-

que para responder ao seu
impacto, com enfoque na
saúde sexual e reprodutiva
e na violência baseada no
género.
Trabalha com parceiros
em províncias alvo, adquirindo e distribuindo equipamentos de proteção individual e medicamentos
essenciais. Apoia os esforços de vigilância comuni-

tária, treinando prestadores
de serviços em como responder a um aumento da
violência.
Segundo o FNUAP, a
saúde e os direitos sexuais
e reprodutivos são um
problema significativo de
saúde pública que exigem
atenção e investimento urgentes e sustentados para a
sua superação.

A AGÊNCIA de Desenvolvimento Integrado do
Norte (ADIN) assegura que depois de restabelecida a segurança no distrito de Macomia, em
Cabo Delgado, agora a região apresenta-se reconstruída quase na totalidade, incluindo as
infra-estruturas públicas e privadas que haviam sido destruídas por incursões terroristas.
Esta informação foi partilhada quinta-feira, num seminário em Pemba, co-organizado
pelo Observatório do Meio Rural e a Universidade Católica de Moçambique.
Segundo o representante da ADIN, João
Correia, nos próximos dias decorrerá a reinauguração dos referidos empreendimentos.
Os trabalhos foram levados a cabo depois da
restituição do clima de segurança pelas Forças
de Defesa e Segurança (FDS) que contam com
o apoio militar do Ruanda e da Missão em Estado de Alerta da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral.
Para além da reconstrução das infra-estruturas nas zonas afectadas pelo terrorismo,
a ADIN aponta como próximo desafio o desenvolvimento de acções que visem a construção da paz no pós-conflito.
“Muito se fala da questão da reconstrução, do ponto de vista de infra-estrutura. Mas
nós também devemos reconstruir as mentes,
o tecido social. É preciso que as pessoas ganhem mais confiança e se sintam seguras para
recomeçar e esquecer o passado sombrio”,

afirmou João Correia.
O Governo ainda não autorizou o regresso
das populações deslocadas às zonas de origem.
Entretanto, alguns líderes envolvidos na
distribuição de produtos alimentares às pessoas vulneráveis e vítimas do terrorismo, em
Cabo Delegado, são acusados de prática de
actos de abuso de poder e exploração sexual.
Segundo a Rádio Moçambique (RM), a
constatação é do Programa Mundial de Alimentação (PMA) que tem recebido relatos dos
beneficiários da ajuda alimentar.
Preocupado com a situação, o chefe do
escritório do PMA, em Cabo Delgado, Maurício Bortee, reuniu-se quinta-feira última com os governos distritais, técnicos do
Instituto Nacional de Gestão de Desastres
(INGD) e parceiros de cooperação para encontrar as melhores formas de dar assistência à população.
“Estas questões que temos recebido fazem
referência, nalgumas vezes, a abuso de poder
por parte dos líderes comunitários ou troca de
alimentos por sexo, e a essas questões não temos tolerância nenhuma porque prejudicam
as comunidades”, disse o chefe do escritório, acrescentando que o objectivo do PMA é
sempre trazer a assistência para que não haja
prejuízo e que apenas haja benefícios para as
pessoas servidas.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS
REPARTIÇÃO DE GESTÃO, EXECUÇÃO, AQUISIÇÃO E CONTRAÇÃO

ANÚNCIO DE CONCURSO Nº 47E0001261/CP/0002/2022
1. No âmbito do programa de água e saneamento com financiamento do UNICEF, a Direção Provincial das
Obras Públicas de Zambézia pretende aplicar parte dos fundos para a Contratação de Empreitada para a
Reabilitação e a Construção de Infra-Estruturas de Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene em 10
Centros de Saúde na Província da Zambézia nos Distritos de Molumbo, Gurué, Mulevala, Namacurra, Lugela
e Milange. Para o efeito a DPOP Zambézia convida empresas interessadas e elegíveis a apresentarem
propostas fechadas de acordo com os objectos da tabela abaixo:

4. O período de validade das Propostas deve ser de 120 dias, contados a partir da data de abertura das
mesmas;

5. As Propostas deverão ser acompanhadas de Garantias Provisórias em forma de Cheque Visado ou
Garantias Bancárias, emitidas a favor da DPOP da Zambézia. Estas Garantias devem ser válidas por um
período de 150 dias, contado a partir da data de abertura das propostas.

6. Os Concorrentes devem incluir nas propostas os documentos indicados no Documento de Concurso sendo
Número do concurso

Data e Hora de

Objecto do concurso

CP/0002/2022– Lote I

(Meticais)

Saneamento e Higiene em 5 Centros de
Saúde dos Distritos de Molumbo (1),

22/3/2022 pelas

I- Subcategoria 1ª,

10.30 horas

3ª-9ª, 12ª-14ª, VI-

200.000,00MT

Subcategoria 6ª

Reabilitação e Construção de Infra-

CP/0002/2022– Lote II

Provisória

5ª Classe, Categoria

Estruturas de Abastecimento de Água,

Gurué (1), Mulevala (1) e Namacurra (2)

47E001261/

Alvará

Abertura

Reabilitação e Construção de Infra47E001261/

Garantia

de destacar o seguinte:
a) Alvará Actualizado segundo o especificado na tabela; igual ou superior a 5ª Classe, Categoria
I-Subcategoria 1ª, 3ª-9ª, 12ª-14ª, VI- Subcategoria 6ª;
b) Certificado de Quitação das Finanças Públicas actualizada e autenticado;
c) Certidão de Segurança Social actualizada e autenticada;
d) Declaração emitido pelo Instituto Nacional de Estatística que comprove a prestação regular da
informação da empresa;
e) Cadastro Único actualizado e autenticado, será uma vantagem.

5ª Classe, Categoria

Estruturas de Abastecimento de Água,

22/3/2022 pelas

Saneamento, Higiene e Gestão de
Resíduos Sólidos em 5 Centros de Saúde,

10.30 horas

7. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,

I- Subcategoria 1ª,
3ª-9ª, 12ª-14ª, VI-

200.000,00MT

Subcategoria 6ª

dos Distritos de Lugela (4) e Milange (1)

2. Os concorrentes interessados poderão adquirir os Documentos de Concurso na RGEAC da Direcção
Provincial de Obras Públicas da Zambézia, sita na Avenida Josina Machel, Edifício do Governo Provincial,
cidade de Quelimane, durante as horas normais de expediente, pela importância não reembolsável de
1.500,00MT (mil e quinhentos meticais) por lote, a partir de 28 de Fevereiro de 2022, mediante a
apresentação do recibo de pagamento, do valor indicado acima.

3. As visitas aos locais das Obras são OBRIGATÓRIAS e serão de acordo com o seguinte calendário:
Distritos
Milange

Data
7 de Março de 2022

Hora
9.00 horas

Local do Encontro
SDPI

Molumbo

8 de Março de 2022

7.00 horas

SDPI

Gurue

8 de Março de 2022

14.00 horas

SDPI

Mulevala

9 de Março de 2022

8.00 horas

SDPI

Lugela

9 de Março de 2022

12.00 horas

SDPI

Namacurra

10 de Março de 2022

12.00 horas

SDPI

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decretonº5/2016, de 8 de
Março.
8. As propostas devidamente seladas, com indicação clara do Concurso, devem ser entregues na RGEAC da
Direção Provincial das Obras Públicas de Zambézia (DPOPZ), na cidade de Quelimane, até às 10.00 horas
do dia 22 de Março de 2022. A abertura das Propostas terá lugar a partir das 10.30 horas do dia 22 de
Março de 2022, no endereço acima indicado. A abertura das propostas é pública, será na presença dos
concorrentes ou seus legítimos representantes que queiram assistir ao acto de abertura.

9. O anúncio do Posicionamento dos concorrentes será no dia 31 de Março de 2022 na sala de Reuniões da
DPOP Zambézia, às 10.00 horas.

10. Para esclarecimentos e informações adicionais os interessados podem contactar a RGEAC da DPOPS
através duma nota endereçada à Direcção acima citada.
Quelimane, aos 25 de Fevereiro 2022
O Director Provincial
_______________________
Fernando Manuel Maingue
(Técnico Superior de Obras Públicas N1)
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NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA- CONSTRUÇÃO DE
MATADOURO

OMM realiza
conferências
provinciais

A GKFERREIRA, Lda, torna público a construção de um matadouro no Bairro Ongubana,
localidade-Sede, Distrito de Magude, província de Maputo, daí que convida partes afectadas
e interressadas e ao público no geral a participarem na reunião de CONSULTA PÚBLICA a
decorrer no dia 4 Março, pelas 10.30 horas no Terreno onde será implantado o projecto,
de modo a responder aos interessados as questões levantadas na primeira audição, os
impactos sociais e ambientais dele decorrentes, assim como a responsabilidade social do
projecto em cumprimento ao artigo 15 do Decreto no 54/2015 que rege o Regulamento
sobre o Processo de Avaliação de Impacto Ambiental.
Avisa-se ainda que qualquer esclarecimento ou informação sobre o processo da construção
do matadouro, deverá ser enviado para o e-mail: gmoyane@gmail.com até ao dia 20 de
Março.
E tendo em consideração que o evento irá decorrer em momentos de Covid-19, as
medidas de distanciamento físico previstas no Decreto Presidencial de 23 de Março de
2020 e suas alterações posteriores face ao abrandamento, a consulta pública seguirá os
procedimentos abaixo:
 Se mostrando maior aderência ao evento, as reuniões far-se-ão em grupos de 30
pessoas com distanciamento de 1.5 metros na separação das cadeiras;
 Pede-se aos interessados a usarem o email acima para prestar as suas contribuições.
Atenciosamente

GKFERREIRA, Lda
19 de Fevereiro de 2022
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Presidente da OMM, Isaura Nyusi, orientou a reunião do gabinete de preparação do V Congresso

A

ORGANIZAÇÃO
da
Mulher Moçambicana
(OMM) realiza no próximo fim-de-semana,
5 e 6 de Março, em
todo o país as conferências para
a eleição das respectivas secretárias e os delegados ao V Congresso da agremiação.
A quinta assembleia magna da OMM deverá realizar-se entre os dias 9 e 12 de Abril
próximo, na Escola Central do
Partido Frelimo, localizada no
município da Matola, na província de Maputo.
A realização das conferências provinciais foi anunciada
ontem, em Maputo, durante a
reunião do gabinete central de
preparação do V Congresso da

OMM, dirigida pela presidente
da organização, a Primeira-Dama da República, Isaura
Nyusi.
O encontro de ontem visava avaliar o estágio de preparação do V Congresso desta
organização social da Frelimo;
apreciar e analisar o informe do
gabinete central; os documentos que vão nortear a assembleia magna; bem como fazer
revisão de algumas directivas,
entre as quais a de eleição das
secretárias provinciais e dos
delegados.
“Este encontro antecede
a realização das conferências
provinciais que são, igualmente, uma antevisão do V
Congresso da OMM e, nesta

ocasião, serão discutidas várias
matérias a nível de base”, disse
Yolanda Mussa, porta-voz do
congresso da OMM.
Para além disso, segundo a
fonte, no encontro foi avaliada
a questão das brigadas de apoio
às bases para a realização das
conferências provinciais, incluindo a cidade de Maputo,
que também terá um encontro
do género.
Mussa afirmou que este encontro devia ter-se realizado
antes mas, devido às restrições
impostas pelo Governo para
conter a propagação da pandemia da Covid-19, foi adiado. As restrições impostas pela
Covid-19 ditaram, igualmente,
que uma série de actividades

fosse realizada com menos
pessoas do que estava previsto
e outros encontros através das
plataformas virtuais.
Yolanda Mussa afirmou
que, apesar da relativa estabilização, a Organização da Mulher Moçambicana debateu-se
com o problema de parte dos
seus membros terem sido infectados e afectados pela pandemia da Covid-19, o que criou
constrangimentos no funcionamento interno.
Para além disso, acrescentou, a organização observou
que muitas associadas perderam os seus empregos como
consequência de muitas instituições terem encerrado as
portas.

MUNICÍPIODE CHIMOIO
CONSELHO MUNICIPAL DE CHIMOIO
GABINETE DO PRESIDENTE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso de Parceria Público Privada (PPP)
1.

1

AS autoridades responsáveis
pelo recenseamento militar
em Gaza acreditam que a meta
de inscrever 15.509 mancebos
nesta campanha que termina
segunda-feira será ultrapassada.
Dados partilhados ontem
pelo Centro Provincial de Re-

crutamento e Mobilização, indicam que nas primeiras sete
semanas da campanha, foram
registados 14.292 jovens, o que
corresponde a 92,16 por cento,
segundo Alfredo Chichongue,
responsável pelo recenseamento em Gaza.
De acordo com Chichon-

gue, o facto de os dados referentes às primeiras sete semanas
de recenseamento ultrapassarem 90 por cento dá segurança
de que a meta será atingida e
ultrapassada.
Anotou que, neste momento, estão a ser intensificadas acções de mobilização

Data e hora de
Entrega das
Propostas

Data e hora de
Abertura das
Proposta

22/CMC/UGEA/
PPP
PPP/21

Construção de 1 (um) Pavilhão no Mercado
Piloto

23/3/2022
8.30Horas

23/3/2022
9. Horas

23/CMC/UGEA/
PPP
PPP/22
24/CMC/UGEA/
PPP
PPP/22

Construção do Pavilhão 1 (um)no Mercado 3 de
Fevereiro

Modalidade

4

25/CMC/UGEA/ PPP
PPP/22

5

26/CMC/UGEA/ PPP
PPP/22

6

27/CMC/UGEA/ PPP
PPP/22

7

28/CMC/UGEA/ PPP
PPP/22

8

29/CMC/UGEA/ PPP
PPP/22

23/3/2022
9.30Horas
23/3/2022
Requalificação do Mercado Zagarto
10.30Horas
23/3/2022
Construção de 1 Pavilhão no Bairro Tambara
11.30Horas
Construção do Pavilhão 1 do Mercado na Zona 23/03/2022
Bika
13.30Horas
Construção de 1(um) Pavilhão no Mercado 24/3/2022
Chissui
8.30Horas
24/3/2022
Construção de um Pavilhão no Mercado Hombua
9.30Horas
24/3/2022
Construção do Mercado Chizombero
10.30Horas

9

30/CMC/UGEA/
PPP
PPP/22

Requalificação e Exploração do terreno das
11.30Horas
Antigas Oficinas

12.00Horas

10

31/CMC/UGEA/
PPP
PPP/22

Construção de 1 Pavilhão no Mercado Sitanha

13.00Horas

2

Gaza vai ultrapassar
meta do censo militar

Alfredo Chichongue chamou a imprensa para assegurar que a meta será ultrapassada

Objecto do Concurso

Concurso
Nº

Nº

3

para que todos os abrangidos
se apresentem aos postos de
recenseamento antes do fim do
processo, ao mesmo tempo que
a supervisão procura garantir
que nada falte em termos de
material de recenseamento.
Neste altura ficam também
accionados todos os mecanismos, tal como brigadas móveis que se desdobram para ir
aos locais de maior aglomeração nas comunidades, escolas,
mercados e outros pontos onde
podem ser alcançados os jovens
abrangidos.
Na sua análise, Chichongue
considera que estes números
superam, de longe, os alcançados em igual período do ano
passado, uma vez que sete semanas depois do arranque da
campanha em 2021, a província
tinha alcançado apenas 68 por
cento da meta que não era diferente a desta campanha.
Justificou que a mudança
deveu-se ao trabalho realizado
pelas brigadas de sensibilização criadas para o efeito e da
melhor distribuição dos postos
de recenseamento em todos
os postos administrativos, localidades, governos distritais e
municipais, o que contribuiu
para reduzir as distâncias para
os jovens se apresentarem.

O conselho Municipal de Chimoio (CMC), convida todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras,
interessadas, que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para implementação
de Investimento, através de Parceria Público-Privada (PPP) de acordo com a tabela abaixo:

2.
3.
4.

5.
6.

12.00Horas

2/3/2022
10.00Horas
23/3/2022
11.Horas
23/3/2022
12.00Horas
23/3/2022
14.00Horas
24/3/2022
9.00 Horas
24/3/2022
10.00Horas
24/3/2022
11.00Horas

As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias.
Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os documentos de
Concurso na Secretária-geral, no horário das 8.00 até às 15.00 horas, a partir do 14 de Fevereiro de 2022.
Os documentos dos concursos poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento não reembolsável
de 2.000,00MT (dois mil meticais). O pagamento deverá ser por meio de depósito directo para o Conselho
Municipal de Chimoio, (CMC) conta nº76271210001-BCI e o levantamento de recibo na Administração e
Finanças, sita na Av. 25 de Setembro, 197.
A contratação será regida pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº5/2016, de 8 de Março.
As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer a sessão. Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após o prazo
serão rejeitadas.
Conselho Municipal de Chimoio
Unidade Gestora Executoras das Aquisições
Av.25 de Setembro, 197, Telefone 251 24675
Chimoio, aos 7 de Fevereiro de 20222
O Presidente
(Eng. João Carlos Gomes Ferreira)
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PUBLICIDADE

Sábado,26 de Fevereiro de 2022

Lyshangelo Serviços – S.A.
Projecto de Construção de um Complexo Turístico na Ilha de Sete Paus, Distrito de
Mossuril, Província de Nampula

MUNICÍIPIO DE CHIMOIO
CONSELHO MUNICIPAL DE CHIMOIO
GABINETE DO PRESIDENTE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
____________0____________

A sociedade Lyshangelo Serviços, SA, legalmente constituída na República de Moçambique propõe-se a desenvolver
um Projecto de Construção de um Complexo Turístico na Ilha de Sete Paus, Posto Administrativo de Chocas-Mar,
Distrito de Mossuril, Província de Nampula.

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com a legislação ambiental moçambicana, este projecto foi classificado como sendo de categoria “A”, sendo
necessária a realização de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Assim, no âmbito deste processo será realizada
uma reunião de consulta à sociedade civil e para efeitos de apresentação do projecto.

AJUSTE DIREITO:Nº02/CAC/GP/UGEA/2022:
Contratação para Fornecimento de Fardamento e Calçado para Polícia Municipal
De acordo com a alínea d) do Artigo 33, conjugado com o número 2 do artigo 64 do Regulamento de
Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto 5/2016 de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso acima foi adjudicado
à Fábrica de Fardamentos Militares, LDA, pelo valor de 4.660.805,00MT(Quatro Milhões, seiscentos sessenta
Mil e oitocentos e cinco Meticais), incluindo o IVA, a ser financiado pelos fundosdo Conselho Municipal de
Chimoio.
“POR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA PARA OS MUNÍCIPES DE CHIMOIO”
Chimoio, aos 14 de Fevereiro de 2022
O Presidente
___________________________
Eng. João Carlos Gomes Ferreira
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Neste contexto, temos a honra de convidá-lo/a para participar na primeira reunião de Consulta Pública a ter lugar
pelas 10.00 horas do dia 10 de Março de 2022, na Ilha de Sete Paus, Posto Administrativo de Chocas-Mar, Distrito de
Mossuril, Província de Nampula.
A reunião terá como objectivos:
• Apresentar o projecto proposto às Partes Interessadas e/ou Afectadas (PIAs) e ao Público em Geral;
• Informar sobre as actividades do EIA em curso e as actividades previstas;
• Divulgação do conteúdo do EPDA e dos termos de referência do EIA;
• Recolha de comentários e sugestões sobre o projecto bem como sobre o conteúdo do EPDA e dos TdR’s;
• Divulgar formas de comunicação entre o proponente, os consultores e o público em geral ao longo do
processo de Avaliação do Impacto Ambiental (AIA).
O Documento de Apresentação do Projecto estará disponível nos seguintes locais:
Ø Ministério da Terra e Ambiente (Direcção Nacional do Ambiente – DINAB);
Ø Serviço Provincial do Ambiente de Nampula (SPAN);
Ø Direcção Provincial de Desenvolvimento Territorial e Ambiente de Nampula (DPDTAN);
Ø Agência Nacional para o Controlo da Qualidade Ambiental (Delegação de Nampula);
Ø Sede da Lyshangelo Serviços - S.A.
Ø Gabinete do Administrador Distrital de Mossuril;
Ø Gabinete do Secretário Permanente Distrital de Mossuril;
Ø Gabinete do Chefe do Posto Administrativo de Chocas-Mar;
Ø Solicitação por Email (anitamtumuke@gmail.com / caetano.chale@gmail.com /
lucioaugusto44@yahoo.com.br)
Serão tomadas todas as medidas sanitárias para a contenção da propagação da pandemia da COVID-19 em
conformidade com o decreto em vigor (decreto nº 4/2022).

Projecto ECHO em Moçambique

Para quaisquer esclarecimentos, queira por favor contactar a Sede da Lyshangelo Serviços, SA (Avenida 24 de Julho,
nº 1177, rés-do-chão, cidade da Matola, Província de Maputo), através dos telefones: Anita Silvina Purchar Damião
M̕tumuke (Administradora) (+258) 844546493, Caetano Chale (+258) 844143255 e (+258) 823959680 e Lúcio
Augusto (+258) 840100322 e (+258) 823295500.

Concurso. Público RFA Nº ECHO-2022-003

Maputo, aos 28 de Fevereiro de 2022

Data de Emissão: 25/2/22

Anita Silvina Purchar Damião M̕tumuke
_______________________________
Administradora

A Abt Associates Inc é uma empresa que está a implementar o projecto de Eficiências
para o Resultado Clínico do HIV (ECHO) financiado pela USAID. O ECHO é um projecto
para apoiar a realização do controlo da epidemia do HIV/SIDA pelo Governo de
Moçambique e, o estabelecimento de uma resposta sustentável liderada pelo Governo
até 2024 nas províncias onde a USAID é o principal parceiro de apoio clínico.
O Projecto ECHO implementado pela Abt Associates Inc. Empresas vocacionadas para
a prestação de acordo com os RFQ’s abaixo:
•
•
•
•
•
•

RFQ MOZ004-2022-Serviço de táxi- Maputo
RFQ MOZ005-2022 – Serviços de Correio Diário
RFQ MOZ006-2022 – produção do material de branding do Projecto ECHO
RFQ MOZ007-2022- Aquisição de material e equipamento médico hospitalar
RFQ MOZ009-2022- Aquisição de material e equipamento de IT
RFQ MOZ011-2022 – Seguro automóvel para as viaturas do Projecto ECHO

As expecificações encontram-se descritas de forma mais detalhada em cada um dos
RFQs.
Para materialização do objectivo supracitado, o Projecto ECHO convida as empresas
qualificadas e legalmente constituídas e registadas a manifestarem o seu interesse
em concorrer, os RFQs que constituem este pacote de Concurso devem ser solicitados
até as 17.30 do dia 1 de Março de 2022, através do endereço electrónico:
procurement@echomoz.org
Nota: na manifestacao de interesse coloque claremante para qual ou quais RFQ/RFQ’s
pretende aplicar.
Todas as propostas que responderem a este RFA/RFQ serão avaliados de acordo com
os critérios, requisitos técnicos e notas de recomendação patentes no RFQ solicitado.
Os Proponentes são proibidos de oferecer qualquer dinheiro, taxa, comissão, crédito,
presente, gratificação, valor ou compensação para obter ou recompensar por
tratamento favorável impróprio com relação a esta ou a qualquer solicitação. Pelo
que, qualquer solicitação indevida de um funcionário do Projecto deve ser relatada ao
ECHO e qualquer tipo de acção indevida e ou tentativa de aliciamento do proponente
para obter tratamento favorável impróprio com relação a esta ou a qualquer solicitação
incorrera à desqualificação imediata.
A Abt Associates Inc.-Projecto ECHO preza pela Igualdade de Oportunidades.
O prazo para a manifestação de interesse referente a este RFA é até dia 1 de
Março de 2022, às 17.30 horas.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_______________
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

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

Os consultores serão seleccionados de acordo com os critérios constantes no Regulamento de
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços
ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 08 de Março;
Os concorrentes elegíveis poderão obter informações adicionais, e, levantar os TdR (Termos de
Referência), no endereço abaixo indicado, nos dias úteis e nas horas normais de expediente, das 7.30
às 15.30 horas.
Tribunal Administrativo.
Praça da Independência, nº 1117 – 1º andar Bloco A
UGEA
Telefone: 843214803
N.B. As manifestações de interesse deverão ser remetidas, no endereço acima mencionado, até às 10
horas, do dia 13 de Dezembro de 2021 e serão abertas em sessão pública, no mesmo dia, às 13h e 15min.
Maputo, Fevereiro de 2022
Tribunal Administrativo
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO NORTE
_________
ÁREA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
Concurso Público Nº 01/UniLúrio/UGEA/2022

1.

11

PUBLICIDADE

Sábado, 26 de Fevereiro de 2022

A Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade Lúrio em Sanga
(Unango) - Niassa recebeu um financiamento do Projecto OKP - MOZ
- 104288 financiado pela NUFFIC para aquisição de 3 (três) viaturas.

2. Nos termos do Artigo 33 do Regulamento de Contratação de
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviço ao Estado, Aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8
de Março, a Universidade Lúrio convida pessoas colectivas ou
singulares, nacionais ou estrangeiras interessadas a apresentarem
as propostas fechadas para contratação para fornecimento de 3
(três) viaturas para a Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade
Lúrio em Sanga (Unango) - Niassa no âmbito do Projecto OKP - MOZ
- 104288 financiado pela NUFFIC.

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016 de 8 de Março, torna-se público, as seguintes adjudicações:
Nº

Concurso

Nome da Empresa Adjudicada

Valor adjudicado

1

Concurso por cotações nº 35A006141/ADIN-AA/CC-10/2021, para fornecimento de
Combustíveis e Lubrificantes

TOTAL ENERGIES MARKETING
MOÇAMBIQUE, SA

8.300.000,00MT

HOODI COMERCIAL

38.000,00MT

2

Concurso por Cotações nº 35A006141/ADIN-AA/CC-01/2022, para prestação de
serviços de Limpeza, Desinfecção, Higienização e Conservação dos Escritórios da ADIN
em Lichinga

Maputo, aos 24 de Fevereiro de 2022
A Entidade Contratante

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações,
examinar os documentos do concurso ou adquirí-los na Unidade
Gestora Executora das Aquisições da Universidade Lúrio - Campus
Universitário de Marrere - correio electrónico: ugea@unilurio.
ac.mz, telefone n.º 847925474 pela importância não reembolsável
de 1000.00MT(mil meticais) por depósito bancário na nossa
conta do Millennium Bim n.º - 140831197- Universidade Lúrio Registo Académico.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DO NIASSA
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE

4. O Prazo da validade das Propostas será de 90 (noventa) dias.
5. As propostas, os documentos de qualificação jurídica e de
qualificação económica - financeira e as garantais provisórias
no valor de 90.000,00MT (noventa mil meticais) deverão ser
entregues na Unidade Gestora Executora das Aquisições no Campus
Universitário da UniLúrio em Marrere até às 9.45 horas do dia 21
de Março de 2022 e serão abertas em sessão pública no mesmo
endereço às 10:00 horas.

Concurso Limitado

Fornecimento de Produtos Alimentares

Dia:14 /3/2022
Horas:8.00

Dia:14/3/2022
Horas:8.15

Prestação de Serviços de Aluguer de Viatura 4x4
Cabina Dupla

Dia:14/3/2022
Horas: 8.30

Dia:14/3/2022
Horas: 8.45

58B001561/003/ARISE/DPS/2022

Concurso Limitado

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

Dia:14/3/2022
Horas: 9.00

Dia:14/3/2022
Horas: 9.15

58B001561/004/ARISE/DPS/2022

Concurso Limitado

Prestação de Serviços de Reprodução de Fichas e
Cartazes

Dia:14/3/2022
Horas: 9.30

Dia:14/3/2022
Horas:9.45

58B001561/005/ARISE//DPS/2022

Concurso Limitado

Fornecimento de Consumíveis de Higienização

Dia:14/3/2022
Horas:10.00

Dia:14/3/2022
Horas: 1015

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

Reitoria: Bairro de Marrere, Rua 4250, Km 2,3 • www.unilurio.ac.mz / ugea@unilurio.ac.mz
• Fixo: 26 22 02 00 • Fax2Mail: 21047933
“Ciência • Desenvolvimento • Compromisso”

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

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

65

5. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº
5/2016, de 8 de Março.
Lichinga, Março de 2022

BAIXE JÁ!

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE
NACIONAL E INTERNACIONAL

Termos e condições aplicavéis

Abertura das propostas

Concurso Limitado

3.

(Ilegível)

Prazo para entregas de
propostas

Objecto do Concurso

58B001561/002/ARISE//DPS/2022

2.

A Autoridade Competente,

Modalidade

58B001561/001/OE/DPS/2022

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

EM PRIMEIRA MÃO

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

6. A sessão de abertura será feita em público no local acima mencionado,
na hora e dia acima indicadas, na presença dos concorrentes que
desejarem acompanhar o processo.

Nampula, aos 28 de Fevereiro de 2022

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1.

Autoridade Competente
(Ilegível)

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E APP STORE
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Governo do Distrito de Pemba
Serviços Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social
Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)
Rua base Moçambique no 05, Telemovel:868731319/844077672 Província: Cabo Delgado-Pemba

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1-O Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Pemba convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiros interessados a apresentarem propostas fechadas para os concursos descriminados na Tabela abaixo
Numero e Modalidade do concurso

Objecto do Concurso

Concurso Publico 04C010253/CP/
N°1/2022

Aquisição de Combustível e Lubrificante

04C010253/CP/N°2/2022

Aquisição de Material de Escritório duradouro e consumível

04C010253/CP/N°3/2022

Fornecimento de Bens: Lote 1- Fornecimento de géneros alimentícios
Lote 2: -Fornecimento de Alimentos Congelaveis.
Lote 3:F .Alimentos Agrícolas
Lote 4:Fornec. Pão
Lote 5:Material de Limpeza e Higiene

04C010253/CP/N°4/2022

Manutenção e Reparação de Veículos

04C010253/CD/N°5/2022

Aquisição de Material
de rede de electrificação
Material de Canalização e Ferragens.

04C010253/CP/Nº6/2022

Prestação de Serviços de Feitoria de Carachas

04C010253/CP/Nº7/2022

Fornecimento de Lanche e Buffets

04C010253/CP/Nº8/2022

Fornecimento de Equipamento e Mobiliários.

Ultimo dia de entrega de
proposta
Quinta feira
17/3/2022
9.00H
Quinta feira
17/3/2022
9.45H

Data e hora de abertura das
propostas de concurso
Quinta feira
17/3/2022
9.15
Quinta feira
17/3/2022
10.00H

Quinta feira
17/3/2022
10.30H

Quinta feira
17/3/2022
10.45H

Quinta feira
17/3/2022
11.15H
Quinta feira
17/3/2022
12.00H
Quinta feira
17/3/2022
12.30 H
Quinta feira
17/3/2022
13.30 H
Quinta feira
17/3/2022
14.30 H

Quinta feira
17/3/2022
11.30H
Quinta feira
17/3/2022
12.15H
Quinta feira
17/3/2022
13.00H
Quinta feira
17/3/2022
14.00H
Quinta feira
17/3/2022
15.00H

Validade

Garantia
Provisória

Anuncio do posicionamento dos
concorrentes

60 dias

N/A

Quarta feira
23/3/2022

60 dias

N/A

Quarta-feira
23/3/2022

60 dias

N/A

Quarta-feira
23/3/2022

60 dias

N/A

Quarta-feira
23/3/2022

60 dias

N/A

Quarta-feira
23/3/2022

60 dias

N/A

Quarta-feira
23/03/2022

60 dias

N/A

Quarta-feira
23/3/2022

60 dias

N/A

Quarta-feira
23/3/2022

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos dos concursos ou adquirí-los no edifício desta Instituição, sito na Rua base Moçambique no 5, Direcção de Licitação, pela importância não restituível de
depositados na conta Millenium BIM, SDSMAS–Pemba Receitas Próprias, número 541714543 NIB 000100000054171454357.
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 nº5/2016, de 8 de Março.
Pemba, aos 25 de Fevereiro de 2022
O Director dos SDSMASP
---------------------------------Armindo Mateus Chicava
(Médico de Clínica Geral)

1.000,00MT (mil meticais),
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CABO DELGADO EM FOCO
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Sábado, 26 de Fevereiro de 2022

Superfície 78 778 km²
População 1 606 568 (2007); 17 Distritos

EXPLORAÇÃO SEXUAL DE DESLOCADOS

INGD desafia justiça

NAS ESTRADAS DE PEMBA

Buracos condicionam
circulação rodoviária

A

S chuvas que têm estado a cair nos últimos
dias na cidade de Pemba
abriram enormes buracos nas estradas, principalmente nas terraplanadas
que ligam o centro da urbe aos
bairros periféricos, situação
que condiciona a circulação
rodoviária.
A edilidade, embora reconheça a gravidade da problema,
que também afecta a circulação
de pedestres, considera que só
poderá ser resolvida em Abril,
altura em que haverá abrandamento da chuva.
O “Notícias” fez uma ronda por alguns bairros de Pemba, nomeadamente Cariacó,
Natite, Ngonane e Eduardo
Mondlane, onde constatou
que os principais acessos estão
cortados ou condicionados à
circulação de viaturas, motorizadas e até de peões.
O bairro de Cariacó, por
exemplo, o seu acesso através
da estrada que liga a Avenida
do Chai, passando pela secretaria do bairro à zona de Noviane, está cortado por conta
da erosão provocada pela água
das chuvas escoada pela vala
de drenagem da N1, a partir da
zona conhecida por No Salimo.
Por outro lado, para se chegar ao bairro de Natiti, onde se
localiza um centro de Saúde,
Centro de Formação de Pessoal
de Saúde e o Mercado Grossista e Retalhista de Mbanguia, através da rua da Rádio
Moçambique (RM), a partir das

justiça.
Segundo o chefe do escritório do PMA, em
Cabo Delgado, Maurício Bortee, denúncias feitas por alguns deslocados internos abrangidos
pelo programa indiciam alguns líderes comunitários de envolvimento nos casos de abuso de
poder e exploração sexual das vítimas.
“Estas atitudes violam as normas da nossa organização e, para encontrar estratégias
conducentes à eliminação destes casos, decidimos fazer este seminário”, explicou Bortee à
Comunicação Social presente na cobertura do
evento.
Os ataques terroristas em alguns distritos
de Cabo Delgado obrigaram 866 mil pessoas a
deslocar-se das suas zonas de origem para outras, nomeadamente Ancuabe, Metuge, Montepuez, Mueda, Nangade, Chiúre e Ibo, dentro
da província, para além das vizinhas de Nampula e Niassa.

A RETIRAR DE CHIBUABUARI

Concluída demarcação
de talhões para
reassentamento de famílias

Assim está a maior parte das estradas da cidade de Pemba

oficinas do Grupo Mecula, os
condutores são sujeitos a exercícios de malabarismo para
contornar os enormes buracos.
Cenário idêntico repete-se
para quem pretende embrenhar-se pelo interior do bairro
de Ngonane, a partir da Praça
de Emulação Socialista.

O presidente do Conselho
Municipal da Autarquia da Cidade de Pemba, Florete Simba
Motarua, convocou a imprensa
no pretérito dia 17 de Fevereiro
para anunciar o lançamento das obras de manutenção
de rotina de estradas da urbe.
Segundo Motarua, as obras

abrangem apenas três estradas,
nomeadamente as avenidas 25
de Setembro, 1 de Maio e Alberto Chipande.
Apesar do problema da
degradação das estradas estar a condicionar a circulação
de pessoas e bens, o edil deu a
conhecer que os trabalhos de

manutenção de rotina das restantes vias só arranca em Abril,
período em que as chuvas vão
abrandar.
A cidade de Pemba possui
mais de 100 quilómetros de
estradas, dos quais mais de 30
são asfaltados, mas que apresentam inúmeros buracos.

Cem casas evolutivas entregues
a igual número de beneficiários
O FUNDO de Fomento de Habitação (FFH) vai entregar, ao
longo do primeiro semestre do
presente ano, 100 casas evolutivas a igual número de beneficiários nas cidades de Pemba,
Montepuez e sede do distrito
de Mecúfi, na província de
Cabo Delgado.
As obras de construção das
casas, no âmbito do projecto
“Renascer”, estão avaliadas em
pouco mais de 30 milhões de
meticais. Segundo dados avançados pelo FFH, as habitações
fazem parte do primeiro lote,
de um total de 125.
A vice-ministra das Obras
Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos, Cecília Chamutota,
que visitou algumas obras, na
cidade de Pemba, aquando da
sua recente deslocação à província de Cabo Delgado, foi informada que a construção das
restantes casas vai arrancar depois da conclusão do processo
de licitação da empreitada ora
em curso.
Chamutota
mostrou-se
satisfeita com a qualidade e o
ritmo das obras, facto que lhe
fez acreditar que o empreiteiro
irá cumprir o prazo da entrega
das casas.
Falando à imprensa, a governante disse que o projecto
“Renascer”, inserido no programa “Habita Moçambique”,
foi desenhado pelo Governo
central para operacionalizar a
Política de Habitação, aprovada pelo Executivo no presente
ciclo de governação.
Explicou que, para Cabo
Delgado, o projecto prevê,

O INSTITUTO Nacional de Gestão e Redução de
Riscos de Desastres (INGD), em Cabo Delgado,
defende a necessidade de o sector da justiça na
província intervir para penalizar os responsáveis pelos casos de abuso de poder e exploração
sexual dos deslocados dos ataques terroristas
durante o processo de distribuição de produtos
alimentares, no âmbito de assistência humanitária.
Falando esta quinta-feira, na cidade de
Pemba, durante o seminário de capacitação,
em matéria de protecção contra abuso de poder e exploração sexual, que contou com a
participação do Programa Mundial de Alimentação (PMA), organizações parceiras e representantes dos governos distritais, a delegada
do INGD, Elisete Manuel, reconheceu que o
abuso do poder e exploração sexual das pessoas
vulneráveis, no âmbito de assistência humanitária, constitui grande desafio para o sector da

Área considerada de risco em que vão ser retiradas das famílias a reassentar em Naminaue

FOI concluído, na localidade
de Naminaue, posto administrativo de Miéze, no distrito de Metuge, o processo
de demarcação de 70 talhões
para o reassentamento de famílias que vivem em zonas
consideradas de risco, com
destaque para o assentamento informal de Chibuabuari,
no bairro Cariacó, na cidade
de Pemba.
O facto foi dado a conhecer há dias pelo governador de Cabo Delgado, Valige
Tauabo, que exortou as famílias contempladas a acatarem
a decisão do Governo de lhes
retirar das áreas de risco para
salvaguardar as suas vidas.
Recentemente, durante a
terceira sessão ordinária, rea-

lizada na cidade de Pemba, o
Conselho Executivo Provincial apresentou um informe
sobre o reassentamento da
população afectada pelas calamidades naturais e ataques
terroristas.
Esta não é a primeira vez
que os moradores de Chibuabuari recebem espaços e
outros tipos de apoios para
a construção das suas habitações, no âmbito dos esforços das autoridades para a
retirada pacífica das pessoas
daquele assentamento informal, que periga suas vidas.
Chibuabuari é uma área
inóspita do ponto de vista
habitacional. Foi “invadida”
em 2002 pela população para
a construção de casas, apesar

da proibição das autoridades
municipais.
Trata-se de área propensa
aos efeitos das chuvas, nomeadamente deslizamentos
dos solos que têm provocado,
anualmente, óbitos e danos
materiais.
O presidente do Conselho Municipal da Autarquia
da Cidade de Pemba, Florete Simba Motarua, reconheceu, por várias vezes,
que a solução do problema
de Chibuabuari estava longe das capacidades financeiras da edilidade, razão
pela qual estava a trabalhar
com o Governo provincial
e o Ministério da Terra para
uma solução definitiva do
problema.

PUBLICIDADE

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

Esta é uma das 100 casas evolutivas a serem entregues a igual número de beneficiários

igualmente, a demarcação de
200 talhões e intervenções em
300 casas. “Aqui, em Pemba,
já foram entregues as primeiras
20 casas referentes ao primeiro lote e estão em construção
outras 60. Em Montepuez e
Mecúfi estão em curso as obras
de construção de outras 20 ”,
explicou Chamutota.
Ainda no quadro das acções

do Governo, de proporcionar
habitação condigna às famílias,
está em curso nesta província e outros pontos do país o
projecto “Melhoria”, que visa
aperfeiçoar casas já construídas
pelos beneficiários.
São elegíveis para este programa famílias que estejam a
viver em situações de vulnerabilidade. A governante expli-

cou que as diversas iniciativas
que o Executivo está a implementar visam resolver problemas de falta de habitação, sobretudo para jovens.
Cecília Chamutota sublinhou que em todos os aspectos, os projectos habitacionais
implementados pelo Governo,
através do FFH, privilegiam
as zonas urbanas com áreas

de expansão, tudo para evitar
assentamentos desordenados
nas cidades.
“Quer dizer que os beneficiários devem ter espaços
parcelados em zonas de expansão das vilas ou cidades,
para além da capacidade de
endividamento para acederem ao crédito”, explicou a
governante.
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Cheiro nauseabundo
no Zimpeto
CELESTINO ANDRADE
A MELHORIA do saneamento do meio é uma das
condições essenciais para uma vida saudável e de
qualidade em qualquer lugar. Não é por acaso que
da parte das autoridades governamentais existe a
preocupação de sempre, sensibilizar para as boas
práticas, tais como: recolher o lixo e depositá-lo
em locais apropriados, evitar águas inquinadas nos
quintais, em suma, manter os espaços limpos.
Quero acreditar que cada um de nós, na medida do possível, procura fazer o seu máximo
porque está ciente das consequências que podem
advir, sobretudo no período chuvoso em que com a
multiplicação dos mosquitos, abre-se espaço para
a contaminação por malária.
Porém, existem situações na via pública que
não estão ao alcance dos cidadãos. Por exemplo,
no bairro do Zimpeto, cidade de Maputo, existe
uma contradição com as recomendações das autoridades, sobretudo no que diz respeito ao tratamento das águas negras. Existe pelo menos um caso
em que as águas negras invadiram os passeios, estradas e desaguaram na valeta de drenagem.
Diz-se que estas águas provém do respectivo
centro de tratamento, que foi instalado no espaço
onde foi erguido o estádio nacional de zimpeto.
Certo ou não, a verdade é que naquele dia nos
deparamos com aquela situação. Aliás, aproximei-me a um transeunte para desabafar, onde fiquei a
saber que não era pela primeira vez que situação
igual acontecia.
Foi difícil acreditar no que estava a ver naquele
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fim da tarde. Pois, a primeira coisa que me chamou
atenção foi o cheiro nauseabundo. Fiquei sem saber exactamente qual era a proveniência mas, de
cada vez que me aproximava do estádio, apercebia-me que águas negras corriam pelo passeio e
asfalto em direcção à valeta que existe nas proximidades.
E, para agravar ainda mais a situação, a própria valeta estava a transbordar, sendo que houve
necessidade de fazer um pequeno desvio para alcançar o outro passeio e daí continuar a caminhada
sem pisar as águas negras, cujas consequências
são sobejamente conhecidas no que diz respeito à
saúde.
Recordo-me que neste mesmo espaço um leitor teria abordado o assunto. Passam anos e julguei
que este problema tivesse sido resolvido. E quero
acreditar que por algum momento colmatou-se o
problema mas, nos últimos tempos o mesmo ressurgiu. Provavelmente pode ter havido problemas
de erosão, ruptura de alguma conduta mas, o certo
é que se deve encontrar uma solução para esta inquietação.
Sendo verdade que aquela infra-estrutura que
se encontra no espaço reservado ao estádio nacional serve para o tratamento de águas negras parece
ser cedo demais para denotar problemas. As infra-estruturas são recentes e tudo foi feito tendo em
conta os usuários.
Sendo assim, peço a quem de direito para que
melhore o saneamento do meio, porque é apontado
como sendo uma das premissas para a melhoria da
qualidade de vida, para que a nossa saúde melhora.

Matola não é uma ilha…
JAIME MIRANDOLINO
COMEÇO assim porque a ideia é justamente
mostrar que não estamos em nenhuma ilha. Que
não estamos isolados.
Moçambique é esta pátria bela dos que ousaram lutar; por isso, estamos independentes e
com os desafios claros desta época em que nos
encontramos. Desta epopeia que nos foi oferecida pela geração 25 de Setembro, estamos muito
agradecidos.
Este País oferece-nos exemplos de coragem,
bravura, voluntariado, determinação e solidariedade. Foi assim também, com a gestão da fundação e construção do nosso Estado, liderado por
Samora Machel. Foi o grande papel da geração
8 de Março.
São estes exemplos que nos saltam à vista,
nos dias que correm. Esta herança de coisas boas
e maravilhosas desta nossa Pátria, encontrámos
na Matola com exemplos concrectos de intrepidez e entrega abnegada no desenvolvimento do
nosso país.
Há alguns anos, vimos com agrado um movimento de Moçambique, concretamente da Matola, de olhos postos para o mundo. Quero acreditar
que foi pensando também no verso de Hortêncio
Langa, fazendo uma dedicatória à Maputo, quando disse, de certa feita: “o Índico é uma janela
aberta aos olhos do mundo, a novas descobertas”.
Seguramente, este diapasão se enquadra para
Matola. Ela está nos olhos do mundo pelas melhores razões.
Sobre esse movimento em que a Matola se
entregou de corpo e alma, por não estar em uma
ilha, elevou seu nome. Ela atravessou o Índico
para buscar experiências, partilhar boas práticas
e conviver com outras realidades sociais, económicas, culturais e até ideológicas.
Ouvimos muita coisa da opinião pública sobre este passo. Disseram, na altura, alguns círculos de opinião, que este não era tempo para esse
passo, que era uma aventura não necessária, uma
vez que a Matola, a seu ver, o maior município do
país não tinha ainda nada para oferecer, que ele
não merecia tanto avanço.
A verdade é que o edil municipal e a sua
equipa lançaram-se para o Observatório Internacional da Democracia Participativa (OIDP), por

reconhecerem que este pedaço da nossa Pátria
Amada não é território insulado, precisa se abrir
para outras realidades de governação e gestão da
coisa pública.
E porque a Matola tinha, sim, algo a dizer
neste fórum, não tardou recebermos informação
que dava conta que a Matola passou para a Presidência rotativa deste importante órgão de gestão.
Em 2016, vestiu-se de gala para receber o
mundo na cidade que ostenta o maior parque industrial do país, a Matola que queremos, porque
o munícipe havia passado por uma experiência
única de gestão participativa, num evento que
teve, igualmente, um condão turístico pela sua
magnitude e desenvolvimento de cadeia-de-valor
das cidades da Matola e Maputo.
Destes passos todos, o esmero da Matola teve
sempre olhar atencioso e apreciador do mundo.
Houve obras dignas de realce em volta disso.
Contribuiu para a internacionalização do município da Matola, melhorou mecanismos de gestão através do aprofundamento de ferramentas de
governação participativa, incrementou a carteira
de contactos e teve acesso a programas de apoio
directo em actividades.
Quem não vê a governação sem paredes? O
edil nos terminais? O diálogo franco e aberto nos
bairros desta Matola que queremos? O esforço
em trazer soluções conjuntas para o contínuo
crescimento do município.
E tudo não pára por aqui, recebemos um comunicado na manhã de sexta-feira (18), dando
conta da realização, em Dakar, cidade capital
senegalesa, a 17 de Fevereiro corrente, da Assembleia-Geral do OIDP, e que foi constituído o
Conselho de Administração do OIDP – África,
composto por governos locais, professores universitários, membros da sociedade civil e parceiros de desenvolvimento.
A Matola cristalizou seu nome nesta agremiação. O edil foi eleito membro do Conselho
de Administração e Coordenador da Sub-região
da África Austral, acto que honra os munícipes
e acresce a sua responsabilidade pelo país fora.
É fruto desta caminhada que vem nesta plataforma desde 2015. Apenas encorajar e dizer a
Calisto Cossa: muitos parabéns e muita força na
condução dos destinos desta Matola que queremos. Avante!
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Repúdio às portagens
ou ao desenvolvimento?
PATRÍCIO CRISTÓVÃO RAJA
O CONCEITO de desenvolvimento nos dá a noção
de transformação em relação à economia, indivíduos, Estados, sociedades, etc.
Oliveira & Bardem debruçam-se sobre “conceitos como progresso, crescimento, industrialização, transformação, modernização que tem sido
usados frequentemente como sinónimos de desenvolvimento. Na verdade, eles carregam dentro de
si toda uma compreensão específica dos fenómenos
e constituem verdadeiros diagnósticos da realidade,
indicando em que se deverá actuar para alcançar o
desenvolvimento”.
Com base nessa acepção, pode-se dizer que
Moçambique está em processo de desenvolvimento
cabendo ao governo buscar formas que contribuam
para o bem-estar da população, sendo a construção
de estradas uma das prioridades. Assim, em meio

gínquos que mesmo com as condições climatéricas
favoráveis para a produção agrícola, como Mágoe,
em Tete, Morrumbala e Luabo, na Zambézia, têm
vias inacessíveis para o escoamento da produção
devido à elevado custo de construção e manutenção
de estradas.
Esta situação faz com que o Governo recorra à
empréstimos para responder a demanda. Aliás, as
estradas são para o povo que contribui para a sua
construção e manutenção através de impostos.
Entende-se que independentemente do custo de
vida, as portagens ao longo das novas estradas são
necessárias para salvaguardar não só a manutenção
mas também para garantir a construção de outras. E
Moçambique não será iniciante no meio de muitos
países cujas estradas tem portagens.
Portanto, entende-se que os movimentos de repúdio às portagens são antagónicos ao processo de
desenvolvimento.

O dia de amanhã não nos pertence
SIMIÃO DE JÂNIO ARLINDO MUNGUAMBE
NUM belo dia, quando tudo parecia estar a correr
muito bem, recebi uma triste notícia que dava conta
da morte de um velho amigo. Fiquei tão chocado
com a notícia e me custou acreditar, porque eu tinha estado com ele um dia antes da sua morte, não
me recordo de ter ouvido dele que padecia de alguma enfermidade.
Saí correndo para a sua residência, tudo que
mais queria era ter certeza se isso era verdade.
Quando lá cheguei nem precisei de perguntar, os
choros e gritos me deram a certeza que o meu amigo havia realmente falecido.
Todo mundo perguntava, afinal qual foi a causa da morte? Ele era um jovem saudável, cheio de
vida e alegre; aquela pessoa que nos inspirava e nos
motivava. Afinal o que aconteceu? É o que todo
mundo perguntava, mas infelizmente ninguém obtinha a resposta. Ninguém teve coragem de recorrer
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das dificuldades é necessário elaborar e implementar estratégias para a prossecução desse objectivo.
É frequente ouvir reclamações sobre o mau estado das vias de acesso nas zonas urbanas, periurbanas e não só, que se encontram inacessíveis para
a movimentação de pessoas e fluxo de bens e serviços.
As vias de acesso são fundamentais para o processo de desenvolvimento de um determinado território, porque asseguram o escoamento da mercadoria do campo para cidade e vice-versa. Impulsionam
e garantem o pleno funcionamento do turismo doméstico, permitindo a deslocação interna. Mas, para
que isso ocorra qualquer Governo precisa de uma
estratégia de desenvolvimento viável.
Os produtores enfrentam dificuldades de acesso
para escoamento da produção, sobretudo dos distritos considerados celeiros para as capitais provinciais e não só. Por exemplo, existem distritos lon-

a esposa para saber da causa da morte porque ela
estava inconsolável, isto é, ela somente chorava.
No dia do velório estava muito cheio, ninguém
quis ficar atrás, familiares, amigos, vizinhos, colegas de escola, serviço e irmãos da igreja foram
todos dar o último adeus ao jovem falecido. Todo
mundo, incluindo eu, tinha uma mensagem por ler
para homenagear o finado, mas o que me chamou
atenção é que a VIÚVA também tinha algo por dizer. Todo mundo ficou curioso e houve rumores.
Todo mundo perguntava: O que tem ela por dizer?
Será que quer agradecer pela nossa presença e
apoio?
Depois de todo mundo ter homenageado o finado, a viúva se levantou para também dizer alguma coisa, pegou no microfone e com lágrimas
nos olhos disse: Meu amor, meu grande amor, eu
nunca te chamei de amor, sempre te tratei pelo seu
próprio nome. Eu acreditava que teria um momento
especial para começar a te chamar de amor, mas
infelizmente esse dia não chegou. Eu te julgava

ARQUIVO: Artimiza Machel (Chefe) e Daniel Nguetse
DELEGAÇÕES: Sofala: Eliseu Bento (Delegado), Horácio
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Achar (Delegado), (Telef.: 24214713/4); Cabo-Delgado:
Assane Issa (Delegado), (Telef.: 27220535).

ao invés de te dar amor, quando sempre me convidasses para conversar eu sempre discutia porque o
meu orgulho não me permitia pedir desculpas, eu
sempre queria ganhar a razão. Se eu soubesse que
estava perto o seu fim eu te amava mais, eu perdoava mais e te faria mais feliz, mas infelizmente
não o fiz. E por fim a viúva não mais aguentou e
continuou a chorar.
Depois do discurso da viúva pude perceber que
o meu falecido amigo não foi tão feliz quanto parecia, mas também pude perceber que a viúva estava
com peso na consciência, porque demonstrou um
comportamento do dever não cumprido.
Em nada adianta pedir desculpas, dizer que eu
te amava depois de perder o seu amado/a. Não devemos deixar para depois o que podemos fazer hoje
porque amanhã pode ser tarde. Ame hoje, perdoe
hoje, diga hoje ao seu/sua parceiro/a o quanto ele/a
é importante para ti.
Não deixa para depois o que podes fazer hoje,
amanhã pode ser tarde.
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A DECORRER NO RUANDA

Moçambique na sessão sobre
desenvolvimento sustentável
MOÇAMBIQUE participa de
3 a 5 de Março próximo, na
VIII Sessão do Fórum Regional da África sobre Desenvolvimento Sustentável,
a decorrer em Kigali, Ruanda.
O evento que juntará altos dignatários africanos e
do mundo, tem como tema
“Construir Melhor: um
ambiente verde, inclusivo

e resiliente; África pronta para alcançar a Agenda
2030 e a Agenda 2063”.
Decorrerão
eventos
preliminares entre 1 e 2 de
Março e a VIII sessão do
Fórum Regional dará um
acompanhamento e revisão da implementação dos
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
seleccionados e das metas

da Agenda 2063.
O evento centrar-se-á ainda na identificação
de estratégias de ambições
e acções políticas para melhor abordagem da Covid-19 e aumentar a implementação em 2021-2030.
O Fórum será precedido
pela Plataforma Colaborativa Regional da África (RCP)
das agências da ONU que

operam na região, o terceiro Fórum Regional de África
sobre Ciência e Tecnologia,
workshop de desenvolvimento de capacidades sobre Revisões Nacionais Voluntárias, Revisões Locais
Voluntárias, e Workshop
Preparatório Regional de
África para Grandes Grupos
e outras Partes Interessadas
(MGOS).

COVID-19

Prevenir pandemias pode salvar
1,6 milhão de vidas por ano

Momento da assinatura do memorando

PARA ELABORAÇÃO DE PESQUISAS

INVESTIGADORAS brasileiras afirmam que investir na prevenção de
pandemias menos de 10% das perdas
económicas causadas por doenças
como a Covid-19 podia salvar 1,6 milhão de vidas por ano.
Estudo publicado no Jornal Científico Science Advances mostra que
investir cerca de 20 mil milhões de
dólares ( 1,2 bilião de meticais ) na
prevenção de pandemia podia poupar
ao mundo cerca de 10 biliões de dólares ( 638 biliões de meticais ) em custos ligados à mortalidade.
O investimento podia permitir
também reduzir para metade o risco
de futuras pandemias causadas por
vírus que possam passar de animais
para seres humanos.
Foi isso que esteve na origem da
actual pandemia e “a comunidade
científica já vem alertando há muito
tempo que uma situação como a Covid-19 estava para acontecer”, disse
a brasileira Mariana Vale, que participou no estudo.
Com a Covid-19 “havia uma oportunidade de chamar atenção para o
problema da prevenção, porque a
tendência é de aumentar a frequência

Instituições de ensino
juntam-se em busca
de qualidade

O

MOVIMENTO
de
Educação Para Todos (MEPT) assinou ontem um
memorando
de
entendimento com as universidades Eduardo Mondlane (UEM) e Pedagógica
(UP), em prol da melhoria
de qualidade de ensino no
país.
Com esta cooperação,
espera-se que as duas instituições do Ensino Superior colaborem com o

MEPT na elaboração de
pesquisas, estudos, disseminação de conhecimento
teórico e científico, debates entre outros conteúdos
sobre a educação afim de
melhorar o contributo da
acção do movimento na
educação.
“Com o trabalho de
pesquisa que as universidades vão fazer, esperamos ter matéria suficiente
para mostrar problemas
concretos da educação no

país e fazer a advocacia
perante o Governo, em
busca de solução”, disse
Sarmento Preço, presidente do MEPT.
Félix Mulhanga, director da Faculdade de Educação e Psicologia da UP, espera que com a cooperação
haja resultados de maior
qualidade na garantia do
direito e acesso à educação,
isso favorece que maior
número de moçambicanos
participe activamente na

sociedade actuando em diversas áreas.
Por outro lado, o director da Faculdade de Educação (FACED) da UEM, António Cipriano acredita que
o memorando não só visa
prestar apoio ao MEPT, mas
também a FACED na medida em que o movimento
está a contribuir para tornar a faculdade numa instituição de investigação,
apoiando financeiramente
os seus estudos.

dessas pandemias”, sublinhou a professora de ecologia na Universidade
Federal do Rio de Janeiro.
Epidemiologistas, economistas,
ecologistas e biólogos ligados à conservação da natureza, em 21 instituições nos Estados Unidos, na China, no
Brasil, na África do Sul e no Quénia,
trabalharam durante quase um ano
neste estudo.
O estudo defende o investimento
em programas para pôr fim ao tráfico,
comércio internacional de animais
selvagens e ao consumo de carne dos
mesmos, algo ainda comum na China, disse a académica brasileira Márcia Castro, que também participou no
estudo.
A especialista em demografia na
Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, disse que a prevenção passa também pela vigilância de
doenças em animais domésticos e
selvagens e pela redução, pelo menos
para metade, do desmatamento em
florestas tropicais, incluindo a Amazónia.
Castro admitiu que é um enorme
desafio convencer as autoridades e
sociedades a investir milhões de euros

na prevenção de pandemias, devido
ao “paradoxo do sucesso”.
“Se fizermos a coisa certa no campo da saúde pública, o sucesso da prevenção é invisível, não tem dramas,
não tem vidas e perdidas, nada acontece”, sublinhou a investigadora.
Mariana Vale disse que “existe um
foco excessivo na preparação” para
a próxima pandemia, seja através do
reforço dos serviços de saúde e da capacidade de produção de materiais
como máscaras ou através do desenvolvimento de vacinas.
“Essa tem sido a resposta à Covid-19, ignorando completamente a
possibilidade de as pandemias poderem ser prevenidas”, acrescentou.
A Covid-19 provocou quase seis
milhões de mortes em todo o mundo
desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência
France-Presse.
A doença respiratória provocada
pelo coronavírus SARS-CoV-2 foi detectado no final de 2019 em Wuhan,
cidade do Centro da China. -(Lusa)

PUBLICIDADE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

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

ANÚNCIO DE CONCURSO

ANÚNCIO DE CONCURSOS

República de Moçambique
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA – GERAL DA REPÚBLICA

A Procuradoria – Geral da República, nos termos do art.º 45 do
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, convida todas empresas interessadas
e elegíveis a apresentarem propostas fechadas para os seguintes
concursos:
Ø Concurso Público 13A000141/CP/Nº18/2022 para Aquisição
de 16 Licenças OCR, garantia provisória não exigível, entrega das
propostas 9.45 horas e abertura de propostas até às 10.15h do dia
17 de Março de 2022.
Ø Concurso Público 13A000141/CP/Nº18/2022 para Aquisição
de 36 Licenças Software Acrobat Reader Profissional, garantia
provisória não exigível, entrega das propostas 10.30 horas e
abertura de propostas atè às 11.00 horas do dia 17 de Março de
2022.
Os Concorrentes poderão obter os documentos do concurso na Unidade
Gestora Executora das Aquisições (UGEA) da PGR, mediante apresentação
do talão de depósito da importância não reembolsável de 5.000,00MT
(cinco mil meticais), a ser depositada na conta nº 004733519003, do
Banco de Moçambique, durante as horas normais de expediente.
O período de validade das propostas é de 90 dias, a contar da data da
abertura das propostas. As propostas deverão ser entregues na Unidade
Gestora Executora de Aquisições da PGR, sita na Av. Vladimir Lenine, nº
121, 2º andar, onde em seguida serão abertas.

Esta Direcção convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas inscritas no Cadastro Único e os interessados que reúnem
requisitos de elegibilidade aapresentarem propostas fechadas para os concursos abaixo indicados:
Número do Concurso
27B003461/CP/01/UGEA/
DPPFN/2021
27B003461/CL/01/UGEA/
DPPFN/2021
27B003461/CL/02/UGEA/
DPPFN/2021
27B003461/CL/03/UGEA/
DPPFN/2021
27B003461/CL/04/UGEA/
DPPFN/2021
27B003461/CL/05/UGEA/
DPPFN/2021
27B003461/CL/06/UGEA/
DPPFN/2021

Modalidade de
Contratação

Objecto do Concurso

Limite para
entrega das
propostas

Garantia
provisoria

Abertura das
propostas

Concurso. Público

Construção de 1(um) Edifício

29/3/2022-10.00h

200.000,00MT

29/3/202210.15h

15/3/2022-9.00h

Não Requerida

15/3/2022-9.15h

15/3/2022-10.25h

Não Requerida

15/3/202210.40h

15/3/2022-11.5h

Não Requerida

15/3/2022-11.55h

Não Requerida

15/3/2022-12.45h

Não Requerida

15/3/2022-13.40h

Não Requerida

Concurso Limitado
Concurso Limitado

Fornecimento de material do
escritório
Fornecimento de equipamento
informático e mobiliário de
escritório

Concurso Limitado
Concurso Limitado
Concurso Limitado
Concurso Limitado

Fornecimento de Lanches
Fornecimento de acessórios para
manutenção e reparação de Viaturas
Prestação de serviços de
Manutenção e Reparação de viatura
Prestação de Serviço de Protecção
do Edifício

15/3/202211.20h
15/3/202212.10h
15/3/202213.00h
15/3/202213.55h

Os Concorrentes poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou levantá-los na Direcção Provincial do Plano
e Finanças do Niassa, sita na Av. Filipe Samuel Magaia, C.P. n˚. 42, Cidade de Lichinga, no período entre 8.00 às 15.30 horas mediante o
pagamento de uma importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais) e o custo do caderno de encargo para construção de
Edifício é de 10.000,00MT (dez mil meticais) não reembolsável. O valor respeitante a esse concurso deverá ser depositado na Conta n˚.
497047207 NIB: 0001.0000.00497047207.57- Direcção Provincial do Plano e Finanças do Niassa, domiciliada no Millenium BIM. OS
Concurso serão realizados com base nas normas do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n˚. 5/2016, de 8 de Março.
Lichinga, aos 23 de Fevereiro de 2022
A Autoridade Competente
(Francisco Guerra)
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ENCONTRE AS MELHORES
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

Maputo, aos 25 de Fevereiro de 2022

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO
1673

(Ilegível)
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BAIXE O APLICATIVO NOTÍCIAS DIGITAL
Termos e condições aplicavéis

PARA CONTINUIDADE DA LIBERTAÇÃO AFRICANA

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

Paulina Chiziane defende
ponte entre passado e futuro

A

ESCRITORA Paulina Chiziane defendeu
recentemente,
em
Luanda, capital de
Angola, a criação de
uma ponte entre o passado e
o futuro, deixando o legado às
gerações mais novas para continuidade do processo de libertação africana.
Paulina Chiziane, vencedora do Prémio Camões 2021, encontra-se em Angola a convite
do cantor Yuri da Cunha e Isidro Fortunato, amigos com os
quais trabalha há bastante tempo, e foi recebida pelo Ministro
angolano da Cultura, Turismo
e Ambiente, Filipe Zau, com o
qual abordou aspectos ligados
à cultura entre os dois países.
“Quem faz a revolução não
é o Governo é o seu povo, então
ao sermos recebidos como artistas por um alto dignitário do
Governo é motivo de muita alegria e honrou a nossa presença
aqui em Angola, sentimo-nos

muito bem acolhidos, amados
e juntos voltamos a sonhar com
uma África mais livre, tal como
os nossos ancestrais sonhavam”, disse.
Para Chiziane, há uma geração nova e, por isso, com os
seus 66 anos lida com jovens
artistas, a maior parte cantores,
alguns poetas, “porque é preciso criar esta ponte entre o passado e o futuro, é preciso deixar
um legado de alguma forma”.
Neste sentido, referiu que
um dos seus livros será lançado
em Angola e foi musicado por
um grupo de jovens músicos
moçambicanos de modo a promover o direito à literatura.
“Para nós africanos, o livro
é elitista, isto é, só lê um livro
quem tem dinheiro para comprar, quem frequentou uma escola, mas a música mesmo que
eu não tenha dinheiro para pagar a música, se é colocada na
casa do vizinho, a mensagem
passa e eu consigo escutar”,
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MARÉS
Paulina Chiziane

os povos que falam português,
que falam inglês e outros que
falam as nossas línguas, que
são tantas e são tão bonitas”,
acrescentou.
Relativamente ao Prémio Camões, Paulina Chiziane
realçou realçou o facto de em
33 edições ser “a primeira vez
que uma pessoa de pele negra
e bantu recebeu esse prémio e
ainda por cima mulher”.

“Numa das minhas intervenções, disse que, francamente, foi reconhecido que Luís de
Camões veio a África, ensinou-nos a sua língua, aprendemos
a língua dele e usamo-la tão
bem que merecemos um prémio”, recordou, acrescentando
que este é o momento de convidar também o Luís Camões a
aprender as línguas africanas,
“porque a língua é um pa-

trimónio”.
Em Angola, Paulina Chiziane abordará vários aspectos
sobre a cultura. Hoje e amanhã
participará o evento “Reflexo do Yuri da Cunha e Valter
Ananás” e na segunda-feira
do programa “Diálogo Cultural
Especial” com várias mulheres
angolanas, pretendendo passar
uma mensagem sobre o empoderamento da mulher africana.

PREIA-MAR - Às 8.58 horas e às 21.31,
com 3.80 e 2.70 metros, respectivamente

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

FASE DA LUA
QUARTO MINGUANTE - Será na quarta-feira, às 19.35 horas
INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

PENSAMENTO DO DIA

“Se sabe perdoar, estará a progredir”
- Ditado judaico

PUBLICIDADE

PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

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

06:00

HINO NACIONAL

06:05

DESENHOS ANIMADOS:
CHAVES
DESENHOS
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA
DA BRUXA” EPISÓDIOS 52 E 53

ELECTRICISTAS
gae também está envolvida no
projecto através dos filhos Ziggy
Marley, Cedella Marley e da viú-

va do cantor.
Ainda não há data de estreia.

Pintoras moçambicanas
em exposição em Lisboa

Mocuba
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Xai-Xai
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Inhambane
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Maputo - Província
Maputo - Cidade

(Ref.: RSE103)
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(Ref.: RSE108)
(Ref.: RSE109)
(Ref.: RSE110)

Resumo das Principais Responsabilidades:
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SOJOGO: 07ª EXTRACÇÃO DA

GRAVADO/BEIRA

09:00

CRIANÇAS CONTRA O VÍRUS
DIRECTO

20:00

TELEJORNAL

09:30

CONVERSAS EM CASA
DIRECTO

21:00

EMOÇÕES NO ÍNDICO: GIANNI

10:00

DESENHOS ANIMADOS: CÓDIGO DO PUZZLE
EPISÓDIOS 04 E 05

10:30
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(Ref.: RSE097)
(Ref.: RSE098)
(Ref.: RSE099)
(Ref.: RSE100)
(Ref.: RSE101)
(Ref.: RSE102)

DIRECTO
18:15

BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO

Para as seguintes localidades:
Nampula
Nacala
Pemba
Lichinga
Cuamba
Angoche
Chimoio
Tete
Quelimane

MAPUTO

07:00

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

NÁLIA AGOSTINHO E TAÍLA CARRILHO

AS artistas plásticas moçambicanas Nália Agostinho e Taíla
Carrilho inauguram no hoje a exposição “Sinergia de Emoções”,
no Espaço Espelho D’Água, em
Lisboa, capital de Portugal.
A mostra tem como tema a
mulher, uma abordagem omnipresente nas obras que serão
expostas pela primeira vez em
Portugal.
A exposição junta pela primeira vez as duas artistas que vivem em Maputo e nas suas obras
estão expostos temas como “as
questões de género, discriminação, inclusão e exclusão social
das mulheres em Moçambique e
no continente africano”.
O interesse criativo das artistas passa ainda por assuntos relacionados com “o isolamento e
a emoção afetada pelas questões
da crise atual”.
Serão 20 as obras que estarão expostas até 30 de Março,
nomeadamente uma série de
pinturas, desenhos e ilustrações
com o uso de acrílico, pastel de
óleo, carvão e tinta de óleo, tinta
da China e aguarelas sobre a tela
e papel.
As artistas “usam a literatura em momentos de pausa para
complementar o seu processo
criativo, recorrendo, neste caso,
à poesia e à prosa”, conforme lê-

PREVISÃO DE TEMPO

explicou.
Disse ainda que todos os
africanos têm uma história comum de ocupação, colonização, escravatura, colonialismo,
imposição da cultura do outro
que durou séculos, entretanto
lamenta que a história continue, embora as figuras sejam
outras. “Hoje ressentimos porque o novo colonizador, em algumas das ocasiões, já não é o
estrangeiro, mas nós próprios
e isso devido ao fenómeno da
auto negação causada por cinco
séculos de imposição de outras
culturas”, vincou. De acordo
com a escritora, as conversas
com os jovens devem ser sobre
o caminho que a África tem que
trilhar para continuar as lutas
de libertação.
“É verdade que depois
das independências os nossos
países enfrentaram diferentes guerras civis, isso de certa
maneira quebrou este círculo
de harmonia que existia entre

História de Bob Marley
retratada em filme
A BIOGRAFIA do músico jamaicano Bob Marley será levada aos
cinemas pelo estúdio de cinema
americano Paramount Pictures.
A lenda do reggae, que morreu em 1981, aos 36 anos, vítima
de cancro, será interpretada pelo
actor britânico Kingsley Ben-Adir. Esta não será a primeira
vez que Ben-Adir vive uma personalidade histórica, porque já
interpretou Malcolm X, no filme
“Uma Noite em Miami”, e Barack Obama, na série “The Comey
Rule” e é também conhecido
por ter participado em seriados
como “Peaky Blinders” e “The
OA”.
O filme terá a direcção de
Reinaldo Marcus Green, responsável por “King Richard: Criando
Campeãs”, sobre como King Richard criou as lendas do desporto mundial Venus e Serena, com
métodos pouco tradicionais.
A família da lenda do reg-
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PONTOS DE MEMÓRIA:
HISTÓRIA SOBRE ORIGEM DE
MASSANGENA

11:00

3600 SEGUNDOS

12:00

REPLAY VERÃO: ESPECIAL ACADEMIA DE GUARDA REDES
GRAVADO

13:00

JORNAL DA TARDE
DIRECTO

14:00

PELA LEI E ORDEM

14:30

TENDA DA JUSTIÇA

15:15

AGORA NÓS: OS MITOS DO
CANHÚ

16:15

LIGA JOGABET EM FUTEBOL
SÉNIORES MASCULINOS: MAXAQUENE VS DESPORTIVO DE

LOTARIA / TOTOLOTO / JOKER
E INFORMAÇÕES / TOTOBOLA
DIRECTO
LORETI/PROMOTOR DE MARCAS ITALIANAS
PROGRAMA 03
21:30

MATIAS DAMÁSIO EM CONCERTO

01:00

JOVENS EM ACÇÃO
REPETIÇÃO

02:30

PELA LEI E ORDEM
REPETIÇÃO

03:00

AGORA NÓS: OS MITOS DO
CANHÚ
REPETIÇÃO

04:00

3600 SEGUNDOS
REPETIÇÃO

05:00

REPLAY VERÃO: ESPECIAL ACADEMIA DE GUARDA REDES
REPETIÇÃO

06:00

HINO NACIONAL

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE

• Apoiar na manutenção de máquinas, equipamentos eléctricos e na instalação
de linhas eléctricas (aéreas e subterrâneas);
• Montar quadros eléctricos, equipamentos de medição e contagem nas
instalações do cliente bem como preencher relatórios de actividade e realizar as
suas actividades em conformidade com as normas de Higiene e Segurança em
vigor na Empresa.

00.20-UM ESPECTÁCULO

Requisitos:

08.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

04.57- HINO NACIONAL
05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06.00- NOVA VIDA, NOVO LAR

11.10- TURMA DA ALEGRIA

Taíla Carrilho e Nália Agostinho

-se na nota informativa da galeria que as acolhe sobre a mostra.
A exposição é resultado de
“um grande mergulho interno
para a autoanálise fundamental,
que comprova a necessidade de
aprender a lidar com as mudanças, as perdas e os ciclos”, indica
a galeria.
“Pela herança africana, Taíla
e Nália percebem a morte como

uma das poucas certezas da vida.
De acordo com as suas crenças,
a morte não significa um ponto
final, mas sim uma mudança de
estado, deixando de lado o corpo
físico para dar lugar a outra forma
de estar no espaço. E isto aplica-se no sentido literal e figurado.
Não existe um fim, existe uma
transformação”, prossegue-se
na nota informativa.

Nível Técnico Básico em Electricidade; Nível Médio do SNE; Mínimo de 1 ano
de experiência relevante como Electricista Industrial; Domínio de ferramentas
de produtividade informática; Domínio do inglês falado e escrito serão
vantagem.
_______________________________________________________________
Documentos Necessários:
Curriculum Vitae, Carta de Apresentação, Certificado de Habilitações
Literárias, Fotocópia do Bilhete de Identidade, indicação de Referências e
outros documentos relevantes para a candidatura.
Local e Prazo de Entrega das Candidaturas:
As candidaturas devem ser submetidas através do endereço selec.rse@sdomocambique.com, indicando no assunto, obrigatoriamente, a Referência e
denominação da vaga até ao dia 07/03/22, a partir do qual as candidaturas não
serão consideradas.

12.00- SINAL HORÁRIO/TÓPICOS DO JORNAL DA TARDE
12.02- MAGAZINE DESPORTIVO
12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO
12.30- JORNAL DA TARDE
13.00- BALANÇO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
15.00- TARDE DESPORTIVA
18.10- HORA DO SOLDADO
19.00 - SINAL HORÁRIO/TÓPICOS DO JORNAL DA NOITE
19.02- MAGAZINE DESPORTIVO
19.20- BOLETIM METEOROLÓGICO
19.30- JORNAL DA NOITE
20.00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS
20.30- ZONA QUENTE I PARTE
21.10- ZONA QUENTE II PARTE
NOTICIÁRIOS: 05, 07, 11, 12.30, 14, 18, 19.30, 21.00 HORAS
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“(DES)CONSTRUÇÕES & SOMBRAS”

O quotidiano entre
a sombra e a ruína

DA CONSULTA
À GRAMÁTICA
DELFINA MUGABE

(delfinadelfina1963@gmail.com)

FOTO CEDIDA POR THANDI PINTO

Quando usar “este” e “esse”

Exposição sobre elementos que ninguém nota

C

OMO acontece com muitos artistas, Ildefonso Colaço e Silasse Salomone
encontram no quotidiano
os elementos necessários
para fazer arte. Entretanto, no
mesmo cenário, os dois jovens
fotógrafos moçambicanos procuram documentar fenómenos que
façam da sua fotografia especial.
Entre vários elementos, Ildefonso Colaço achou nas paredes
e muros a característica diferenciadora e, por seu turno, Silasse
Salomone, preferiu aventurar-se
na captação de sombras.
O resultado chamou a atenção da Associação Cultural Kulungwana que, por sua vez, levou
as imagens dos jovens à sua galeria, na cidade de Maputo, onde se
montou uma exposição colectiva.
A mostra, intitulada “(Des)
Construções & Sombras”, pode
ser vista até 18 de Março e foi
inaugurada na quinta-feira, sob a
curadoria do fotógrafo João Costa,
também conhecido como Fun-

cho.
“Fiquei surpreendido com as
fotografias, são dois jovens inovadores com estilos diferentes, mas
inspirados no mesmo espaço”,
analisou Funcho durante a inauguração.
Na verdade, pode se dizer que,
na mesma galeria, se está diante
de duas mostras. Assim sendo,
“(Des)construções” faz uma referência à temática abordada por
Colaço, e “Sombras”, destaca os
trabalhos de Salomone.
Deste modo, “(Des)construções” é, como sugere o título,
um conjunto de imagens sobre
ruínas. É algo diferente por discutir este assunto numa pespectiva
distante da habitual como fez, por
exemplo, no ano passado, o fotógrafo Bocarras, ao levar à galeria
a Praça de Touros Monumental
de Maputo, um lugar histórico
da capital moçambicana que está
entregue à sua própria sorte.
Colaço fotografou muros e
paredes que caracterizam mui-

tas casas dos bairros periféricos,
onde habitações estão em degradação, mesmo que ainda estejam
em construção.
“O jovem documentou o
tempo, a desconstrução e as
histórias das casas”, explicou
Funcho. Colaço traz a ideia de
sobrevivência, lutas e conquistas, como se pode notar com os
blocos esburacados que também

podem ser vistos como janelas
pelas quais muitos cidadãos sonham por um futuro melhor e,
conforme observou o próprio
autor, procuram alcançar bom
êxito.
“Algumas casas remetem
também à ideia de as pessoas
não terem poder financeiro ou
como reconstruir, então entram
em degradação. Decidi propor
para a reflexão a desconstrução
da construção”, considerou.
São fotos humanas que
igualmente abordam a constante luta dos moçambicanos
contra a pobreza. Os donos
destas paredes e muros têm a
consciência do estado em que
as suas construções se encontram e, sempre que conseguem
comprar cimento, remendam-nos para minimizar os danos e
garantir a sua vitalidade.
“Também tem a questão
do tempo, as fotografias e casas
que documentei passaram por
um processo, foram castelos”,
comentou.
Por sua vez, Silasse Salomone apresenta fotografias a
preto e branco. Faz um casamento entre a luz e a sombra
para dar visão maior sobre algo
que acompanha o Homem, ain-

da que muita gente não preste
atenção, a sombra.
Neste sentido, foca-se nas
sombras como se quisesse captar a sua essência. “As minhas
fotografias, na verdade, não
são um projecto sólido, mas um
convite a assistirmos uma “perfomance” urbana nas nossas
sombras”, explicou Salomone.
Quer mostrar como é a vida
em Maputo e partilha as suas
vivências através de imagens
um pouco invertidas. “É na
verdade a sombra de todos os
residentes em Maputo”, continuou, referindo que “trouxe
como vejo as coisas e gostaria
que vissem para chamar a atenção sobre as nossas sombras”,
continuou
Explicou que os Homens
que ignoram a sombra também
podem, por vários motivos, ser
ignorados como a sombra.
“Há lugares que ando, mas
não consigo ouvir o meu nome,
então trouxe isso como uma
proposta de quem pode olhar
para a rua como um palco, ou
um lugar onde podemos cruzar
sem saber quem, de onde vem,
idade e muitos outros aspectos.
Eu trouxe isso através de sombras”.

Silasse Salomone

“(Des)construções”

“Sombras”

NASCIDO em Maputo, em 1999, Ildefonso Colaço começou a fotografar paisagens de rua em 2015, inicialmente sem nenhuma intenção aparente. O tempo trouxe a paixão e sobretudo uma ferramenta
de expressão que permitiu através dela contar (hi)estórias e abordar
as percepções e narrativas de aspectos frequentemente esquecidos
da vivência e história moderna.
Realizou a sua primeira exposição individual “Everthing is Something Else”, em Tóquio, capital do Japão, em 2020, ano em que
também participou na produção da mostra “Maputopias”, em Maputo.
No ano passado produziu, com o artista Amarildo Rungo, a colectiva “Corpo(r)ação” na Associação Muend’Arte e no Centro Cultural Moçambicano-Alemão, bem como integrou uma exibição do
Festival Internacional de Fotografia Kyotographie, no Japão.
Ficou em terceiro lugar no concurso de fotografia “Katla”, na
segunda edição do Festival Gala-Gala, organizado pelo colectivo
das casa culturais da cidade de Maputo.
Já Silasse Salomone nasceu em Maputo, em 1990, e reside no
bairro da Liberdade, município da Matola.
É formado em Electromecânica e faz fotografia como “freelancer” e integra o grupo de fotógrafos moçambicanos VêSó Moz.
Fez várias exposições como “Ponte que Liga Vidas”, promovida
pelo CCMA e 35 Awards Photo Context em 2018, Catchupa Factory
2021 e Kyotographie 2021.

Concurso premeia
autores infanto-juvenis
ESCRITORES e ilustradores da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (CPLP) podem concorrer, até 31
de Maio, ao Concurso Lusófono da Trofa, promovido
pela Câmara Municipal da Trofa, em Portugal, em parceria com o Camões Instituto da Cooperação e da Língua.
A iniciativa, que este ano vai na sua 21.ª edição, visa
fomentar a escrita criativa, valorizar a expressão literária e criar ou consolidar hábitos de leitura e escrita em
todas as idades.
Também pretende promover autores dos países de
língua portuguesa e a ilustração na literatura infantil.
O concurso apresenta duas modalidades, nomeadamente Prémio Matilde Rosa Araújo, que premeia o
autor do melhor conto com 2500 euros (perto de 179
mil meticais), e o Prémio de Melhor Ilustração no valor

“esse/esses”; “essa/essas” e “isso” designam o que está um pouco distante da pessoa
com quem se fala. Quer dizer, é referente à
segunda pessoa gramatical (singular e plural): “tu e vós”.
Alguns exemplos relativos a estes pronomes são:
- Quem deixou essa pasta vermelha aí no
chão?
- Os jovens hoje não respeitam os mais
velhos! Bons tempos esses que passaram…
- Essas pessoas que não respeitam as
normas vão sofrer muito.
Portanto, quando o falante diz “este ano
não vamos de férias a Pemba” faz alusão a
algo que aconteceria na presente época, enquanto ao mencionar “esses tempos está a
falar de coisas que aconteceram no pretérito
perfeito, ou seja, época que já passou. “este
carro (aqui) é meu, esse vermelho aí não sei
de quem é.
Existe, também, um outro pronome demonstrativo bastante usado: “aquele”, que
se refere a uma posição distante da pessoa
gramatical ou coisas de quem/que se fala, tal
como ilustram estes dois exemplos abaixo:
- Quem é aquele senhor de fato escuro?
- De quem são aqueles livros ali amontoados?
Em suma, respondendo à inquietação,
podemos dizer que “este” refere-se, tal
como vimos, à pessoa do discurso próximo
de quem fala, enquanto “esse” se encontra,
quanto à posição espacial, mais próximo de
quem ou que se fala.

Ac t iv i d a d e

Sobre os expositores

Ildefonso Colaço

UM leitor enviou a seguinte indagação à Da
Consulta à Gramática: “Gostaria de saber
quando ou em que contexto se pode usar os
pronomes “este” e “esse”?- tenho algumas
dificuldades.”
Para falarmos sobre este assunto que nos
é apresentado pelo leitor, vejamos o que diz
a gramática. Quer seja o vocábulo “este”,
quer “esse” trata-se de pronomes demonstrativos, à semelhança de “aquele” (com
as suas variações em género e número) e “
isto”, “isso” e “aquilo”. Têm a função de situar alguém ou algo no espaço, tempo e no
discurso em relação às pessoas gramaticais
(quem fala e a quem se fala).
A gramática do português contemporâneo indica que o pronome demonstrativo
“este” indica a proximidade da pessoa que
fala, enquanto o pronome “esse” menciona
a proximidade da pessoa com quem se fala.
De igual modo, os pronomes (esta/estas e
isto) indicam a posição próxima da pessoa
que fala. Vejamos alguns exemplos de frases
com “este”:
-Este é o edifício onde funcionam as telecomunicações;
-Esta casa faz me lembrar a minha infância;
-Isto não me agrada, vamos embora!
- Este ano não vamos viajar de férias?
De notar que os três pronomes (este, esta
e isto) para além de indicarem a proximidade da pessoa gramatical que fala ( “eu” e
“nós”), apontam o tempo em que os factos
ocorrem (presente). Quanto aos pronomes

de 2000 euros (mais de 143 mil meticais). No total estão
em jogo 4500 euros (perto de 322 mil meticais).
O conto vencedor será ilustrado pelo vencedor do
prémio ilustração, a fim de possibilitar a sua publicação
e lançamento nacional.
O Concurso Lusófono da Trofa é dirigido a maiores
de 18 anos, naturais, naturalizados ou estrangeiros devidamente legalizados e com residência comprovada há
mais de dois anos num dos países da CPLP, com ou sem
livros publicados.
De acordo com o regulamento do prémio, os participantes que se encontram nos países da CPLP poderão
entregar os seus trabalhos em mão, nos centros culturais portugueses dos respectivos países ou por correio.
O mesmo critério é aplicado aos autores residentes
em Portugal, embora tenham a possibilidade de depo-

sitar as candidaturas na Casa da Cultura da Trofa.
O edital refere ainda que não serão aceites trabalhos
cuja data do carimbo dos correios seja posterior a 31 de
Maio, nem obras enviadas por email.
Explica igualmente que podem ser apresentadas
obras colectivos e cada candidato tem a possibilidade
de concorrer, no caso de contos, com um número ilimitado de trabalhos.
O Concurso Lusófono da Trofa já teve mais de seis
mil participantes da CPLP, tendo o júri recebido candidaturas de outros países como Estados Unidos, China,
Austrália, Suíça, França, Inglaterra e Alemanha.
No ano passado foram submetidas 466 candidaturas. As vencedoras foram as portuguesa Isabel Peixeiro,
na categoria de Melhor Conto, com o texto “Vai Subir
ou Vai Descer?” e, na ilustração, Soraia Oliveira.

Liga os pontos e pinta com
cores bonitas e alegres
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DESPORTO

LIGAS EUROPEIAS DE FUTEBOL

City à prova após
desaire caseiro

City , líder da Liga inglesa, tem um jogo difícil no campo do Everton

R

ECUPERADOS da jornada europeia a meio
da semana, a bola volta a rolar nos principais campeonatos da
Europa este fim-de-semana,
e com grandes jogos. Desde
logo em Espanha, onde Sevilha vai “ferver” com o “derby” entre o Sevilha e o Betis,
que pode baralhar, e muito,
as contas no topo da classificação. Em Inglaterra, City
e United entram em acção
também amanhã.
HOJE
Manchester United-Watford, 17.00 horas
Após o empate em Madrid na primeira “mão” dos
oitavos-de-final da Liga dos

Campeões frente ao Atlético, o
Manchester United volta a focar-se na Premier League. Os
red devils estão virtualmente
no quarto lugar da classificação – têm mais jogos do que
o Arsenal – e têm de vencer
o penúltimo classificado da
tabela para continuar a marcar terreno nessa posição da
Champions.
Everton-Manchester City,
19.30 horas
A vitória do Liverpool a
meio da semana confirmou
um cenário antecipado no
fim-de-semana passada, na
derrota do Manchester City na
recepção ao Tottenham: a corrida ao título na Premier League está ao rubro a 12 jornadas

do fim. Os citizens têm mais
três pontos do que os reds e
jogam hoje em Liverpool, mas
frente ao Everton. Os toffees
têm desiludido, mas Goodison Park é sempre um recinto
fértil em surpresas.
ATLÉTICO DE MADRIDCELTA DE VIGO, 22.00
HORAS
A época do Atlético de
Madrid não está a ser brilhante, longe disso, mas ainda assim os colchoneros estão bem
dentro da luta pelos lugares de
acesso à Liga dos Campeões.
Hoje é dia de receber o Celta
de Vigo, com a expectativa
de perceber se João Félix vai
dar continuidade ao bom momento e marcar pelo terceiro

jogo consecutivo, depois dos
golos ao Osasuna e ao Manchester United.
AMANHÃ
West Ham-Wolverhampton, 16.00 horas
O Wolverhampton é uma
das equipas da moda em Inglaterra e Bruno Lage um dos
treinadores da actualidade.
Ora, esse facto vai ser posta à
prova em mais uma viagem a
Londres, desta feita para defrontar o West Ham. Um jogo
“europeu”, ou não fossem
duas equipas do topo da tabela
que têm legítimas aspirações
a ouvirem o hino da Liga dos
Campeões ou da Liga Europa
na próxima época.
Sevilha-Betis, 17.15 horas

Sevilha vai “ferver” amanhã. Pouco mais de um mês
depois do polémico “derby”
da Taça do Rei, Sevilha e Betis voltam a defrontar-se para
o campeonato, e desta vez no
Sánchez Pizjuán. Os béticos
estão em grande forma e conseguiram nas últimas semanas
uma aproximação ao rival,
vice-líder da La Liga – estão
agora separados por cinco
pontos.
Lyon-Lille, 21.45 horas
Lyon e Lille têm desiludido bastante na Ligue 1 esta
época, mas este não deixa de
ser o jogo da jornada 26, entre
dois dos principais clubes de
França. O Lyon tem vantagem
na classificação, já que é oitavo com 38 pontos, mas o Lille
sabe que uma vitória permite
ultrapassar o Olympique. É
um jogo que promete.
Lazio-Nápoles, 21.45 horas
Depois da Liga Europa, Lázio e Nápoles voltam a
apontar o foco para a Serie “A”
com objectivos diferentes. Por
um lado a Lázio ainda sonha
em terminar nos quatro primeiros lugares da classificação e por outro os napolitanos
ainda almejam conquistar o
título. É que o Nápoles tem 54
pontos e o líder Milan soma 56.
Barcelona-Athletic Bilbau,
22.00 horas
Ainda não está no ponto,
mas o Barcelona de Xavi Hernández já vai dando algumas
mostras de melhoria, como
atesta a goleada alcançada no
fim-de-semana passado em
Valência. Este domingo, há
novo desafio difícil: a recepção
ao Athletic Bilbau. Os bascos
já provaram que conseguem
bater esta equipa dos “catalães”, inclusivamente já este
ano, quando venceram para a
Taça do Rei, e Camp Nou tem
de estar de sobreaviso com o
conjunto orientado por Marcelino Toral.

Porto terá pela frente o Lyon

LIGA EUROPA

Franceses na rota
do Porto e Braga
FC PORTO e Sporting de
Braga vão defrontar adversários franceses, ditou o
sorteio da Liga Europa realizado ontem em Nyon, Suíça.
Os “dragões” medem
forças contra o Lyon, de
Anthony Lopes, enquanto os “minhotos” discutem
a passagem aos “quartos”

com o Mónaco.
Refira-se que as duas
equipas portuguesas não
podem jogar no mesmo
dia. Os “azuis e brancos”
têm a primeira “mão” marcada para dia 9, quarta-feira, enquanto os bracarenses jogam no dia
seguinte, 10 de Março.

Já o Betis tem duelo agendado contra o Eintracht. O
Barcelona, por seu turno, vai
jogar contra o Galatasaray.
O Leipzig terá pela frente o
Spartak de Moscovo, equipa que não poderá jogar a
eliminatória em casa devido ao conflito armado entre
Ucrânia e Rússia.

Chelsea e Liverpool
batem-se pela Taça da Liga
CHELSEA e Liverpool defrontam-se
hoje a partir das 18.30 horas, no Estádio
de Wembley, na final da Taça da Liga.
Trata-se da primeira final de 2022,
em Inglaterra, que opõe duas das principais equipas do país do futebol. Os
“blues” não conquistam esta prova há

sete anos, os “reds” estão há mais tempo (10).
De resto, o clube de Liverpool tem
uma motivação extra, já que se torna no
mais vitorioso da competição. Se bater o
Chelsea passa a contar com nove edições
ganhas.

PUBLICIDADE

LIGA DOS CAMPEÕES

UEFA retira final a São Peterbusgo
A FINAL da Liga dos Campeões irá decorrer em Paris
e não em São Petersburgo
como estava anteriormente
previsto. A decisão saiu de
uma reunião de emergência do Comité Executivo da
UEFA realizada ontem.
A final será realizada,
deste modo, no Stade de
France, em Paris, a 28 de
Maio.
Em comunicado, a UEFA
informa ainda que os clubes russos e ucranianos, tal
como as respectivas selecções nacionais, terão, até
indicação em contrário, de
realizar em campo neu-

tro os jogos sob a tutela da
UEFA. Isso significa que a
Rússia vai enfrentar a Polónia (24 de Março) no “play-off” de acesso ao Mundial
em local ainda a designar.
Já a Ucrânia jogaria sempre
fora de casa.
Reagindo a esta decisão,
o Kremlin disse ser lamentável. “É lamentável que tenha sido tomada tal decisão.
São Petersburgo poderia ter
oferecido condições ideais
para a realização de um festival de futebol”, criticou o
porta-voz Kremlin, Dmitri
Peskov, pouco tempo depois do anúncio da UEFA.

FÓRMULA 1

GP de Sochi em risco
A FÓRMULA 1 emitiu um comunicado ontem a informar
que “é impossível” realizar o
Grande Prémio da Rússia nas
“actuais circunstâncias”.
A organização diz que esta
posição surge após uma reunião realizada quinta-feira, que
envolveu ainda a FIA e as equipas que participam no campeonato do mundo.
Na nota oficial é possível
ler-se que a Fórmula 1 “está
a acompanhar os desenvolvimentos na Ucrânia, com
tristeza, em choque e com
esperança numa rápida e
pacífíca resolução” do panorama actual.
Recorde-se que, já na quin-

Direcção da F1 diz não existirem condições para realização do evento em território russo

ta-feira, Sebastien Vettel tinha
afirmado que não iria participar no GP de Sochi mesmo que
a prova se realizasse. Também o
campeão mundial, Max Verstappen defendeu o cancela-

mento do Grande Prémio.
A prova no circuito de Sochi está prevista para o fim-de-semana de 23 a 25 de Setembro, naquela que é a 17.ª corrida
do Mundial de Fórmula 1.

Man.United
cancela contrato
com russos
O MANCHESTER United decidiu terminar o
acordo publicitário com a companhia de aviação russa, Aeroflot, cujo nome era habitualmente visto na aeronave que transportava a equipa.
Num curto comunicado os “red devils” explicam a decisão com os recentes eventos na Ucrânia. “À luz dos
eventos na Ucrânia, decidimos cancelar o patrocínio
da Aeroflot. Partilhamos a preocupação com os nossos
adeptos em todo o mundo e estendemos a nossa simpatia
a todos os que foram afectados», lê-se no site do clube.
Lembre-se que este contrato publicitário valia 40 milhões de euros ao emblema inglês.
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LIGA JOGABETS

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Bulls e Ferroviário atentos
ao deslize dos “tricolores”

B

LACK Bulls e Ferroviário vão entrar em campo
hoje e amanhã na expectativa de um deslize
do Maxaquene para
assumirem a liderança da
Série “B” do Campeonato de
Futebol da Cidade de Maputo - Liga Jogabets. Quer os
“touros”, quer os “locomotivas” são favoritos a somar
três pontos nos confrontos
com 1º de Maio e Desportivo, respectivamente.
Em jogo da Série “A”,
hoje, no campo do Tchumene, a partir das 16.15 horas,
1° de Maio terá poucos argumentos para contrariar
a classe da Black Bulls. No
campo do Matchedje terá
lugar, a partir das 14.15 horas, o jogo entre Racing e
Estrela Vermelha, para logo
a seguir os “militares” enfrentarem o Vulcano.
No Estádio da Machava, a partir das 14.15 horas,
Ferroviário das Mahotas vai
bater-se com o líder Maxaquene. No mesmo palco,
amanhã, a partir das 16.15
horas, jogam Desportivo e
Ferroviário.
Para a Série “B”, hoje,
no campo do Tchumene, às
14.00 horas, Águias Especiais joga com Mahafil, e no
campo do Costa do Sol, a
partir das 14.15, Académica enfrenta Liga Desportiva, antes de Nacional medir
forças com os “canarinhos”.
No campo do Matchedje,
também a partir das 14.15
horas, Racing terá pela frente o Estrela Vermelha.
O Maxaquene lidera a
Série “A” após vencer o

Sporting da Massinga, após
empatar com Temusa Costa
do Sol na ronda inaugural.
Este desafio conta para a
Série “B”.
Outras partidas terão
lugar amanhã, domingo. Para a Série “B”, Liga
Desportiva da Maxixe vai
jogar com Temusa e os jogos da Série “A” são Associação Desportiva Samboco-União Desportiva de
Savala e Associação Desportiva 17 de Maio-Ferroviário.
O Ferroviário de Inhambane lidera a Série “A” com
três pontos, os mesmos da

União Desportiva de Zavala. A Série “B” é liderada
por Morrumbene FC, com
três pontos; Temusa e AD
Vilankulo seguem com um
ponto cada.
CONFIRMADOS TODOS
JOGOS NA ZAMBÉZIA
Após o registo de duas faltas de comparência na Zambézia, na primeira jornada, a
Associação Provincial garantiu
a realização de todos os jogos
da segunda ronda. Assim, hoje
terá lugar o desafio entre Sonho
Real de Nicoadala e Djerre de
Inhassunge.
Amanhã, domingo, no
campo do Ferroviário de Que-

limane, a partir das 13.00 horas, jogam 1º de Maio e Sporting
de Quelimane e a seguir Associação Desportiva 3 de Fevereiro vai enfrentar Ferroviário de
Quelimane. No campo distrital
de Nicoadala, às 15.00 horas,
o Ferroviário local vai receber
Efwua de Namacurra, e em
Mocuba haverá um frente-a-frente entre emblemas locais,
Matchedje e Sumeia FC.
Quatro equipas seguem
com três pontos, nomeadamente Matchedje, Sporting
de Quelimane, Sumeia FC de
Mocuba e Ferroviário de Quelimane. As restantes ainda não
pontuaram.

MATCHEDJE DE MOCUBA

Matsombe é novo
presidente
GUILHERME Matsombe foi
ontem eleito novo presidente do Matchedje de Mocuba, em Assembleia-Geral
ordinária da colectividade,
que tinha também como
pontos de agenda a apresentação do relatório de actividades e contas do triénio
2019/2021 e o orçamento de
2022.
A eleição de Guilherme
Matsombe, quadro das Forças Armadas, ostentando
actualmente a patente de
tenente-coronel, surge na
sequência do pedido de demissão de Mussa Maliuata
do cargo que ocupava desde
2011, altura da fundação do
clube.
Maliuata demitiu-se por
razões pessoais, numa altura em que cumpria o segundo ano do seu terceiro mandato, que termina em 2025.

Miquissone reencontra
Sundowns na “Champions”
A NOITE de hoje (21.00 horas)
será especial para o internacional moçambicano Luís Miquissone, visto que terá pela
frente o antigo clube Mamelodi Sundowns da África do Sul,
em jogo da terceira jornada do
Grupo “A” da Liga dos Campeões Africanos de futebol.
Miquissone parte para este
encontro motivado e confiante depois de no último desafio
pelo Al Alhy, a contar para o
campeonato, ter apontado
dois golos, o que lhe valeu o
destaque de homem do jogo.
Por outro lado, o avançado
encara esta partida como um
teste para demonstrar o seu
real valor à equipa que preteriu dos seus serviços em 2018,
tendo o emprestado ao Chippa
United.
Lançado um olhar geral sobre esta partida, destaca-se que
o Al Ahly procurará conquistar
os primeiros três pontos e alcançar o Sundowns (com mais
um jogo), líder neste momento
com quatro pontos.
Fazem ainda parte deste
grupo, as equipas do Al-Hilal e
El-Merreikh do Sudão

Black Bulls vem de uma goleada sobre o Matchedje e hoje recebe o 1º de Maio

Desportivo por 2-0 na segunda jornada. É seguido
pela Black Bulls que maltratou o Matchedje por 6-1.
Os “touros” somam quatro
pontos, os mesmos do Ferroviário de Maputo, vitorioso na partida anterior por
3-0 sobre o 1° de Maio.
A Série “B” é liderada
pelo Costa do Sol, com seis
pontos, enquanto Liga soma
três pontos.
AD VILANKULO
EM NOVO TESTE
No “provincial” de Inhambane, a Associação Desportiva de Vilankulo vai
hoje a novo teste diante do

Guilherme
Matsombe
foi o único concorrente, ou
seja, liderou a única lista
depois da desistência, à última hora, de José Tuto Augusto e Joaquim Francisco,
que concorriam à presidência daquele clube “militar”.
A Assembleia-Geral Ordinária do Matchedje de
Mocuba contou com a presença do Ministro da Defesa
Nacional, Cristóvão Artur
Chume, que presidiu o acto
e deixou algumas recomendações aos sócios presentes.
Entre elas, destaca-se a necessidade de maior abertura
na abordagem dos assuntos
do clube, aproximação ao
público para a angariação
de mais sócios, bem como a
busca de parcerias para colher mais apoios com vista à
sustentabilidade da colectividade.

Tenente-coronel Matsombe assume desde ontem os destinos do Matchedje de Mocuba
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DUPLA “MADEIRENSE”
RECEBE SPORTING
A dupla de futebolistas moçambicanos que alinha pelo
Marítimo,
nomeadamente
Zainadine Jr e Clésio, terá pela
frente, a partir das 20.00 horas
de hoje, o campeão Sporting
em jogo da 25.ª jornada da I Liga
Portuguesa.
Jogo difícil em perspectiva para os “madeirenses”,
que querem voltar aos triunfos
após a derrota caseira diante
do Famalicão. Por outro lado,
os “leões” não podem perder
pontos sob o risco de ver o Porto avolumar a vantagem no primeiro lugar.
O Marítimo ocupa o oitavo
lugar com 28 pontos e o Sporting é segundo com 57.
GENY DIANTE DO BENFICA
Para a mesma prova, o Guimarães, de Geny Catamo, bate-se fora de portas com o Benfica. O encontro está agendando
para amanhã, às 20.00 horas.
O médio ofensivo, que está
na cidade dos Arcebispos por
empréstimo do Sporting, estreou-se a jogar com a camisola
dos vimaranenses, mas não foi
feliz, visto que saiu derrotado

Miquissone estará em acção frente a sua antiga equipa, o Mamelodi Sundowns

em casa (1-3) diante do Arouca. É bem possível que volte a
ser aposta de Pepa para o embate com os “encarnados”.
O Guimarães ocupa a sexta posição com 30 pontos. Já o
Benfica é terceiro com 51.
ATLÉTICO DE REINILDO
EM CASA APÓS GOLEADA
O Atlético de Madrid, de
Reinildo, recebe hoje, a partir das 22.00 horas, o Celta de
Vigo, depois de na ronda passada ter goleado fora o Osasuna
(0-3).
Com 25 jornadas realizadas, os “colchoneros” ocupam
o quinto lugar com 42 pontos,
os mesmos que o Barcelona em
quarto (menos um jogo).
Reinildo deve voltar a merecer a confiança de Simeone
para entrar no onze, tal como
aconteceu na ronda anterior.
MEXER TENTA SAIR
DA ZONA DE AFLIÇÃO
O Bordéus, de Mexer, passa
por momentos difíceis na Liga
Francesa, ocupando o 20.º e
último lugar com 21 pontos. Na
tarde de amanhã, a partir das
16.00 horas joga, no reduto do
Clermont, 15.º classificado com
27 pontos.
O “central” moçambicano
tem ficado de fora da convocatória nos últimos jogos.
WITI QUER VOLTAR
AOS TRIUNFOS
A derrota na casa do líder
Casa Pia fez com que o Nacional de Witi perdesse terreno na

corrida por uma vaga que dá
acesso à I Liga Portuguesa na
próxima temporada, mas nada
está perdido, visto que ainda
há 11 jogos por disputar. É com
este espírito de crença que os
nacionalistas defrontam amanhã, às 13.00 horas, o Trofense
em partida da 23.ª jornada da II
Liga.
BAROKA FRENTE
AO GIGANTE CHIEFS
A precisar urgentemente de pontuar para se manter
ainda vivo na luta pela manutenção, o Baroka, de Kambala,
enfrenta hoje, a partir das 21.30
horas, o Kaizer Chiefs em jogo
da 21.ª jornada da Premier Soccer League (PSL).
Não será, seguramente, o
jogo que o Baroka precisava
para ganhar o ímpeto para de
uma vez iniciar a sua recuperação, atendendo que o adversário é um crónico candidato
ao título, apesar de, neste momento, estar em quinto lugar
com 29 pontos, a 19 do comandante Mamelodi Sundowns.
Ainda para a PSL, o Real
Kings, que conta no seu plantel com Dominguez, embora
este não seja convocado desde
22 de Dezembro, vai defrontar
o Supersport United, curiosamente antigo clube do nº 7 dos
“Mambas”.
O Real Kings está tranquilo
no terceiro com 30 pontos, menos um que o Orlando Pirates.
Um triunfo frente ao oitavo classificado com 26 pode resultar no
“salto” para a vice-liderança.

CIRCUITO AFRICANO DE TÉNIS NO EGIPTO

Dupla nacional
perde na final de pares
SUB-17 E 20

“Mambinhas” disputarão
acesso ao CAN no COSAFA
AS selecções nacionais de futebol sub-17 e 20 irão disputar as eliminatórias de acesso
ao Campeonato Africano das
Nações (CAN), no torneio regional COSAFA, que será disputado em Eswatini e África do
Sul, respectivamente, em datas
ainda por anunciar. A importância deste campeonato foi
reforçada pela Confederação
Africana de Futebol (CAF), que
tomou a decisão de alterar o
anterior figurino de qualificação.
Com efeito, este torneio
terá a prerrogativa de qualificar
as duas nações (nas respectivas
categorias) que representarão a
região na prova continental. O
“Africano” de Sub-17 terá lugar na Argélia no próximo ano,
depois de ter sido adiado no
ano passado devido à crise sanitária que o afectou o mundo.
Os jogos serão realizados no

Novo Estádio em Oran, no Estádio de 5 de Julho em Argel e
no Estádio Mustapha-Tchaker
em Blida.
Por sua vez, o CAN determinará quais dos quatro países
africanos disputarão o Campeonato Mundial da categoria,
que será disputado no Peru de
17 de Setembro a 8 de Outubro
do próximo ano. Lembrar ainda que o CAN de Sub-17 deveria ter sido realizado em Março
do ano passado em Marrocos,
mas o torneio foi cancelado
quatro dias antes do seu início
devido à Covid-19.
Anotar que Peru já havia
sediado o torneio em 2005. O
país também recebeu inicialmente os direitos de hospedagem da edição-2019, mas
foram retirados pela FIFA em
Fevereiro de do mesmo ano
após terem sido identificados
irregularidades nas inspecções

às instalações.
Entretanto, Egipto irá acolher o Campeonato Africano de
Sub-20, sendo que o “Mundial” está agendado para a Indonésia em 2023.
Esta competição é realizada de dois em dois anos, onde
24 equipas competem entre
si pelo título. As várias fases
de qualificação continentais
conduzem a uma final. Referir que o torneio já teve onze
campeões até à data: Argentina, Brasil, Portugal, Sérvia,
Gana, Espanha, Rússia, Alemanha, Inglaterra, França e
Ucrânia, esta última detentora do título.
Realçar que Moçambique
esteve presente no CAN realizado na Mauritânia em 2020,
depois de ter conquistado o
Torneio COSAFA, no mesmo
ano na cidade portuária de Port
Elizabeth, África do Sul.

A DUPLA moçambicana
Edilson Rosa/Éric Sigaúque
perdeu ontem a final de
pares contra Marrocos por
parciais de 4/6 e 3/6, no
Circuito Africano de Ténis
Júnior (Sub-14), que terminou ontem na cidade de
Cairo, no Egipto.
Os moçambicanos não
resistiram depois da vitória, no dia anterior, sobre os egípcios, por 6-2 e
6-4, nas meias-finais. Mas

conseguiram a medalha
de bronze, que honra em
grande medida o país.
Enquanto isso, Edilson Rosa esteve à beira do
pódio, em singulares, ao
perder na disputa, ainda ontem, do terceiro lugar frente a um adversário
egípcio por 1/4, 4/2 e 4/10.
Rosa falhou assim a
possibilidade de repetir a
proeza cometida num dos
dois torneios do Circui-

Edilson Rosa, de preto, atento ao movimento do adversário

to Regional, realizado em
Outubro, em Bulawayo,
no Zimbabwe. Foi terceira classificada, o que lhe
catapultou do 10.º para o
sétimo lugar no ranking
africano.
O circuito terminou ontem e a delegação moçambicana, da qual também faz
parte o seleccionador nacional, Alberto Nhancale,
regressa a Maputo no domingo.
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

Líderes africanos pedem reforço
no cambate ao terrorismo

L

ÍDERES africanos reunidos quinta-feira apelaram a Kinshasa e a
Pretória para expandirem, com o apoio da
ONU, a luta contra as forças
negativas no leste da República Democrática do Congo
(RDCongo). O apelo consta
do comunicado da 10.ª Reunião de Alto Nível do Mecanismo Regional de Supervisão do Acordo-Quadro para

a Paz, Segurança e Cooperação na República Democrática do Congo e na Região, a
que a Lusa teve acesso.
Nele, os líderes reunidos
em Kinshasa dizem ter decidido “encorajar a RDCongo e
a República da África do Sul a
prosseguirem e a expandirem
ainda mais, com o apoio da
MONUSCO (Missão de Estabilização da Organização das
Nações Unidas no Congo), a

GUINÉ-BISSAU

MP revoga medida
de coação imposta
ao presidente do PAIGC
O MINISTÉRIO Público (MP) da Guiné-Bissau revogou ontem a
medida de coação de obrigação de permanência no país imposta
ao deputado e líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, segundo
fonte judicial.
Num despacho, citado pela Lusa, refere-se que o procurador
da República decidiu “revogar o despacho que declara suspeito o
cidadão Domingos Simões Pereira” e “revogar a medida de coação
de obrigação e permanência aplicada” ao deputado.
O despacho determina igualmente “arquivar os autos” e “comunicar com carácter de urgência” a decisão à Assembleia Nacional Popular e ao Ministério da Administração Interna, o que suspende o pedido de levantamento de imunidade parlamentar do
deputado.
O procurador da República reconheceu que indiciou o líder do
Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) como suspeito num processo, em que aquele apenas constava
como testemunha, e que já foi julgado e já transitou em julgado há
quase sete anos.
Este processo está relacionado com o alegado apoio financeiro
por parte do Governo a instituições bancárias, mas Simões Pereira
alega que o acordo para essa ajuda foi assinado em Novembro de
2015, quando ele já não era primeiro-ministro, cargo que assumiu
entre Julho de 2014 e Agosto de 2015. - (Lusa)

luta contra as forças negativas no leste da RDCongo”.
A cimeira, organizada
pelo Presidente da RD Congo, Félix Tshisekedi, contou com a participação do
Presidente de Angola, João
Lourenço, que é também
presidente em exercício da
Conferência Internacional
sobre a Região dos Grandes
Lagos (CIRGL).
Participaram também o

secretário-geral adjunto da
ONU para as Operações de
Paz , Jean-Pierre Lacroix, o
presidente da Comissão da
União Africana, Moussa Faki
Mahamat, e o Presidente da
África do Sul e presidente em
exercício do Órgão de Cooperação nas áreas de Política,
Defesa e Segurança da SADC,
Cyril Ramaphosa.
Na declaração final, os líderes felicitaram a RDCongo

“pelos progressos notáveis
registados nas operações
militares levadas a cabo pelas
Forças Armadas Congolesas,
apoiadas pela MONUSCO,
contra as forças negativas no
leste do país.
No entanto “manifestaram preocupação pelo facto
de as forças negativas com
redes em toda a região e não
só, algumas delas com filiações a grupos terroristas in-

ternacionais, continuarem
a representar uma ameaça
para os civis e a alimentar
desconfiança e tensões entre
os países da região”.
Os líderes decidiram ainda “procurar soluções duráveis para as pessoas deslocadas na região e acelerar
as actividades que visem
assegurar o repatriamento
voluntário das mesmas”. (Lusa)

Parlamento angolano
aprova mobilidade na CPLP
O PARLAMENTO angolano aprovou
ontem por unanimidade o projecto de resolução que aprova, para a
ractificação, o acordo sobre a mobilidade entre os Estados-Membros da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP).
O projecto de resolução passou
do crivo dos deputados angolanos
com 156 votos a favor, durante a
segunda reunião plenária ordinária
referente a quinta sessão legislativa da quarta legislatura da Assembleia Nacional.
Deputados e membros do Governo angolano, presentes no
Parlamento, assinalaram a importância do instrumento para para a
facilitação da mobilidade e a circulação de pessoas, bens e serviços
no espaço geográfico da CPLP.
Para o secretário de Estado das

Relações Exteriores angolano, Domingos Custódio Vieira Lopes, que
apresentou o diploma no plenário,
este é um acordo que vem “proporcionar um ambiente potenciador de oportunidades e benefícios
a favor de Estados e respectivos
países”.
A mobilidade na CPLP “é uma
aspiração antiga dos Estados membros e constitui um instrumento
essencial para o aprofundamento
do sentimento de pertença e o reforço da identidade comunitária”,
frisou.
O Acordo sobre a Mobilidade entre os Estados-Membros da
CPLP foi assinado em 17 de Julho
de 2021, em Luanda, durante a 13.ª
Conferência de Chefes de Estado e
de Governo da CPLP.
Domingos Custódio Vieira Lo-

pes recordou que o instrumento
do bloco lusófono “abrange todos
os cidadãos da CPLP e garante a
existência de um nível mínimo de
mobilidade no espaço comunitário”.
“No entanto, o mecanismo
adoptado para o efeito deve ter em
consideração as especificidades de
cada país nos mais variados domínios, nomeadamente institucional
e de inserção regional. Em casos
específicos, os Estados poderão
restringir ou condicionar esta mobilidade por razões de segurança
nacional, saúde pública ou ordem
pública”, realçou.
Sao membros da CPLP Angola,
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Guiné Equatorial, Moçambique,
Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste. - (LUSA)

Emnati mata quatro
pessoas em Madagáscar
A PASSAGEM do ciclone Emnati em Madagáscar provocou pelo menos quatro mortos e afectou dezenas de milhar na ilha, atingida no período de um mês por várias
tempestades tropicais e um ciclone, anunciaram ontem
as autoridades locais. “Quatro mortes foram registadas
em Farafangana”, uma cidade costeira no sudeste, de
acordo com um relatório provisório do Escritório Nacional de Gestão de Riscos (BNGRC). Segundo as autoridades malgaxes, cerca de 72.200 pessoas foram afectadas, e a passagem do ciclone provocou ainda cortes
em estradas e numa ponte. O Emnati atingiu a ilha no
início desta semana com rajadas de até 140 quilómetros
horários.

Sindicalistas
são-tomenses exigem
novo salário mínimo
A ORGANIZAÇÃO Nacional e a União Geral dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe (ONSTP e UGT) exigiram
quinta-feira ao Governo a fixação do salário mínimo na
função pública em 4.500 dobras (cerca de 13 mil meticais) até segunda-feira. Os líderes das duas centrais sindicais convocaram a imprensa para reagir às declarações
do ministro das Finanças, Eugénio Graça, sobre uma negociação com os sindicatos visando a implementação do
reajuste salarial. “Reajuste não é o nosso documento. Nós
estamos a discutir o salário mínimo na função pública”,
afirmou o secretário-geral da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Costa Carlos. O secretário-geral da Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe (ONSTP), João Tavares, deixou ultimato ao Executivo
para definir um novo salário mínimo, face ao equivalente
a cerca de 3.500 meticais em vigor actualmente.

Somália volta a adiar
conclusão de processo
eleitoral
A SOMÁLIA adiou para 15 de Março a data de conclusão das
eleições para a câmara baixa do Parlamento, ampliando o atraso num processo eleitoral sucessivamente adiado. As eleições
para a câmara baixa deveriam, de acordo com um acordo recente, ser concluídas ontem e abrir caminho para a nomeação do Presidente, mas o vice-ministro da Informação, Abdirahman Yusuf, disse que o prazo passou para 15 de Março. “O
Conselho Consultivo Nacional expressou a sua decepção por
não ter conseguido cumprir o prazo”, acrescentou, numa intervenção feita via televisão.
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CRISE NA UCRÂNIA

Sanções, a arma do Ocidente contra a Rússia
“(...) DEIXÁMOS claro que
não temos nenhum plano e
intenção de enviar tropas da
NATO para a Ucrânia”, disse
quarta-feira o secretário-geral da organização militar,
Jens Stoltenberg, adiantando:
“O que deixámos claro é que
já aumentámos e estamos a
aumentar a presença de tropas (da aliança) na parte leste da aliança em território da
NATO.”.
O Presidente ucraniano
reclamou ontem que a Ucrânia estava a defender-se sozinha, lamentando que as “forças mais poderosas do mundo
estão a observar de longe”, em
alusão às forças dos EUA, da
Aliança Atlântica e de outros
países ocidentais.
Entretanto, há quase consenso entre os países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN/
NATO) que a aliança não deve
intervir na guerra na Ucrânia,
pelo menos de forma directa.
“Devemos todos ter claro
qual seria o risco de erro de
cálculo e o quão existencial
isso poderia se tornar muito rapidamente se as pessoas
calculassem mal e as coisas
aumentassem
desnecessariamente”, assim resumiu, o
ministro britânico das Forças
Armadas, James Heappey, as
razões para que a NATO ou
qualquer país ocidental não
intervenha militarmente em
apoio à Kiev contra Moscovo.

“Devemos todos nesta
Casa ser claros que as tropas
britânicas e da NATO não devem (e) não têm de desempenhar um papel activo na
Ucrânia”, disse Heappey ao
Parlamento.
As potenciais ocidentais
como os Estados Unidos e seus
aliados da NATO e União Europeia e G7 vão usar sanções
como arma contra a invasão
da Rússia à Ucrânia.
Washington e Bruxelas
anunciam sanções “devastadoras” contra Moscovo. “Esta
manhã (quinta-feira) reuni
com meus homólogos do G7
para discutir o ataque injustificado do Presidente Putin
à Ucrânia e concordámos em
avançar com pacotes devastadores de sanções e outras
medidas económicas para
responsabilizar a Rússia”, escreveu Joe Biden, Presidente
dos EUA, no Twitter.
PREPARADO PARA ESTE
MOMENTO
O chefe de Estado ucraniano considera, no entanto, que
“isto (as sanções) não é suficiente”.
O Kremlin também comentou sobre as sanções ocidentais impostas à Rússia afirmando que elas “causariam
problemas, mas não intransponíveis”
O Ministério da Economia
diz que a Rússia aprendeu a
viver com as sanções e que estaria a intensificar os seus laços

comerciais e económicos com
outras regiões para combater
a ameaça que emana do Ocidente. Moscovo enfrenta um
regime de sanções ocidentais
desde 2014.
“A retórica de alguns de
nossos colegas estrangeiros
(ocidentais) era tal, que há
muito tempo estamos prontos para novas sanções potenciais”, afirma.
Os analistas do Citibank
não compartilham do optimismo de Moscovo, mas reconhecem que a Rússia tem fortes
fundamentos.
Em 2014, quando tropas
russas entraram na Crimeia,
anexando parte da Ucrânia,
isto provocou uma primeira
ronda de sanções ocidentais.
Este período ensinou Moscovo
uma importante lição: estar
preparado para esse tipo de retaliação.
Desde então, a Rússia foi
reforçando a sua defesa, reduzindo a dependência do dólar e
tentando tornar sua economia
à prova de sanções.
O Presidente Vladimir Putin pode estar contando que
vai suportar sanções por mais
tempo do que o Ocidente supõe.
RESERVAS
INTERNACIONAIS
Em Janeiro deste ano, as
reservas internacionais do
Governo russo, em moeda estrangeira e ouro, chegaram a
níveis recordes, valendo mais

de 630 mil milhões de dólares
(40,2 biliões de meticais).
Essa é a quarta maior reserva do mundo e poderia ser
usada para ajudar a sustentar
a moeda da Rússia, o rublo,
por um tempo considerável.
Notavelmente,
apenas
cerca de 16% das divisas da
Rússia são actualmente mantidas em dólares, abaixo dos
40% de cinco anos atrás.
Cerca de 13% é composto por
renminbi, a moeda oficial da
China.
Tudo isso foi projectado
para proteger a Rússia o máximo possível das sanções, lideradas pelos Estados Unidos.
A “fortaleza Rússia”
Também foram desenvolvidas outras mudanças na
estrutura da economia russa.
Com o tempo, o país reduziu a sua dependência de
empréstimos e investimentos
estrangeiros e tem buscado
activamente novas oportunidades comerciais fora dos
mercados ocidentais.
A China é uma grande
parte dessa estratégia.
O Governo de Moscovo
também deu os primeiros
passos para criar seu próprio
sistema de pagamentos internacionais, caso seja cortado
do Swift - um serviço global
de informações financeiras
que é supervisionado pelos
principais bancos centrais
ocidentais.
A Rússia também vem

reduzindo o tamanho do seu
orçamento, priorizando a estabilidade sobre o crescimento. Isso significa que a economia do país cresceu em média
menos de 1% ao ano na última
década, mas pode ter se tornado mais auto-suficiente no
processo.
“O que a Rússia está a fazer, na verdade, é construir
quase um sistema financeiro
alternativo para que consiga
resistir a alguns dos choques
de sanções que o Ocidente pode impor”, diz Rebecca
Harding, presidente-executiva da consultoria Coriolis
Technologies.
“Mas tudo isso trará alguma dor no curto prazo, e o sistema russo tem a vulnerabilidade de ter uma rede pouco
espalhada no mundo”.
INTERESSES
ESTRATÉGICOS
Certamente
Moscovo
pode estar a entrar num jogo
perigoso. Sanções aos principais bancos russos, principalmente os estatais, seriam
prejudiciais.
Mas o Presidente Putin
pode estar a calcular que os
EUA, o Reino Unido e a União
Europeia têm interesses estratégicos ligeiramente diferentes a serem considerados.
É obviamente mais fácil para alguns países impor
sanções à indústria russa de
petróleo e gás do que a outros.
A União Europeia como um

A suspensão do gasoduto Nord Stream 2 é uma das sanções impostas à Rússia

todo obtém 40% do gás natural da Rússia; o Reino Unido
recebe cerca de 3%.
A decisão da Alemanha
de suspender a certificação
do gasoduto Nord Stream 2,
portanto, é prejudicial para a
Rússia, mas também terá um
impacto directo nos preços da
energia na Europa Ocidental.
Mirando os oligarcas
Desde 2014 uma outra estratégia dos países ocidentais
é restringir o acesso de oligarcas russos ao seu património.
Segundo a professora Tomila Lankina, da London
School of Economics (Reino
Unido), essas experiências
passadas “não foram suficientemente longe”.
“Mudanças só acontecerão

se eles forem alvo numa escala
muito maior”, explica Lankina.
O Presidente Putin não
mantém dinheiro e outros activos no exterior em seu próprio nome por razões óbvias,
mas uma rede de apoiantes ultra-ricos faz isso por ele.
Londres é um foco em especial, pois tem uma rede estabelecida há muito tempo de
empresas de fachada, portfólios de propriedades e influência política.
O Governo do Reino Unido
anunciou recentemente novas sanções contra indivíduos
específicos, mas o grupo anti-corrupção Transparência Internacional diz que há cerca de
1,5 mil milhões de libras (128,2

mil milhões de meticais) em
dinheiro russo investido apenas em propriedades de Londres, grande parte de fundos
mantidos em paraísos offshore.
“Os governos ocidentais
não estão apenas a falhar com o
povo russo ao permitir que isso
aconteça, eles também estão a
falhar com seu próprio povo”,
aponta a professora Lankina,
destacando os efeitos que tais
sanções podem ter nos países
de origem.
NR - Texto adaptado de
“O plano da Rússia para reagir às sanções do Ocidente”
da BBC. Caso o leitor tenha
acesso à Internet por ler o original em https://www.bbc.
com/portuguese/internacional-60488813
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