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Para o seu próprio bem, use a máscara sempre que estiver 
em locais onde estejam pessoas que não vivem consigo.

O 
PRESIDENTE da Re-
pública, Filipe Nyusi, 
apelou aos empresários 
nacionais e estrangei-
ros para investirem 

mais no sector agro-florestal, 
sobretudo na província do Nias-
sa, com grande potencial para 
plantações de espécies exóti-
cas.

O agro-florestamento 
pode contribuir para dinami-
zar a economia, melhorar as 
condições sociais da popu-
lação e reduzir os impactos 
ambientais, segundo o Chefe 
do Estado, que falava ontem, 
em Lichinga, na visita ao pro-
jecto Niassa GreenPly, Lda. A 
iniciativa pertence a investi-
dores noruegueses, finlande-
ses e nacionais que produzem 
folheados de madeira e pos-
tes para suporte de linhas de 
transmissão de energia eléc-
trica e sistemas de telecomu-
nicações, entre outros.

Filipe Nyusi explicou que 
este tipo de projecto pode 
promover a implantação de 
unidades industriais para a 
transformação dos respec-
tivos produtos, pois a partir 
da plantação, passando pela 
gestão da floresta, geram-

PR quer mais investimentos 
privados no sector agro-florestal

-se múltiplas oportunidades
de emprego, o que é deter-
minante para a melhoria da
qualidade de vida da popula-

ção local.
“O transporte de produ-

tos florestais acabados para 
diferentes mercados gera 

oportunidades de emprego 
nos sectores de transpor-
te rodoviário e ferroviário, 
serviços, energia, entre ou-

tros”, anotou Nyusi, encora-
jando as firmas que aposta-
ram no sector agro-florestal 
a incrementarem os seus in-

vestimentos.
Convidou a população 

dos distritos de Chimbuni-
la, Lago, Lichinga, Muembe 
e Sanga, onde a Green Re-
sources desenvolve planta-
ções, a aumentar as áreas de 
plantio, com vista a garantir 
a disponibilidade de maté-
ria-prima para a indústria de 
processamento de folheados 
de madeira, procurados nos 
mercados da China, Malásia e 
Filipinas.

“Ė ridículo que o nosso 
país ainda esteja a importar 
postes de suporte de cabos 
de energia eléctrica e de sis-
temas de telecomunicações. 
Mas fico satisfeito ao saber 
que a Niassa GreenPly, Lda 
fornece postes para a elec-
trificação na região norte à 
Empresa Electricidade de 
Moçambique”, referiu o Pre-
sidente da República, ins-
tando o Ministério da Agri-
cultura e Desenvolvimento 
Rural a acelerar a emissão da 
autorização a favor da Niassa 
GreenPly, Lda para a impor-
tação de creosoto, uma subs-
tância usada para o trata-
mento de postes destinados à  
exportação.

PR explica que a área agro-florestal gera oportunidades de emprego em toda a sua cadeia de valor 

ESTÁ interdita, desde quin-
ta-feira, a importação de 
bovinos, suínos, ovinos e 
caprinos, carnes e subpro-
dutos destes animais da 
vizinha África do Sul, na 
sequência da eclosão de um 
surto de febre aftosa.

A doença, notificada 
este mês nas províncias 
de Northwest, Limpopo e 
Kwazulu Natal, foi comuni-
cada pela autoridade vete-
rinária sul-africana.

A Direcção Nacional de 
Desenvolvimento Pecuário 
(DNDP) refere que a proibi-
ção abrange ainda forragens 
destinadas à alimentação 
do gado, bem como biun-
gulados selvagens prove-
nientes destas regiões.

As medidas entram 
imediatamente em vigor, 
podendo ser revistas em 
função da evolução da si-
tuação sanitária

Entretanto, autorida-
de veterinária não veda a 
aquisição, no país vizinho, 
de produtos lácteos pasteu-
rizados como leite, quei-
jos, iogurtes e natas, carnes 
processadas por calor (en-
latados, enchidos), troféus 

FEBRE AFTOSA NA ÁFRICA DO SUL

Interdita importação de carnes

e substância farmacêuticas.
Devido à situação pre-

valecente, o Ministério da 
Agricultura e Desenvol-
vimento Rural (MADER) 

decidiu intensificar as me-
didas de fiscalização do 
movimento de animais, 
produtos, subprodutos 
e forragens ao longo das 

principais fronteiras e/ou 
outros pontos de entrada do 
país.

O sector decretou ainda 
a obrigatoriedade da ins-

pecção visual, com exa-
me da cavidade bucal e dos 
cascos de todos os bovinos, 
caprinos, ovinos e suínos, 
com periodicidade mensal, 
nos distritos fronteiriços 
com a África do Sul.

Refira-se que Moçam-
bique não notifica caso de 
febre aftosa desde Setem-
bro de 2020 como resultado 
dos avanços na vacinação de 
gado das zonas de alto risco 
de ocorrência da doença e 
restrições no movimento de 
animais.

Na presente época pro-
dutiva, mais de 450 mil ani-
mais foram vacinados con-
tra a doença nas províncias 
de Maputo, Gaza, Inham-
bane, Manica, Tete, estando 
em curso a administração 
da segunda ronda da vacina.

A febre aftosa é classifi-
cada como uma das doenças 
transfronteiriças mais im-
portantes do mundo devido 
à sua capacidade de rápida 
transmissão e propagação, 
com impactos económicos 
muito negativos devido à 
imposição de medidas que 
impedem o acesso ao mer-
cado.

Febre aftosa dita proibição de importação de carne da África do Sul

INICIAM na segunda-feira as obras de construção da Cen-
tral Termoeléctrica de Temane (CTT), a maior infra-es-
trutura de geração de energia eléctrica a gás natural a ser 
erguida no país. 

Fonte da direcção da Sasol, que revelou o facto, indi-
cou que as obras de construção serão concluídas em 2024, 
altura em que se prevê o arranque da geração da energia 
eléctrica. 

Falando há dias em Maputo, o director da Sasol, Oví-
dio Rodolfo, explicou que a construção da central se en-
quadra no Projecto de Partilha de Produção (PSA) apro-
vado pelo Governo e que, além de energia eléctrica, prevê 
a produção de 30 mil toneladas de Gás de Petróleo Lique-
feito (GPL) por ano, suficientes para suprir 70 por cento 
das actuais necessidades de gás de cozinha por dia.

Detalhou que durante a fase de construção o projecto 
da CTT deverá empregar no período de pico mais de três 
mil pessoas.

Localizada em Temane, província de Inhambane, 
a CTT vai gerar 450 MW de energia que será fornecida à 
EDM por um período de 25 anos.

Segundo estimativas, a CTT poderá levar electricidade 
a 1,5 milhão de famílias e contribuir com 14 por cento para 
a resposta à procura deste recurso no país.

O projecto está em sintonia com os compromissos do 
país com o Acordo de Paris sobre o combate às mudanças 
climáticas. 

Aliás, os promotores do projecto acreditam que a fle-
xível configuração técnica e comercial da CTT vai per-
mitir disponibilidade ágil e variável de energia eléctrica e 
será uma fonte complementar para Moçambique.

Vai, igualmente, permitir a maximização de uma fon-
te energética com baixa emissão de carbono.

A CTT compreende uma linha de transmissão de alta 
voltagem de 563 quilómetros, o Projecto de Transmissão 
de Temane (TTP) e a primeira fase da interconexão da 
rede eléctrica da região sul às do centro e norte de Mo-
çambique.

A ligação vai resultar num corredor de electricidade, 
oferecendo uma rede mais estável e segura.

O TTP é detido pela EDM e será financiado com cré-
dito concecional a ser disponibilizado pelo Banco Mun-
dial, Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Banco 
de Desenvolvimento Islâmico, OPEC Fund e Governo da 
Noruega.

A cadeia de valor (desenvolvimento de gás, central de 
gás e linha de transmissão) vai atrair um investimento de 
dois biliões de dólares. 

O projecto irá contribuir para a redução do custo de 
energia e aumentar a geração de electricidade. 

São ganhos importantes para o estímulo do desenvol-
vimento económico nas comunidades do país.

Obras da Central
de Temane arrancam 
segunda-feira

A COMISSÃO Nacional de Elei-
ções (CNE) precisa de um valor 
global de aproximadamente 18.7 
mil milhões de meticais para 
custear a realização das eleições 
autárquicas de 2023 e as gerais 
de 2024.

Do montante, 9.7 mil mi-
lhões serão usados apenas para 
despesas das sextas eleições au-
tárquicas no país, marcadas para 
11 de Outubro do próximo ano.

Segundo a CNE, a utiliza-
ção deste valor começa já com 
as actividades preparatórias do 
escrutínio que deverá eleger no-
vos líderes das autarquias locais, 
prevendo-se gastar, ainda no 
presente ano, cerca de 3.2 mil 
milhões de meticais.

Os outros 6.5 mil milhões, 
para o escrutínio de 2023, vão 
ser aplicados nas actividades da 
fase derradeira do processo, cuja 
execução está programada para o 
próprio ano de votação, de acor-
do com a CNE.

Para as eleições gerais de 
2024, as autoridades responsá-
veis pela gestão eleitoral esti-
mam que precisarão de cerca de 
9 mil milhões de meticais.

Estes dados foram tornados 
públicos ontem, em Maputo, 

numa conferência de imprensa 
que a CNE convocou para falar 
dos passos que se seguem após a 
marcação, semana passada, pelo 
Conselho de Ministros, da data 
das eleições autárquicas do pró-
ximo ano. Refira-se que a CNE 
já está a trabalhar para a consti-
tuição e instalação dos órgãos de 
apoio à comissão, antecedendo o 
estabelecimento do Secretariado 
Técnico de Administração Elei-
toral (STAE) nos distritos com 
municípios.

“Estamos a falar da criação 
das Comissões Provinciais de 
Eleições (CPE) e da cidade de 
Maputo, até 60 dias contados a 
partir da data da marcação das 
eleições; estabelecimento das 
Comissões Distritais e de cidade, 
que deve ocorrer até 30 dias após 
a tomada de posse dos membros 
das CPE”, explicou Paulo Cuini-
ca, porta voz da CNE.

Cuinica indicou que este 
processo é feito com a integra-
ção, a todos os níveis, dos mem-
bros dos partidos políticos com 
assento no Parlamento.

Acrescentou que o anúncio, 
pelo Conselho de Ministros, do 
período de realização do recen-
seamento eleitoral, está depen-

dente da apresentação de uma 
proposta da Comissão Nacional 
de Eleições. Porém, o órgão só o 
poderá fazer quando for concluí-
da a fase em curso.

Segundo Cuinica, as projec-
ções do recenseamento eleitoral 
serão feitas com base nos indica-
dores do Censo Geral da Popula-
ção e Habitação de 2017 e, para 
o efeito, decorrem trabalhos de
coordenação com o Instituto Na-
cional de Estatística (INE).

Cuinica referiu ainda que as 
autoridades eleitorais estão cien-
tes do desafio que as eleições do 
próximo ano impõem, uma vez 
que serão as primeiras que o país 
realiza num contexto de restri-
ções decorrentes da pandemia 
da Covid-19.

“Por essa razão, pensamos 
que haverá necessidade de in-
cluir, nas nossas actividades 
preparatórias, a troca de expe-
riências com alguns países que já 
realizaram eleições neste período 
de pandemia”, disse.

Por outro lado, a CNE diz que 
está ciente da situação do ter-
rorismo nas províncias de Cabo 
Delgado e Niassa, mas garante 
que está a preparar a realização 
de eleições em todo o país.

AUTÁRQUICAS E GERAIS

Eleições vão custar
18.7 mil milhões

Vítimas do “Gombe” 
e “Ana” recebem apoios 

O REINO Unido desembolsará cerca de 152 milhões de me-
ticais para apoiar as acções de assistência humanitária às 
vítimas do ciclone tropical Gombe e da tempestade tropical 
Ana. O valor será aplicado na reabilitação de infra-estru-
turas de abastecimento de água, assistência psicossocial, 
alimentação e apoio nutricional a cerca de 12 mil crianças, 
mulheres grávidas e lactantes que sofrem devido à desnu-
trição. O Alto-Comissariado da Grã-Bretanha indica que o 
apoio será canalizado através da OIM, UNICEF e o PMA. 

Mapulanguene
poderá passar fome

MAIS de três mil famílias estão na iminência 
de passar fome no posto administrativo de 
Mapulanguene, distrito de Magude, província 
de Maputo, devido à seca, pois não tem cho-
vido nesta região desde 2020, sendo que as 
duas represas do posto administrativo estão 
com pouca água.

Reforço da capacidade 
para protecção social
A EMBAIXADA da Finlândia e o Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (UNICEF) assinam segunda-feira um acordo sobre 
protecção social, no âmbito do Programa Nacional de Coopera-
ção, visando fortalecer as capacidades do Ministério de Género, 
Criança e Acção Social para a realização das metas da Estratégia 
Nacional de Segurança Social Básica. Os objectivos principais 
são reduzir a pobreza e aumentar o bem-estar das crianças e 
famílias vulneráveis, através do financiamento ao programa de 
subsídios para crianças, transferências monetárias e visitas do-
miciliárias para abordar múltiplas vulnerabilidades.
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Uma urbe ameaçada 
por valas pantanosas
UM dia ficaremos sem valas de drenagem, quando a luta é, 
face à realidade do país, aumentar o número das que já te-
mos e a prioridade é melhorar as que, aos poucos, já se ren-
dem à natureza e desaparecem. 

Um dia ficaremos sem valas de drenagem porque elas, 
cada dia que passa, vão ganhando nova funcionalidade, ou 
seja, tornam-se “habitat” natural de arbustos e ervas que 
não resistem a lugares humedecidos e sujos.

Ficaremos sem valas de drenagem porque, face ao 
mesmo cenário, animais como ratos, gatos, baratas e la-
gartos, por exemplo, fazem destas valas pantanosas o seu 
doce lar.

Alguns cidadãos, por outro lado, contribuem para o 
alastramento desta situação ao lançar a estas infra-estrutu-
ras lixo inorgânico como plásticos, vidros e cabelos, que são 
substâncias bastante prejudiciais ao meio ambiente. 

É cultura geral que este tipo de material leva mais de um 
século para a sua decomposição e assim agride a natureza. 
E quando a natureza é vítima deste tipo de agressões, ela 
“adoece”, desequilibra-se e coloca o próprio Homem em 
vias de extinção. 

Sabemos que é preciso produzir todo o tipo de plantas 
para o bem do ecossistema, pois na natureza nada é inútil. 
Entretanto, estamos cientes de que cada coisa deve ser fei-
ta no seu devido lugar e, neste sentido, valas de drenagem 
são valas de drenagem e servem para escoar águas pluviais e 
evitar fazer da cidade uma “lagoa”, como temos vivido em 
tempos chuvosos. 

Sabemos igualmente que devemos partilhar as culpas, 

pois não é inocente o Homem que deita o lixo na vala ou 
aquele que mal conduz a sua viatura até ao ponto de perder 
o controlo do volante e dos pedais e acabar por cair na vala,
quebrando, consequentemente, a barreira de protecção só
para testificar que é um mau condutor.

Neste sentido, é também toda uma beleza da cidade a ser 
deitada fora porque as valas de drenagem, como as outras 
infra-estruturas da urbe, são também sobre a beleza, senão 
a sua construção não teria sido feita sem a análise e aprova-
ção de um arquitecto, ou seja, um profissional de Belas Ar-
tes como era Pancho Guedes, responsável pela projecção de 
grandes patrimónios da cidade de Maputo. 

As mesmas valas seriam também construídas em qual-
quer lugar e de qualquer maneira, sem se obedecer a qual-
quer padrão estético. 

Entretanto, diante deste cenário, as autoridades muni-
cipais estão a esquecer-se de fazer o seu TPC devidamente, 
afinal devem construir estas e mais obras, bem como garan-
tir a sua manutenção. 

Não deixa de nos animar o facto de o “Conversas ao Sá-
bado” escrever este texto numa altura em que as autoridades 
municipais da cidade de Maputo se encontrarem a limpar 
algumas destas valas pantanosas, embora em muitos casos 
nos preocupe que tal acontecimento pareça um despertar 
duma amnésia e sono profundos. 

Não é preciso deixar o mato crescer nas valas para depois 
limpar, é preciso limpar as valas para que não se chegue a 
tirar o matagal. É o que se faz com qualquer quintal que se 
queira decente.O PROBLEMA de buracos nas estradas da cidade 

de Maputo já deixou de ser assunto de comen-
tários em fóruns fechados para ser de domínio 
comum. Todos conhecem o assunto e dele fa-
lam muito e profundamente, mas ao que parece 
as soluções para ele tardam a chegar. O normal 
hoje é ter mais buracos nas estradas do que as-
falto. É tal como diz a juventude: “virou mania”. 
E para variar, o que se faz parecem paliativos. À 

moda de um remendo aqui, outro remendo ali. 
Mas tudo se mostra infrutífero ao mínimo pin-
go de chuva ou mesmo à pressão das viaturas 
que por ali passam. Mesmo as rodovias consi-
deradas protocolares já têm buracos. Isso não é 
normal! Daí que, definitivamente, os gestores 
do Conselho Municipal de Maputo, sobretudo os 
que superintendem o sector de infra-estruturas 
rodoviárias, devem reflectir sobre isso. E uma 

sugestão: pararem de estar constantemente nas 
televisões a apregoar que estão a trabalhar! Que 
tal ficarem no silêncio e fazerem, muito bem, o 
vosso trabalho e depois chamarem a imprensa 
para mostrar o que foi feito? Se calhar nem isso 
será necessário, pois todos verão a obra, tal como 
os nossos colegas de imagem Félix Matsinhe e 
Jaime Machel viram e registaram os buracos que 
vão substituindo o asfalto na cidade de Maputo.

Lâminas
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

PUBLICIDADE

2380

O
S idosos, que pelo 
estado físico deviam 
permanecer senta-
dos nos transportes 
colectivos, quei-

xam-se da falta de priorida-
de mesmo com assentos ex-
clusivamente destinados a si.

Os assentos vermelhos 
nos transportes colectivos 
foram destinados especial-
mente para idosos, pessoas 

especiais e mulheres grávi-
das, na ausência desta cor, 
são sempre reservados os 
primeiros quatro do auto-
carro para este grupo de pes-
soas. No entanto, é comum 
ver cidadãos normais aco-
modados neles mesmo ha-
vendo idosos em pé.

Constatámos este facto 
numa viagem de autocarro 
na cidade de Maputo. José 

Boane, de 73 anos, também 
viajante, disse-nos que só 
consegue se sentar em situa-
ções de sobra de assentos no 
autocarro.

“O mais agravante nisso 
tudo é que até nos autocarros 
com assentos vermelhos os 
jovens não cedem. Sou ido-
so mas ontem senti-me na 
obrigação de ceder assento a 
uma mãe com bebé por per-

Idosos queixam-se 
de falta de prioridade 
nos transportes

Jovem senta-se num assento vermelho, destinado a idosos, mulheres grávidas e pessoas com deficiência 
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A REABILITAÇÃO de pas-
seios na Avenida Guerra Po-
pular, na cidade de Maputo, 
está a dividir opiniões entre 
os usuários. Uns aplaudem e 
outros defendem a necessi-
dade de se priorizar a cons-
trução de uma estrada de 
raiz, por a considerarem de-
masiado degradada para uma 
das principais vias usadas 
pelos transportes de passa-
geiros.

Alguns peões felicita-
ram o município pela medi-
da, afirmando que os novos 
passeios facilitarão a mobili-
dade, para além de dar uma 
nova imagem à  via.

“A iniciativa é boa e por 
serem obras de raiz espera-
mos que haja durabilidade”, 
comentou Alexandre Men-
des, munícipe que habitual-
mente usa a Guerra Popular 
e enfrentava as marcas de 
degradação caracterizada por 
buracos e desordem. 

José Nhanombe, encon-
trado a estacionar o seu carro 
no passeio, disse tratar-se de 
uma medida acertada, pois 
dá mais comodidade às via-
turas, visto que “ os buracos 
no passeio não garantiam se-
gurança aos veículos. 

Outro citadino, Alberto 
Cossa, disse que, apesar de 
darem uma nova imagem à 
via, os passeios da Aveni-
da Guerra Popular são mais 
usados pelos vendedores 
informais e isso não dá ne-
nhuma vantagem aos peões. 
“Penso que a reabilitação 
devia ser acompanhada pela 
retirada dos vendedores 
porque mesmo após as obras 
a mobilidade será difícil. Ve-
zes há que somos insultados 
ou obrigados a pagar algum 

AV. GUERRA POPULAR

Reabilitação de passeios 
divide opiniões

valor porque pisamos ou 
derrubamos produtos dos 
vendedores ambulantes”, 
relatou.

Este facto foi confirmado 
por Celina Mário, que reve-
lou levar muito tempo para 
chegar à baixa tanto como 
peã, quanto passageira, de-
vido à intransitabilidade nos 
passeios causada pelos infor-
mais e péssima qualidade da 
estrada.

“Dou boas vindas a ini-
ciativa, mas lamento o facto 
do passeio não beneficiar a 
nós como peões. Mas tam-
bém a estrada continua em 
péssimas condições”, disse.

Para Paulino Tembe, au-
tomobilista, a constante rea-
bilitação da estrada só soma 
perdas de dinheiro para o 
município, porque não dá 
consistência e a construção 
de um passeio passa antes 
pela garantia de uma via de 
qualidade.

“A estrada passou por 
uma reabilitação através de 
tapamento de buracos, mas 
isso não constitui solução 
pois empreende-se mui-
to nas reabilitações que têm 

pouca durabilidade. A cons-
trução de raiz que se dá ao 
passeio, devia ter se dada à 
estrada”.

Jorge Massingue é outro 
automobilista que lamentou 
a situação actual da Guerra 
Popular, afirmando que ape-
sar da reabilitação do pas-
seio, a via continua crítica 
devido a más condições da 
estrada.

“Há anos trabalhamos 
em péssimas condições nes-
ta que é a via principal e mais 
usada para se chegar à baixa. 
É verdade que precisamos de 
bons passeios na nossa ci-
dade, mas estes, especifica-
mente, só beneficiam ao pró-
prio município e aos usuários 
dos postos de estacionamen-
to rotativo, bem como aos 
informais que usam o espaço 
do peão”, lamentou.

Importa referir que o 
“Notícias” tentou falar com 
o município, mas não con-
seguiu. Até ao fecho da Re-
portagem a única informa-
ção que recebeu foi de que a
pessoa indicada é muito pro-
curada nos últimos dias pela
media, mas anda ocupada.

ceber que ninguém tomava 
essa atitude”, lamentou.

Para Boane, houve perda 
de valores morais nos jovens 
e chama toda sociedade para 
que se envolva no processo 
de mudança. A anciã Alice 
Macamo já passou por seme-
lhante situação. 

Disse também que pou-
cos são os que cedem, alguns 
o fazem por insistência do
cobrador e que cada jovem
age conforme os valores mo-
rais que possui.

Geovana Armando, mãe 
de um recém-nascido, tem 
registo de alguns momentos 
em que houve cedência para 
ela, mas lamentou o facto de 
diariamente presenciar si-
tuações de idosos e gestantes 
em pé e jovens ocupando os 
assentos  reservados a pes-
soas especiais. 

Já a cobradora Cecília 
Cardoso disse que é difícil um 
jovem ceder, mesmo quando 
há solicitação por parte dos 
automobilistas, há muitas 
justificações que vem destes 
e, na maioria de vezes, reve-
lam cansaço ou permanecem 
calados e sentados.

“Cabe a cada jovem to-
mar atitude e ceder porque 
costuma se dizer que a res-
ponsabilidade é do cobra-
dor, mas há momentos que 
não conseguimos convencer 
o jovem a sair do assento”,
relatou.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  060/22

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

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS          COMPRA  VENDA    MÉDIA

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

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

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,34 4,42      4,38
  Botswana Pula 5,52 5,63      5,58
  eSwatini Lilangueni 4,34 4,42      4,38
  Mauricias Rupia 1,43 1,46      1,44
  Zâmbia Kwacha 3,55 3,62      3,58

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 519,01 529,36    524,19
  Malawi Kwacha 78,03 79,59     78,81
  Tanzânia Shilling 27,31 27,86     27,59
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 13,18 13,44     13,31
  Canada Dolar 50,43 51,44     50,94
  China/Offshore Renminbi 9,91 10,11     10,01
  China Renminbi 9,93 10,13     10,03
  Dinamarca Coroa 9,35 9,53      9,44
  Inglaterra Libra 83,39 85,05     84,22
  Noruega Coroa 7,31 7,45      7,38
  Suécia Coroa 6,72 6,85      6,79
  Suíça Franco 68,17 69,53     68,85
  União Europeia Euro 69,55 70,94     70,25

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,5000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  1,4258600  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.955,35000
Venda..............  1.955,95000

Maputo,  28.03.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

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

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

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

1.29

-

Valor Taxa(a)

Valor

…

0.00

-

0.00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10.25%

Prazo

FPC

16.25%13,489.54

0.00 0.00

0.00

1.29

0.00

-

0.00
-

0.00

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

- - -

11.90%

-

-11.90%

-

0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00
- -

- - - -
- - - -

0.00
0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média

92 - 182 dias

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

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

13.38%

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

Data última colocação

Valor colocado Tipo A 924.00 900.00 320.00 2,144.00
Overnight 500.00 13.25%

n.a

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

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

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

Vendas por prazo 1 - 91 dias

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0.00

-

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

Total / Média

-

0.00 0.00 0.00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 144,508.81

-

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5,488.19

13.25%

Taxa

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

Valor Títulos Comprados

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

18.60%
5.30%
13.30%

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

2,953.34

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

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

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

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

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

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

31 - 63 dias

11,090.44

21-mar-22

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192.99
+ de 63 dias

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

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

Descrição

14,236.78
Total / Média

9,428.67

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

Total / Média

21-mar-22 21-mar-22

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

149,997.0089,322.0026,408.00
13.37%

34,267.00

Valor Títulos Vendidos 85,337.052,591.51

63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.37%

+ de 7 dias

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

11-out-16

13.97%
11-out-16

17.00%
11-out-16

14.89%
11-out-16

13.30%

73,316.88

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

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

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

                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :25/03/2022

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  25.03.2022

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 63,20 64,46 63,83 

PUBLICIDADEEM MOATIZE

Autorizada venda
de mina da Vale à Vulcan

O 
GOVERNO moçam-
bicano autorizou a 
venda da mina de 
carvão e restante 
operação no país 

da brasileira Vale à indiana 
Vulcan Minerals, um negó-
cio de 270 milhões de dólares 
anunciado em Dezembro.

“Autorizo a transmis-
são indirecta da totalidade 
da participação social detida 
pela Vale para a Vulcan na 
mina de Moatize”, lê-se no 
despacho assinado pelo mi-
nistro dos Recursos Minerais 
e Energia, Carlos Zacarias, 
divulgado na quarta-feira e 
quinta-feira.

As minas ficam situadas 
na província de Tete e o ne-
gócio inclui também a linha 
férrea de mil quilómetros 
usada para exportar o carvão 
pelo porto de Nacala, na re-
gião norte do país.

Segundo o despacho, a 
Vale tem agora dez dias para 
pagar o imposto sobre mais-
-valias (cujo valor não foi
detalhado) ao Estado mo-
çambicano, por forma a que
o despacho se torne “eficaz”.

A Vale estava presente 
em Moçambique há 15 anos 
e tinha anunciado no início 
de 2021, o “objectivo de não 

possuir mais activos de car-
vão” e apostar em “minera-
ção de baixo carbono”.

A Vulcan é uma empresa 

privada indiana que faz parte 
do Jindal Group, com um va-
lor de mercado de 18 mil mi-
lhões de dólares, e que já está 

presente em Moçambique, 
operando a mina Chirodzi, 
localizada também na pro-
víncia de Tete.

A mina de carvão em Moatize, que outrora pertencera à Vale, passa a estar sob o controlo da indiana Vulcan Minerals

Agricultura recebe máquinas
para processar  fruta e vegetais

VICTOR MACHIRICA

O GOVERNO austríaco, atra-
vés da sua Agência de Coo-
peração e Desenvolvimento 
Internacional, acaba de de-
sembolsar mais de 20 milhões 
de Euros, destinados a finan-
ciar projectos nas áreas da 
saúde e agricultura, com espe-
cial enfoque para o processa-
mento de frutas e vegetais nas 
provinciais de Manica, Sofala e 
Inhambane.

O facto foi anunciado on-
tem pela representante da 
Agência da Cooperação Aus-
tríaca para o Desenvolvimen-
to Internacional, Lisa Leiten 
Baver, no acto de entrega de 
17 das 65 máquinas de pro-
cessamento de fruta e vege-
tais, numa cerimónia que teve 
lugar ontem no distrito de 
Macate e que foi dirigida pelo 
Ministro da Agricultura e De-
senvolvimento Rural, Celso 
Correia.

 O evento coincidiu com o 
lançamento de um programa 
denominado “Sustenta Fru-

ticultura – Transferência de 
Tecnologias”, uma compo-
nente do “Sustenta” que nasce 
da necessidade de desenvolver 
o mercado de fruticultura,
particularmente para dar res-
posta ao grande desperdício
que se verifica actualmente,
devido à falta de mercado.

Com o referido montante, 
além da aquisição das má-

quinas de processamento de 
frutas e vegetais, serão finan-
ciadas actividades de transfe-
rência de tecnologias, edificar 
centros de desenvolvimento 
comunitário e atender projec-
tos na área de saúde nos distri-
tos de Homoíne, Nhamatanda 
e Gondola, nas províncias de 
Inhambane, Sofala e Manica.

Intervindo no acto, Cel-

so Correia afirmou que para 
além das máquinas de pro-
cessamento e visando fechar 
a cadeia de produção de frutas 
e vegetais, estão projectadas a 
construção de fábricas de pro-
cessamento de frutas. Por isso 
aconselhou aos produtores 
beneficiários a saberem agar-
rar as oportunidades que apa-
recem, de modo a melhor de-

senvolverem a sua actividade.
 Moçambique produz 

anualmente cerca de dois mi-
lhões de toneladas de frutas e 
hortícolas, e que entre 30 a 50 
por cento desta produção é 
desperdiçada por falta de in-
centivos para estimular as in-
dustriais de processamento. O 
objectivo central da iniciativa 
é dinamizar a cadeia produti-
va da fruticultura, através da 
agregação de valor e integra-
ção dos pequenos agricultores 
no mercado.

As 65 máquinas, 50 das 
quais a serem entregues no 
período de dois meses, fun-
cionam com energia solar e 
por isso adaptados ao campo. 
As mesmas foram importados 
da Áustria, segundo informou 
Lisa Leiten Baver, que presen-
ciou a entrega das primeiras 
17 unidades aos produtores 
de fruta do distrito de Maca-
te, o maior produtor de fruta 
na província de Manica e que 
anualmente coloca no merca-
do mais de 45 mil toneladas de 
frutas diversas.

O Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural Celso Correia, recebendo explicações sobre o equipamento de processa-
mento de fruta e secagem

SEGUNDO O MINISTRO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Governo está determinado em 
remover barreiras ao investimento
O MINISTRO da Indústria e Comércio, Silvino More-
no, considera que o Governo  moçambicano está de-
terminado em remover as barreiras ao investimento 
no país.

O governante reagia a um conjunto de propos-
tas apresentadas pelo sector privado  para a acele-
ração das medidas plasmadas no Plano Quinquenal 
do Governo e no Plano de Acção para a Melhoria 
do Ambiente de Negócios - PAMAN, que  incluem  
a necessidade de intermediação entre os produto-
res, as indústrias e agentes económicos.O objectivo 
dessa proposta é garantir que o intermediário seja 
responsável por toda a cadeia de valor desde o trans-
porte, secagem, armazenamento, distribuição com 
a qualidade desejada o que, na óptica dos privados, é 
uma solução viável para a redução de importação de 
cereais pelas indústrias.

Outras medidas sugeridas pelo sector privado 
têm que ver com a revisão do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado ( IVA); o pagamento de uma única taxa 
no BAÚ; a melhoria das condições de ligação entre as 
zonas Norte, Centro e Sul; a revisão das taxas de juro 
na agricultura; a revisão da taxa de turismo; bem 
como o pagamento da dívida do Estado às empresas.

Em jeito de resposta, o ministro  Silvino Moreno 
disse que o Governo está determinado em acomodar 
as propostas do sector privado realçando, entretan-
to, que  o processo não é imediato, mas sim gradual.

“ Algumas alterações, devido ao seu impacto 
na economia nacional, requerem a canalização e 
deliberação em fóruns próprios. É preciso trabalhar 
conjuntamente para eliminar as zonas de penum-
bra. É necessário trazer mudanças e todos lutarem 
para que isto aconteça”. Disse o ministro.

Segundo ele, está em curso o trabalho de res-
truturação dos procedimentos, apontando como 
exemplo, algumas alterações em curso, ao código 
comercial e a pauta aduaneira. Entretanto, no que 

concerne a revisão da pauta aduaneira, o Governo 
aguarda a apresentação das propostas do sector pri-
vado em relação aos encargos susceptíveis de isen-
ção de taxas.

O ministro falava recentemente  em Maputo, 
numa reunião entre a Confederação das Associações 
Económicas de Moçambique (CTA) e o Grupo Inter-
ministerial de Remoção de Barreiras ao Investimen-
to – GIRBI.  

No encontro, a CTA apresentou uma diversidade 
de factores que consideram terem influenciado ne-
gativamente no desempenho da classe empresarial 
desde 2016, dentre os quais, o terrorismo em Cabo 
Delgado, os Ciclones Idai e Kenneth, a eclosão da 
Pandemia da Covid-19. Embora reconheçam o es-
forço do Governo na criação de medidas para a re-
cuperação económica, consideram que as linhas de 
financiamento têm taxas insustentáveis e aquém 
das capacidades do empresariado nacional.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PROFISSIONAIS de diferentes estações 
radiofónicas juntaram-se ontem na Casa 
dos Bicos, na cidade da Beira, para uma 
troca de experiências num evento alusivo 
ao Dia de Radiodifusão, que se comemo-
rou no passado dia 18 do corrente mês.

De acordo com uma das promotoras da 
iniciativa, Vanessa dos Santos, a intenção 
era levar a emissão para o exterior e mos-
trar o ouvinte como funciona um estúdio.

“Foi quase um dia de emissão em si-
multâneo com as rádios que aceitaram 
participar no evento que iniciou às 5.00 

horas e terminou à meia-noite”, revelou. 
Fizeram parte  as rádios Moçambique e Ci-
dade, Mega FM, Índico, Clássica FM, Pax, 
Pieia e Sofala.  

Houve uma mesa-redonda em que 
diversos profissionais da área da comuni-
cação debateram sobre a importância da 
radiodifusão.

Por seu turno, Mário Malua, outro pro-
motor do projecto, começou por dizer que 
é o primeiro evento de género que acon-
tece ao nível do país e é gratificante que 
tenha acontecido na cidade da Beira.

Tuberculose matou
30 pessoas desde 2020

P
ELO menos 30 pessoas 
morreram vítimas de 
tuberculose na cida-
de da Beira no período 
compreendido entre 

2020 e 2021, apelando-se, por 
conseguinte, a todos os doen-
tes a aderirem ao tratamento 
gratuito.

A informação foi tornada 
pública na quinta-feira pela 
directora de Saúde, Mulher 

e Acção Social naquela urbe, 
Neusa Joel, durante a cerimó-
nia do Dia Mundial da Tuber-
culose, realçando que uma das 
causas que influencia na morte 
é o HIV, por ser uma doença 
oportunista.

Acrescentou que, os óbi-
tos representam uma taxa de 
três por cento dos 3.116 casos 
oficialmente reportados em 
todas as 17 unidades sanitá-

rias daquele centro urbano.
Com efeito, apontou que, 

em 2020, foram diagnostica-
dos 3.126 casos contra 3.329, 
em 2021, com uma taxa de 
cobertura global no despiste 
entre 90 e 97 por cento, res-
pectivamente.

Segundo o Ministério da 
Saúde, a taxa mínima es-
perada para o diagnóstico 
de tuberculose na cidade da 

Beira está fixada em 3.516 
casos, representando o cum-
primento desta meta previs-
ta em 97 por cento dos casos 
esperados.

Estão em curso activida-
des de rastreio e despiste em 
pacientes com sintomas su-
gestivos, como estratégia de 
combate à doença.

Segundo a fonte, o tra-
balho consiste na colheita 

de amostra de escarros que 
posteriormente são submeti-
das ao exame laboratorial nas 
unidades sanitárias da Beira.

E contamos com o envol-
vimento de parceiros de coo-
peração, líderes comunitá-
rios e religiosos e 21 activistas 
que trabalham directamente 
nas unidades sanitárias junto 
das comunidades no segui-
mento dos pacientes em tra-
tamento.

No tocante à tuberculose 
resistente, a fonte indicou 
que foram, no ano passado, 
naquela cidade, registados 
54 casos, que ainda estão em 
tratamento.

Explicou ainda que uma 
das estratégias de prevenção 
é o diagnóstico precoce e iní-
cio atempado do tratamento.

 “Quando o doente inicia 
o tratamento, oito semanas
depois, deixa de ser infeccio-
so, ou seja, já não transmite 
a doença para as outras pes-
soas”, elucidou.

Em relação aos abando-
nos, a directora de Saúde, 
Mulher e Acção Social na Bei-
ra aponta que os pacientes 
notificados no período 2020 
e 2021 tiveram uma taxa de 
cinco por cento, enquanto 
para este ano a avaliação nes-
te sentido começa nos finais 
do mês.

A cerimónia do Dia Mun-
dial da Tuberculose foi orien-
tada, na Beira, pelo adminis-
trador local, José Mutoroma, 
que reiterou a necessidade 
de combater a desistência no 
tratamento da doença.

População é aconselhada a fazer o rastreio de tuberculose

CENTO e quinze mil e trezentas 
e sessenta e duas crianças me-
nores de cinco anos serão va-
cinadas contra poliomielite na 
cidade da Beira, cuja campa-
nha teve início na quarta-feira 
em todo o território nacional.

A informação foi dada a 
conhecer pela secretária do Es-
tado em Sofala, Stella Zeca, à 
margem de uma visita de mo-
nitoria ao processo de imuni-
zação no Infantário Provincial 
de Macúti.

A dirigente disse que du-
rante a sua visita ao Infantário 
Provincial, cerca de 50 crianças 
foram vacinadas constituindo, 
dessa maneira, satisfação para 
o governo, pois a sua missão é
garantir o bem-estar da popu-
lação.

Para a campanha de vaci-
nação contra  pólio, na cidade 
da Beira, estarão envolvidos 
pelo menos 278 mobilizadores, 

Vacina contra pólio 
abrange 15.362 crianças

igual número de registadores 
e líderes comunitários em nú-
mero não revelado.

 A Secretária do Estado 
apelou aos pais para deixarem 
seus filhos tomar as vacinas 

para a erradicação da doença.
 A poliomielite é uma doença 

causada por um vírus que ataca 
o sistema nervoso em crianças
causando paralisia dos mem-
bros inferiores e superiores.

Criança vacinada contra a pólio 

DIA DA RADIODIFUSÃO

Festival junta
diferentes estações

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O 
MINISTRO das 
Obras Públicas, Ha-
bitação e Recursos 
Hídricos, Carlos 
Mesquita, defen-

de a necessidade de maior 
aproveitamento dos recursos 
hídricos subterrâneos, num 
momento em que há redução 
da disponibilidade da água 
devido às mudanças climá-
ticas.

Mesquita falava terça-
-feira nas celebrações do Dia
Mundial da Água, 22 de Mar-
ço, assinalado este ano sob
o lema “Água subterrânea,
tornando-a num recurso hí-
drico visível e sustentável”,
em conformidade com o
tema genérico internacional,
“Água subterrânea, tornando 
visível o invisível”.

O ministro referiu que 
grande primazia tem sido 
dada à água superficial e 
muito pouco tem sido feito 
pela subterrânea. Mas, com 
a redução da disponibilidade 
do líquido, há necessidade de 
encontrar soluções resilien-
tes, e estas passam pela cons-
trução de infra-estruturas de 
captação da água subterrânea 
de modo que o líquido não 
falte às populações.

“Nem sempre os proble-
mas de segurança da água são 
causados por falta de infra-
-estruturas, mas o desenvol-
vimento de estudos-pilotos

A POPULAÇÃO da sede da localidade de Mo-
cumbi, distrito de Inharrime, ganhou um siste-
ma de abastecimento no Dia Mundial da Água, 
celebrado terça-feira.

Inaugurado pelo governador provincial, de 
Inhambane, Daniel Chapo, o sistema, que cus-
tou cerca de 13,7 milhões de meticais e foi exe-
cutado em 14 meses, irá fornecer água potável 
24/24 horas aos residentes locais, assim como 
das regiões circunvizinhas.

Falando na ocasião, Chapo disse que o Go-
verno vai continuar a prover água à população 
da província com vista a reduzir as distâncias 
percorridas para obter o líquido.

Segundo o governador, é preocupação do 
Executivo fornecer serviços básicos à popula-
ção, lembrando que primeiro foi instalada em 
Mocumbi a rede de energia eléctrica e agora o 
sistema de fornecimento de água.

Apelou aos utentes e ao gestor da infra-es-
trutura para a sua preservação e manutenção 
para se garantir a sua durabilidade.

Por sua vez, a administradora do distrito, 
Elsa Tomo, disse que o sistema vai contribuir 
não apenas na redução das distâncias percor-
ridas pelas comunidades para ter o líquido, mas 
também na prevenção e combate de doenças 
de origem hídrica.

Com esta infra-estrutura, o distrito de 
Inharrime passa a ter uma taxa de cobertura de 
abastecimento de água de mais 70%.

O sistema de Mocumbi foi financiado pelo 
Programa Nacional de Saneamento e Abasteci-
mento de Água Rural (PRONASAR).

Ainda este mês, o Governo aprovou o acor-
do de financiamento de 150 milhões de dó-
lares (9,5 mil milhões de meticais), por via de 
donativo, para o Projecto de Água Segura para 
Vilas e Zonas Rurais, que prevê a construção e 
reabilitação de infra-estruturas de água e sa-
neamento.  

O projecto vai abranger cerca de 500 mil 
pessoas de 17 pequenas vilas e 22 comunidades 
rurais das províncias da Zambézia e Nampula. 

UM tribunal da província 
sul-africana de Mpuma-
langa, nordeste do país, 
condenou esta semana um 
moçambicano a sete anos 
de prisão efectiva por caça 
furtiva no Parque Nacional 
Kruger, que faz fronteira 
com Moçambique.

Em comunicado, a Po-
lícia Sul-Africana (SAPS, na 
sigla em inglês) de Mpuma-
langa referiu que o acusa-
do Brain Phiri, de 40 anos, 
foi condenado no tribunal 
regional de Skukuza por 
invasão de propriedade, 
posse ilegal de arma de fogo 
e munições, e violação da 
legislação de emigração. “A 

investigação policial reve-
lou que o acusado é oriun-
do de Moçambique e que se 
encontrava ilegalmente no 
país”, lê-se na nota da Po-
lícia sul-africana. De acordo 
com o comunicado, o tribu-
nal sul-africano finalizou na 
terça-feira o processo judi-
cial com a condenação do 
caçador furtivo, detido em 
14 de Junho do ano passado 
por uma patrulha do Parque 
Nacional Kruger.

Nesse sentido, os guar-
das da maior reserva ani-
mal da África do Sul con-
seguiram localizar dois 
intrusos no parque com a 
ajuda de cães pisteiros, se-

gundo a Polícia sul-africana. 
“Todavia, um dos suspeitos 
fugiu e continua foragido, 
enquanto outro foi detido”, 
adiantou.

Na semana passada, o 
tribunal de Skukuza conde-
nou outros dois moçambi-
canos a oito anos de prisão 
por caça furtiva de rinoce-
ronte no Parque Nacional 
Kruger. O número de mor-
tes de rinocerontes por ca-
çadores furtivos na África do 
Sul, o país com o maior nú-
mero desta espécie do mun-
do, aumentou 14,5% em 
2021, em comparação com 
2020, segundo o Governo de 
Pretória.

SUBIU para seis o número de pacientes 
internados por complicações associa-
das à Covid-19 com admissão, ontem, 
de um doente. No mesmo dia, oito 
pessoas acusaram positivo para o SAR-
S-CoV-2 e 10 foram declaradas recupe-
radas desta infecção. 

De acordo com o comunicado do 
Ministério da Saúde (MISAU), todos 
os enfermos recebem cuidados nos 
centros de tratamento da Covid-19 da 
cidade de Maputo. Do total, dois estão 

nos cuidados intensivos e sob oxigeno-
terapia.

Os dados da Saúde mostram que 
os positivos resultam de 799 exa-
mes realizados a nível nacional, o 
que equivale a uma taxa de positivi-
dade diária de 1% e a acumulada de 
17,43%. Destes, a cidade de Maputo 
contribui com cinco contaminados, 
a província de Inhambane com dois e 
Sofala com um positivo.

O documento do MISAU refere 

que, entre quinta-feira e ontem, não 
houve registo de altas hospitalares, 
nem de mortes por Covid-19, per-
manecendo o total de 2200 óbitos por 
esta doença no país. 

Em relação aos 10 recuperados, 
as estatísticas da Saúde indicam que 
seis foram declarados na província de 
Gaza e quatro na Zambézia, elevando, 
assim, para 222.975 o cumulativo de 
curados.

Com estes dados, o número de ca-

sos positivos aumentou para 225.231 
desde a confirmação do primeiro epi-
sódio em Março de 2020, 52 dos quais 
considerados activos ao SARS-CoV-2.

O MISAU comunica igualmente 
que 26.054 pessoas tomaram ontem a 
primeira e a segunda doses da vacina 
contra a Covid-19, o que eleva para 
13.168.612 o total de indivíduos com-
pletamente vacinados, fixando-se a 
taxa nacional de vacinação em 86,6 
por cento. 

O JUIZ de instrução criminal 
do Tribunal Judicial da Pro-
víncia de Tete já arbitrou a 
caução, que varia de 500 mil 
a dois milhões de meticais, 
para o director provincial da 
Economia e Finanças de Tete, 
Carlos Tomo, e outros argui-
dos do Processo n.º 86/11/P/
GCCC/2020, do Gabinete 
Central de Combate à Cor-
rupção (GCCC), presos desde 
quarta feira na 1.ª Esquadra da 
PRM desta cidade, para pode-
rem responder em liberdade.

Neste processo investi-
gam-se pagamentos efectua-
dos com recurso ao Orçamen-
to do Estado a favor de duas 
empresas, cujos sócios são 
dois servidores públicos, sen-
do um da Direcção Provincial 
da Economia e Finanças de 

Tete, neste caso o respectivo 
director, e outro do Institu-
to Nacional de Acção Social 
(INAS).

Às duas empresas, foram 
adjudicados, em 2019 e 2020, 
contratos por ajuste directo 
pelas delegações do INAS de 
Tete e de Moatize, e pelo Bal-
cão de Atendimento Único 
(BAÚ) de Tete no valor global 
de 106.171.361,25 meticais.

Os contratos foram cele-
brados no âmbito de forneci-
mento de produtos alimen-
tícios para assistência social a 
pessoas em situação de emer-
gência na província de Tete, 
bem como para o fornecimen-
to de produtos de escritório e 
informáticos.

No processo, investigam-
-se também alegados actos de

sobrefacturação de preços e
situações de conflitos de 

interesses, visto que uma das 
empresas, cujo sócio é 

Carlos Tomo, celebrou 
contratos com o BAÚ, onde 
Belmira Jaqueta Tomo, esposa 
do director provincial da Eco-
nomia e Finanças, é respon-
sável pelos Serviços de Admi-
nistração, Finanças e Recursos 
Humanos. 

São também arguidos ou-
tras 12 pessoas, seis das quais 
igualmente servidores públi-
cos.

Destes arguidos, seis en-
contram-se também detidos 
e poderão responder em liber-
dade mediante o pagamento 
da caução, já fixada pelo juiz 
de instrução criminal na quin-
ta-feira.

A ASSOCIAÇÃO Mukhero considerou 
ontem um alívio para o comércio a eli-
minação do teste PCR de Covid-19 pelo 
Governo sul-africano, assinalando que 
esta exigência representava mais um 
custo para os negócios.

A medida “tira-nos algum sufoco, 
porque era um custo” que pesava “no 
preço final dos produtos importados 
da África do Sul”, afirmou Sudekar 

Novela, presidente da organização que 
congrega pequenos importadores in-
formais do país.

Além de terem de pagar 250 rands 
(cerca de mil meticais) sempre que 
quisessem entrar na África do Sul, 
os “mukheristas” tinham de respei-
tar enormes filas e suportar perdas de 
tempo, assinalou.

Sudekar Novela referiu que o facto 

de o Governo sul-africano ter também 
anunciado o fim da exigência do uso da 
máscara na via pública mostra que “há 
um regresso a uma certa normalidade”.

“O mais desejável era que todas as 
restrições colocadas devido à Covid-19 
fossem retiradas. As medidas que vão 
sendo anunciadas mostram que esta-
mos a voltar ao período anterior à pan-
demia”, destacou.

O Governo da África do Sul anun-
ciou na terça-feira o fim da obrigato-
riedade do uso de máscara ao ar livre 
pela primeira vez desde 2020 e aboliu a 
exigência de teste negativo para quem 
entrar vacinado no país.

As medidas foram justificadas com 
o anúncio de que a África do Sul entrou
numa “nova fase” da pandemia da Co-
vid-19.

A MINISTRA da Justiça, As-
suntos Constitucionais e Reli-
giosos, Helena Kida, garantiu 
ontem que pelo menos duas 
pessoas estão presas na se-
quência da suposta tentativa 
de assassinato de Nini Satar no 
estabelecimento Penitenciário 
da Máxima Segurança (BO).

Falando em Marracuene, 
província de Maputo, após a 
inauguração de uma infra-es-
trutura do sector, a ministra 
disse que a legalização da pri-
são já foi feita, tendo resultado 
na manutenção da situação 
prisional dos suspeitos.

Referiu que, a avaliar pela 
situação de reclusão dos deti-

dos, há fortes indícios da vera-
cidade do pretenso envenena-
mento de Nini Satar.

“Até hoje assumimos que 
é um suposto caso de enve-
nenamento do cidadão Nini 
Satar, mas o juiz da instrução 
preparatória encontrou in-
dícios fortes para a privação 
de liberdade destas duas pes-
soas”, disse.

A governante avança 
que, se se provar a veracida-
de do facto, as autoridades 
vão aplicar a lei. Acrescentou 
que grande parte da socieda-
de tomou conhecimento do 
caso através das redes sociais, 
e o sector da Justiça não ficou 

alheio.
“Nós aguardamos para 

saber o que realmente terá 
acontecido, confiantes de que 
as entidades competentes vão 
responsabilizar exemplar-
mente, caso se comprove, os 
envolvidos no crime”, disse. 

Segundo informações pos-
tas a circular nas redes sociais, 
a tentativa de assassinato de 
Momade Assife Nini Satar terá 
ocorrido há um mês.

Nini Satar é um dos con-
denados pelo envolvimento 
no assassinato do jornalista 
Carlos Cardoso, em Novembro 
de 2000.

O DIAGNÓSTICO da tuberculose (TB) em crianças 
poderá ser feito de forma rápida e simplificada com o 
uso de novas abordagens, como amostras de fezes, se-
gundo dados preliminares do estudo partilhado ontem 
pelo Instituto Nacional de Saúde (INS).

Denominada “TB Speed”, a pesquisa foi realizada 
na província de Gaza e cidade de Maputo e mostra, 
ainda, ser viável a colheita de vestígios de tuberculo-
se através do aspirado nasofaríngico, isto é, retirada de 
secreções do fundo da garganta em crianças que não 
conseguem tossir.

Segundo o investigador principal e director do 
Centro de Investigação e Pesquisa em Saúde da Polana 
Caniço, Celso Khosa, o estudo trouxe evidências da-
quilo que são as directrizes internacionais de diagnós-
tico da tuberculose infantil.

Khosa explica que, normalmente, para exames da 
TB, usam-se amostras de expectoração, o que é difícil 
de conseguir em crianças, mas com o uso de fezes e a 
indução do aspiro nasofaríngico o processo será mais 
facilitado.

“Um adulto apresenta sintomas típicos da TB como 
a tosse, febre, expectoração com sangue, emagreci-

FACE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

País pretende potenciar
exploração de aquíferos

pode ser um caminho a adoptar, e deve-
mos olhar para a água subterrânea como 
uma das soluções e optimizar o seu uso. 
A combinação de ambos, a superficial e a 
subterrânea, pode ser positiva e optimi-
zada”, destacou.

Acrescentou que para garantir me-
lhor gestão do líquido, em quantidade 
e qualidade, foi estabelecido o regu-

lamento de pesquisa e exploração de 
água subterrânea, o plano nacional de 
gestão de recursos hídricos e está em 
curso a definição de uma rede para o 
monitoramento de aquíferos no país, 
bem como o estudo dos sistemas aquí-
feros  das bacias de Metuge (província 
de Cabo Delgado), Nacala-Porto (Nam-
pula), Maxixe (Inhambane) e Xai-Xai 

(Gaza).
“Estas iniciativas fazem parte de 

uma estratégia que visa reforçar a resi-
liência às mudanças climáticas, pois es-
tudos realizados projectam um cenário 
de agravamento de eventos extremos 
hidrológicos na África Austral, exigindo 
melhoria na segurança dos recursos hí-
dricos subterrâneos”, disse.

Água potável
chega a Mocumbi

Justiça dita valores
da caução para arguidos

Sobe para seis o número
de internados por Covid-19 

CORRUPÇÃO EM TETE

Fim de teste na África do Sul alivia “mukheristas”

TENTATIVA DE ASSASSINATO DE NINI SATAR

Em prisão dois suspeitos 
de envolvimento no crime

POR CAÇA FURTIVA

Moçambicano condenado 
a sete anos de prisão na RAS

TUBERCULOSE EM CRIANÇAS

Novas abordagens melhoram diagnóstico 

mento, etc. Em crianças, devido a vários factores, as 
manifestações não são tão clássicas e podem evoluir 
apenas como falência de crescimento e os sintomas 
respiratórios podem ser muito menos que no adulto, o 
que dificulta um pouco o diagnóstico”, referiu Khosa. 
O estudo iniciou em 2019 e está, neste momento, na 
fase final e de limpeza de dados. Indica, igualmente, 
uma boa aceitabilidade do uso do aspiro nasofaríngico 
pelos profissionais de saúde e os responsáveis do grupo 

etário abrangido. 
“Usamos o aparelho GeneXpert, que permite fa-

zer um PCR em locais muito distantes e de uma forma 
simplificada. Estes aparelhos foram distribuídos em 
vários centros de saúde da província de Gaza de modo 
a permitir que os responsáveis de crianças não façam 
longas distâncias para ter o diagnóstico”, destacou 
Khosa. 

A investigação envolve cerca de 6 mil crianças de 
até 14 anos e está a decorrer em cinco países africanos 
e um asiático. Em Junho deste ano, o pais irá acolher 
um evento internacional de divulgação dos resultados 
finais, através dos quais se saberá ainda sobre o número 
de petizes que acusaram positivo para a tuberculose. 

A apresentação pública dos dados preliminares do 
estudo enquadra-se nas celebrações do Dia Mundial de 
Combate à Tuberculose, sob o lema “Investir na elimi-
nação da tuberculose é salvar vidas”.  

O diagnóstico da tuberculose em crianças constitui 
ainda um desafio do país no controlo da enfermidade. 
Em 2020, estima-se que cerca de 115 mil pessoas de-
senvolveram a TB no país, o que corresponde a uma 
incidência de 368 por 100.000 habitantes. 

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



CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Sábado, 26 de Março de 2022

52

PUBLICIDADE

República de Moçambique
GOVERNO DO DISTRITO DE CHICUALACUALA

SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES. (UGEA)

Anúncio de Concursos
O Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social convida  pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas inscritas no Cadastro Úni-
co de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços a apresentarem propostas fechadas para Fornecimento 
de Bens e serviços dos seguintes objetos de concursos.

Modalidade 
contratação.

Objecto do Concurso Data-limite para 
apresentação das 

propostas.

Data e hora de 
abertura das 

propostas.
Garantia Provisória

Data de anúncio de 
posicionamento.

Concurso Limitado 
no 01/SDSMAS-

UGEA/2022

Fornecimento de equipamento 
informático

6/4/2022

Hora:10.00 horas 

6/4/2022 

Hora:10.30 horas
Dispensada 9/4/2022 Hora:8.30 horas

Concurso Limitado 
no 01/SDSMAS-

UGEA/2022

Manutenção e reparação de 
viaturas e motorizadas.

6/4/2022

Hora:14.00 horas

6/4/2022  

Hora:14.30 horas Dispensada
9/4/2022 Hora:9.30 horas

Concurso Limitado 
no 01/SDSMAS-

UGEA/2022
Fornecimento de mobiliário geral.

6/4/2022

Hora:8.00 horas

6/4/2022 

Hora:8.30 horas
Dispensada 9/4/2022 Hora:10.30horas

Concurso Limitado 
no 01/SDSMAS-

UGEA/2021

Fornecimento de material de 
higiene e limpeza.

6/4/2022

Hora:12.00 horas

6/4/2022 

Hora:12.30 horas
Dispensada 9/4/2022 Hora:11.30 horas

Concurso Limitado 
no 01/SDSMAS-

UGEA/2021

Fornecimento material de material 
de consumo de escritório.

6/4/2022

Hora:9.00 horas

6/4/2022 

Hora:9.30 horas
Dispensada 9/4/2022 Hora:12.30 horas

Concurso Limitado 
no 01/SDSMAS-

UGEA/2021

Fornecimento de material de 
consumo informático.

6/4/2022

Hora:13.00 horas

6/4/2022 

Hora:13.30 horas
Dispensada 9/4/2022 Hora:13.30 horas

Concurso Limitado 
no 01/SDSMAS-

UGEA/2021

Reparação e manutenção de bens 
imóveis.

6/4/2022

Hora:12.30 horas

6/4/2022 

Hora:12.30 horas
Dispensada 9/4/2022 Hora:14.30 horas

NB: Para o concurso de Reparação e manutenção de bens imóveis é antecedida pela visita ao local da obra prevista para o dia 25 Março de 
2022 pelas 10.00 horas no Centro de Saúde de Chicualacuala tendo como ponto de partida SDSMAS-CHICUALACUALA.

Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los no Serviço Distrital de Saúde, 

Mulher e Acção Social pela importância não reembolsável de 1.250MT (mil duzentos e cinquenta meticais) para cada conjunto.

   O prazo de validade das Propostas será de 90 dias a contar a partir da publicação do mesmo.

Av. Filipe Samuel Magaia, caixa postal 13, Vila Eduardo Mondlane, Governo do Distrito de Chicualacuala +258875231349& 874676330.

Email: sdsmaschiculacuala@gmail.com

Conta bancária Millenium BIM:77487578.

Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Es-

tado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março.

Chicualacuala, aos 11 Março de 2022.

O Director do Serviço

(Ilegível)

______________________

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DE BOANE

2ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção deste Tribunal, torna-se público, que 
foi designado o dia 31 de Março de 2022, pelas 9.00 horas, 
na Segunda Secção Cível do Tribunal Judicial do Distrito de 
Boane, para a venda em terceira praça, do imóvel penhorado, 
por meio de propostas em cartas fechadas que deverão ser 
apresentadas até a hora marcada para a audiência, nos Autos 
da Carta Precatória nº 22/2020, extraída dos Autos de 
Execução Ordinária nº 48/2016-N, em que é exequente FNB-
Moçambique, SA e executados: Hélder Luís P. de Mendonça e 
Alzira da Glória Chemane Santana, que correm seus termos na 
1ª Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo.

Verba Única

Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Boane, sob 
o nº 717 a fls. 180 verso, do livro B/2, inscrito provisoriamente
por falta de título, sob o nº 4.012 a fls. 32, do livro G/7, a favor de 
Hélder Luís Paulo de Mendonça e com hipoteca inscrita sob o 
nº 570 a fls. 16, do livro C/6 a favor do exequente, localizado no 
distrito de Boane, Bairro Chinonanquila, Rua José Mucavel, casa 
nº 318.
São convidadas todas as pessoas com interesse na compra 
do imóvel acima descrito, a entregarem as suas propostas no 
Cartório desta Secção.

Boane, aos 21 de Março de 2022

P’O Escrivão de Direito
Manuel Salvador Machava

Verifiquei

A Juíza de Direito
Dr. Nilza Massuanganhe Tamele
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Aumentam casos 
de diarreias

A
S AUTORIDADES de 
saúde estão preo-
cupadas com o au-
mento de casos de 
diarreias na cidade 

capital e noutras regiões do 
distrito de Nampula. Da-
dos dos Serviços Distritais 
de Saúde, Mulher e Acção 
Social referem que nos pri-
meiros dois meses do ano 
em curso deram entra-
da nas unidades sanitárias 

5.719 casos de pacientes 
com diarreias, sem registo 
de óbito, contra 5.083 ca-
sos em igual período do ano 
passado.

O director daqueles ser-
viços, Nilton Napoleão, fez 
saber que neste momen-
to ainda não foi activado 
o centro de tratamento de
diárias, a despeito do au-
mento de casos. A diarreia,
doença conhecida como

sendo de mãos sujas, re-
gista-se sempre em todas 
as épocas chuvas devido ao 
deficiente saneamento do 
meio e proliferação de mos-
cas, os vectores de trans-
missão da doença.

Outro factor que contri-
buiu para o aumento de ca-
sos de diarreias, segundo a 
fonte, é o consumo de água 
não tratada e de produtos 
tóxicos, bem como a falta de 

higiene individual e colecti-
va. Muitas famílias consu-
mem água não tratada com 
purificadores por falta de 
condições financeiras para 
aquisição deste produto.

Entretanto, as autorida-
des da Saúde afirmam que 
ainda não activaram o cen-
tro de tratamento porque a 
situação ainda não pode ser 
considerada como sendo 
um surto.

PELO menos 39.540 crianças com idade igual 
ou inferior a cinco anos tomaram vacina oral 
contra a pólio, no distrito de Nampula, no pri-
meiro dia do arranque da campanha, cujo tér-
mino está previsto para domingo.

Este número de crianças representa 13 mil 
agregados familiares visitados pelos técnicos 

de saúde e activistas. Os Serviços Distritais de 
Saúde, Mulher e Acção Social de Nampula acre-
ditam que a meta traçada para esta campanha 
será alcançada, uma vez haver muita adesão 
por parte dos pais e encarregados de educação.

 A previsão é vacinar 147 mil crianças no 
distrito

NO 1.° DIA DA CAMPANHA

Mais de 39 mil crianças
tomaram vacina contra pólio

Mães aderiram à vacinação contra pólio, no arranque da campanha no distrito de   Nampula

Projectada requalificação
do Mercado Central
O MERCADO Central de Nampula poderá 
ser requalificado para melhorar a visibili-
dade e aumentar o espaço, com vista a al-
bergar todos os vendedores que praticam o 
seu negócio defronte à infra-estrutura.

Actualmente, a cidade de Nampula 
está a registar um crescimento acelerado 
de vendedores ambulantes e informais, 
e o mercado central, o segundo maior da 
urbe, não é excepção. Neste mercado a 
situação  é tão péssima que os vendedores 

informais já estão na zona dos bombeiros, 
sem observância de nenhuma regra e mui-
to menos preocupados com a prevenção da 
Covid-19.

Com efeito, circular pelos passeios da 
urbe tem sido um caos, pois os vendedo-
res ocupam maior espaço, obrigando os 
transeuntes a esquivarem-se dos produtos 
vendidos, maioritariamente, no chão. 

A requalificação do mercado é tida por 
muitos como sendo a grande terapia à si-

tuação, pois aliviará os passeios que actual-
mente se encontram congestionados. O 
Mercado Central de Nampula foi construí-
do para albergar 250 vendedores, cifra que 
hoje supera de longe esta capacidade. O 
Conselho Municipal da Cidade de Nampula 
procura neste momento um parceiro para 
financiar a requalificação do mercado. As 
autoridades municipais acreditam que os 
empresários locais irão aderir ao projecto, 
no âmbito da sua responsabilidade social.

O consumo de água não tratada pode provocar diarreias

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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AVISO DE CORTE 
A Electricidade de Moçambique, E. P., informa aos seus estimados clientes e ao público em geral que, 
no âmbito da Manutenção Preventiva e Correctiva das infra-estruturas eléctricas, haverá interrupção 
no fornecimento de energia eléctrica no próximo dia 27 de Março (Domingo) do corrente ano, nos 
seguintes locais e horários: 

Maputo, 25 de Março de 2022 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

Domingo, dia 27/03/2022 

Cidade de Maputo 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar o Bair-
ro Luis Cabral. 
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar parte 
dos Bairros Zimpeto, Mahotas, Urbanização A e 
B, Ferroviário e Albazine. 
 
Província de Maputo 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar a zona 
Industrial da Matola, Espiga D´ Ouro, Petrogal, 
Puma, Gmitl, os Bairros Lingamo, Parmalate, 
Matola F, Bairro Lopes, Zona da Shoprite, Infu-
lene A, D, Vale de Infulene, Acordos de Lusaka, 
T3, parte da Matola Santos, Hanhane, Zona Ver-
de e Ndlavela. 
 
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os 
Bairros de Corumana, Mahungo, Chavene, 
Mulumbo II, 7 de Fevereiro, Sabie sede, Incoma-
nini, Malegane, Matadouro, Comercial, Mu-
txipe, Chiquizela, Incomati, Liberdade, Sikwa-
ma e uma parte de Tsalala. 

Província de Inhambane 
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os Dis-
tritos de Inharrime, Panda, Zavala e o posto Ad-
ministrativo de Cumbana. 
 
Província de Manica 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar os Dis-
tritos de Macati, Sussudenga, o posto Adminis-
trativo de Munhinga e Rotanda. 
 

Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os 
bairros 4, 5, Centro Hípico, Chissui, Nhamad-
jessa, Aeroporto, Trangapasso, Doé, Mucinza, 
as Localidades de Penhalonga e Chazuca. 
 
Província de Tete 
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar os 
Distritos de Marara, Cahora Bassa e Mágoè. 
 
 
Província de Zambézia 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar a Ci-
dade de Mocuba, os Distritos Mulevala, Peba-
ne, Mocubela, Maganja da Costa e Lugela. 
 
Província de Niassa 
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar os 
Distritos Majune, Mavago, Chimbonila e 
Muembe. 

Província de Cabo Delgado. 
Das 06:00 às 14:00 horas, devendo afectar os 
Distritos Mocímboa da Praia, Palma e o Posto 
Administrativo de Ausse. 
 
Para efeitos de precaução todas as instalações 
deverão ser consideradas como estando perma-
nentemente em tensão. 
 
Pelos transtornos que esta situação poderá criar 
aos consumidores das zonas acima indicadas, 
assim como para o público em geral a EDM en-
dereça sinceras desculpas. 

DIRECÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 

ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS

Partidos consideram 
11 de Outubro favorável

O
S partidos políticos 
consideram o dia 11 
de Outubro como 
favorável para a rea-
lização das eleições 

autárquicas de 2023, data 
aprovada esta semana pelo 
Conselho de Ministros, sob 
proposta da Comissão Nacio-
nal de Eleições. 

Como actores directos 
nestas eleições, os partidos 
consideram a escolha da data 
oportuna, uma vez que con-
fere um período considerável 
para preparar a logística exigi-
da pelo processo eleitoral.

A Frelimo afirma estar 
sempre preparada para entrar 
na corrida eleitoral, segundo 
assegurou Feliz Sílvia, porta-
-voz da bancada parlamentar
do partido na Assembleia da
República.

Disse que o partido já está 
no terreno a trabalhar e, nes-
te momento, está a discutir as 
propostas das teses para o XII 

Congresso, um movimento 
que envolve membros da Fre-
limo e a população, em geral, 
em que há espaço para análi-
se da dinâmica da sociedade e 
propor medidas que melho-
rem a vida do cidadão.

Avançou que existem te-
mas estruturantes como o 
desenvolvimento sustentável 
e inclusivo, boa governação, 
combate à corrupção, unidade 
nacional, promoção da demo-
cracia, entre outros.

“A Frelimo não só se pre-
para para as vitórias eleitorais, 
mas também para que tenha-
mos um processo transpa-
rente e credível”, disse Sílvia, 
assegurando que o partido vai 
concorrer em todas as autar-
quias e promete melhorar a 
gestão de todos os municípios.

O porta-voz da Renamo, 
José Manteigas, considera que 
a data representa uma regula-
ridade legal e espera avanços 
no processo de gradualismo, 

um dos aspectos integrados na 
aprovação da primeira lei au-
tárquica que, passados anos, 
não se faz sentir.

“Temos, por exemplo, 
Morrumbala, que tem uma 
grande densidade populacio-
nal e, por via disso, é o maior 
círculo eleitoral da Zambézia, 
um distrito com alguma pu-
jança económica. O mesmo se 
diz de Pebane e outros distri-
tos que têm vilas que podem 
passar à categoria de muni-
cípios, mas que estão a ser 
adiados desde 1998”, lamen-
tou Manteigas, manifestando 
o desejo de ver avanços nesse
aspecto.

Apontou que os governos 
municipais se têm mostrado 
mais velozes na disponibi-
lização dos serviços básicos 
como água potável, sanea-
mento e energia, o que con-
trasta com os distritos onde 
não há autarquias, em que a 
população se encontra em si-

tuação crítica.
José Manteigas assegurou 

que a Renamo vai concor-
rer em todas as autarquias e 
já iniciou a revitalização das 
bases em todas as províncias, 
apontando que o partido nun-
ca parou com a actividade po-
lítica, mesmo com a situação 
da pandemia que embaraçou 
o país.

Por seu turno, o secretá-
rio-geral do Movimento De-
mocrático de Moçambique 
(MDM), José Domingos, sau-
dou a realização das eleições 
municipais no dia 11 de Ou-
tubro de 2023, afirmando que 
o partido já arrancou com os
preparativos.

Indicou que os membros 
desta formação política estão 
em constante interacção com 
a população, mobilizando-a 
para sua participação no es-
crutínio, e manifestou o desejo 
de ver um ambiente eleitoral 
pacífico e transparente.

PREVENÇÃO E COMBATE ÀS UNIÕES PREMATURAS

Apela-se ao envolvimento 
de todos na divulgação da lei
TODOS os cidadãos devem 
envolver-se na divulgação e 
cumprimento da Lei de Pre-
venção e Combate às Uniões 
Prematuras, para salvaguadar 
o bem-estar das crianças.

A Assembleia da República
(AR) defende que os cidadãos 
são os principais actores na 
fiscalização da implementa-
ção das leis aprovadas pelo 
Parlamento, devendo encon-
trar o equilíbrio entre a lega-
lidade e as práticas costumei-
ras.

Uma mesa-redonda teve 
lugar ontem no distrito de 
Marracuene, província de Ma-
puto, com a participação de 
parlamentares e clubes da ra-
pariga para discutir a educação 
deste grupo social em Moçam-
bique, evento organizado pela 
Associação Actionaid Moçam-
bique.

Elcina Eugénio, deputada e 
membro da Comissão dos As-
suntos Sociais, Género, Tecno-
logia e Comunicação Social da 
AR, disse que foi concluída a 
primeira fase da divulgação da 
lei, mas aponta a necessidade 
de todos os actores da socieda-
de assumirem a responsabili-
dade de difundi-la.

Na ocasião, a parlamentar 
indicou que existem várias si-
tuações no país em que alguns 
pais e encarregados de edu-
cação “trocam” crianças por 
bens materiais, justificando a 
atitude com a pobreza.

 “Nós estamos preocupa-
dos com essa situação e que-
remos que todos façam eco, 

trabalhem e nos ajudem a di-
vulgar esta lei porque é impor-
tante que nós possamos descer 
às comunidades para perceber 
o que está a acontecer. É muito 
trabalho que não cabe somen-
te ao deputado, mas também
ao Governo, população e ou-
tros segmentos da sociedade
que devem prosseguir com a
divulgação”, disse Elcina Eu-
génio.

Na mesma ocasião, a de-
putada avançou que, nes-
te momento, assinalam-se 
avanços na divulgação da lei, 
mas assumiu que ainda pre-
valecem desafios em diversos 

distritos do país.
Apontou, por exemplo, 

que nos distritos de Angónia, 
Chagarra e Moatize, na pro-
víncia de Tete, existem casos 
em que alguns pais preferem 
não denunciar às autoridades 
quando descobrem que uma 
rapariga foi violada, optando 
pela união prematura.

Por seu turno, o direc-
tor da Associação Actionaid 
Moçambique, Gaspar Sitefa-
ne, falou da necessidade de 
se aprimorar a fiscalização 
das leis aprovadas em prol do 
bem-estar das crianças, ape-
lando à intensificação desta 

actividade pelos parlamenta-
res, incluindo a realização de 
mais programas de protecção 
das raparigas.

“Temos casos de casamen-
tos prematuros na Manhi-
ça, em Maputo, onde, com o 
apoio de parceiros, levamos às 
autoridades e o acto foi abor-
tado. Quem detectou são as 
matronas que trabalham com 
as raparigas, mas de seguida 
foram ameaçadas por pessoas 
da comunidade”, lamentou 
Gaspar Sitefane, chamando 
atenção para a necessidade de 
proteger os que denunciam 
actos de violação.

Parlamentares e membros da ActionAid Moçambique unidos na preservação do bem-estar da criança

Partidos políticos querem eleições livres, justas e transparentes

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Pela 1ª Secção do Tribunal Judicial do Distrito Municipal KaMubukwana correm 
editais de TRINTA DIAS, citando o réu Osvaldo Orlando Mafulende, residente em 
parte incerta, para, no prazo de vinte (20) dias, a contar da segunda e última publi-
cação deste anúncio, contestar, querendo, nos Autos de Acção de Divórcio litigio-
so sob forma Ordinário nº 19/21, em que lhe move a autora Aminatou Ousmane 
Kante, pelos fundamentos constantes da petição inicial, cujo duplicado da mesma 
se encontra à disposição no Cartório desta Secção, onde poderá ser solicitado em 
qualquer dia útil dentro das horas normais de expediente, advertindo-se-lhe que a 

falta da contestação serão julgados e confessados os factos articulados pelo autora 
e os autos prosseguirão seus ulteriores termos até à final.

Maputo, aos vinte e três do mês de Fevereiro do ano dois mil e vinte e dois
Verifiquei

A Juíza de Direito
Drª Ramira Joaquim Romão Comé

A Escriturária Provincial
Jamila Jamisse

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL KAMUBUKWANA

1ª SECÇÃO

ANÚNCIO

3050

86

117

MUNICÍPIO DE PEMBA
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE PEMBA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
CONCURSO Nº 06/UGEA/ CMCP / 2022

CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA PARA REABILITAÇÃO DE 2550m DE ESTRADAS EM PAVÊ 

1. O Conselho Municipal da Cidade de Pemba através de fundos de estradas  financia obras de reabilitação de 2550 metros de Ruas 
em Pavê na Cidade de Pemba, de acordo com a tabela abaixo, cujo concurso será regido  por procedimentos do GOM  aprovado
pelo Decreto No 5/2016 de 8 de Março, que regula a Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado. O concurso Público é aberto a todas as firmas nacionais e estrangeiras, elegíveis possuidoras 
de Alvará de Empreitadas de Obras Públicas de 5ª Classe ou Superior – Categorias II, III, IV.

2. O Conselho Municipal da Cidade de Pemba convida empresas de Obras Públicas e Construção Civil elegíveis interessadas a
apresentarem propostas fechadas para a execução das referidas obras.

3. Os documentos de concurso poderão ser adquiridos a partir do dia  29 de Março de 2022 durante as horas normais de expe-
diente no seguinte endereço: 

CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE PEMBA
Rua Base de Moçambique nr 355 

Cidade de Pemba
 Província de Cabo Delgado 

Fax n°:+ 25827220528, Tel. n°25827220528

mediante o pagamento de uma importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos meticais), através do depósito 
na Tesoraria do Conelho Municipal de Pemba. Os interessados poderão obter informações adicionais através do mesmo endereço.

Lote Estrada Inicio do troço Fim do troço Extensão (m) Caução Provisoria (MT)

1 Rua Rua 7 de Abril- Mecula Centro de Natite- Mbanguia 700 100. 000,00MT
2 Rua Cruzamento da marinha Emulação 700 100.000,00MT
3 Rua Emulação Av. Do Chai 1150 100.000,00 MT

4. A visita ao local de execução da obra é obrigatório e realizar-se-á no dia 4 de Abril de 2022 a partir das 8.00 horas, devendo
os concorrentes se concentrarem no Conselho Municipal da Cidade de Pemba apartir das 7.30 horas.

5. 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 constante do quadro acima, válida por um período de 150 dias, devendo ser dirigidas ao Conselho
Municipal da Cidade de Pemba. Os concorrentes podem alternativamente, apresentar a declaração de garantia no mesmo valor.

6. As propostas deverão ser entregues no Conselho Muncipal da Cidade de Pemba no endereço acima indicado até às 9.00 horas,
do dia 3 de Maio de 2022, e as propostas serão abertas às 9.15 horas do mesmo dia na presença dos representantes das firmas 
que desejarem assistir ao acto.

7. A reunião de pré-concurso para todos concursos terá lugar no sector da UGEA do Conselho Municpal da Cidade de Pemba, dia 4 
de Abril de 2022, pelas 10.00 horas.

8. A reunião de Posiciamento será realizada no dia 15 de Maio de 2022,  pelas 9.00 horas no Sector da UGEA  na presença de
todos que desejam assistir o acto.

9. O processo de licitação será conduzido em observância dos procedimentos do Decreto Nº 5/2016 de 8 de Março – Regulamento 
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.

Autoridade  Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE INHARRIME

SECRETARIA DISTRITAL 

ANÚNCIO DO CONCURSO
Concurso Público Nº01/2022

A Secretaria Distrital de Inharrime, Sito na rua de Administração, Edifício do Governo do Distrito de Inharrime, Pela 
Unidade Gestora Executora das Aquisições convida empresas interessadas e que reúnem requisitos de elegibilidade 
a apresentarem propostas fechadas para participar no concurso discriminado em lotes, I Reabilitação da Residência 
Oficial do Administrador Distrital; II Melhoramentos Localizados Crz N1 Madovela – Mahessa 8,5Km; III Exploração do 
jardim; IV Aquisição de viatura 4X4; V Aquisição de uma moto, VI Fornecimento de Géneros Alimentícios para a Resi-
dência Oficial do Administrador Distrital, Chefes dos Postos Administrativos e Grandes eventos; VII Mobiliário de Es-
critório; VIII Equipamento informático; IX Loiça para residências protocolares; X Serviços de representação (catering); 
XI Fornecimento do Material de escritório; XII Fornecimento de fardamento e calçado; XIII Fornecimento de material 
de higiene e limpeza; XIV Fornecimento de Consumíveis de informática; XV Fornecimento de outro material duradouro 
(Bandeiras Nacional, Fotografias do Chefe do Estado, máquina de corte de relva, Carta de Serviços de SD em roller up); 
XVI Manutenção de Equipamento informático e serviços de internet; XVII Manutenção, Reparação e recarregamento 
de TV; XVIII Manutenção de meios circulantes; XIX: Manutenção do sistema de frio; XX Fornecimento de Seguros.  

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los 
na Secretaria Distrital – Sector de UGEA, sito na Rua da Administração, telefone nº29361092, Fax 29361091, e-mail se-
cretariainharrime@gmail.com pela importância não reembolsável de 1.500,00MT para lotes I, II, III e IV e 1000.00 
para cada lote de bens e serviços.

O período da validade das propostas será de 90 dias, a contar da data-final da sua entrega 18/4/2022, pelas 9.00 
horas. 

As propostas deverão ser entregues no sector da UGEA até à data e hora acima indicados e serão abertas às 9.30 horas 
do dia 18/4/2022, para todo os lotes na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

Para todos os lotes os concorrentes devem apresentar documentos válidos e autenticados: Alvará actualizado, Certidão 
de Quitação com segurança Social, certidão de Quitação com Fazenda Nacional e Cadastro Único. 

A visita ao local de execução das obras é obrigatória, será feita no dia 1/4/2022, pelas 9.00 horas após a publicação 
do anúncio, a partir da sala de Sessões do Governo Distrital de Inharrime e também pode-se fazer a visita nos dias úteis 
nas horas normais de expediente. 

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

Inharrime, aos 25 de Março de 2022

O Secretário Permanente Distrital
(Assinatura Ilegível)

MISSÃO DE FORMAÇÃO MILITAR DA UE

Portugal autoriza até 
40 milhões de euros

DOMINGOS MOSSELA, 

DA AIM, EM LISBOA

O 
GOVERNO português 
autorizou uma despe-
sa até 40 milhões de 
euros para o contrato 
a celebrar com a Co-

missão Europeia para a Missão 
de Formação Militar da União 
Europeia em Moçambique, re-
fere uma resolução publicada 
quinta-feira no Diário da Re-
pública.

De acordo com a resolução, 
o Conselho de Ministros de-
cidiu autorizar a realização da
despesa relativa ao contrato a
celebrar com a União Europeia
(UE) para a medida de assis-
tência, no âmbito do Meca-
nismo Europeu de Apoio à Paz, 
para apoiar unidades militares
treinadas pela Missão de For-
mação Militar da União Euro-
peia em Moçambique.

A despesa será, “nos termos 
da Decisão (PESC) 2021/2032 
do Conselho, de 19 de Novem-
bro de 2021, até ao montante 
global de 40 milhões de euros”, 
refere a resolução citada pelo 

jornal luso “Observador”.
A resolução determina, no 

entanto, que os encargos fi-
nanceiros resultantes daquele 
valor não podem exceder, em 
cada ano económico, 30 mi-
lhões de euros em 2022 e 10 
milhões de euros em 2023. Mas 
o montante fixado em cada ano 
económico “pode ser acrescido 
do saldo apurado no ano que
lhe antecede”.

Ainda segundo o docu-
mento, os encargos financeiros 
decorrentes da presente reso-
lução são suportados por ver-
bas inscritas ou a inscrever no 
orçamento da Direcção-Geral 
de Política de Defesa Nacional, 
exclusivamente provenientes 
da União Europeia.

A resolução delega, “com 
a faculdade de subdelegação”, 
ao membro do Governo res-
ponsável pela área da Defesa 
Nacional “a competência para 
a prática de todos os actos sub-
sequentes a realizar no âmbito 
da presente resolução”, que 
produz efeitos a partir da data 
da sua aprovação.

A execução da medida des-

ta assistência terá a duração de 
30 meses, a contar da data de 
celebração do contrato entre a 
Comissão Europeia e o Minis-
tério da Defesa Nacional, en-
volvendo, durante os primeiros 
12 meses, um financiamento 
europeu no valor de 40 milhões 
de euros.

A província de Cabo De-
legado vive uma crise a diver-
sos níveis, designadamente 
humanitária, económica e de 
defesa interna”, refere o docu-
mento.

A União Europeia, “cien-
te das vulnerabilidades a que 
esta população está sujeita e 
a fim de evitar o contágio a 
outras províncias, bem como 
aos países vizinhos, adoptou, 
ao abrigo do Mecanismo Eu-
ropeu de Apoio à Paz”, o es-
tabelecimento de “uma Mis-
são de Formação Militar da 
União Europeia em Moçam-
bique (EUTM Moçambique)”, 
explica a resolução.

“Seguindo esta linha de 
orientação, a EUTM Mo-
çambique tem como ob-
jectivo estratégico apoiar o 

reforço de capacidades das 
unidades das Forças Ar-
madas moçambicanas, se-
leccionadas para constituir 
uma futura força de reac-
ção rápida, para que essas 
unidades desenvolvam as 
capacidades necessárias e 
sustentáveis para restabe-
lecer a segurança em Cabo 
Delgado”, refere-se na re-
solução, acrescentando que, 
habitualmente, a Comissão 
Europeia elege para a imple-
mentação e execução deste 
tipo de projectos as organi-
zações não-governamentais.

No entanto, no caso con-
creto da província de Cabo 
Delgado, a Comissão Euro-
peia, “reconhecendo a mais-
-valia de ter Portugal di-
rectamente envolvido neste
projecto, devido às boas rela-
ções existentes entre os dois
países, quer pelo conheci-
mento privilegiado do terre-
no, quer pela proximidade da
língua, optou por ter Portu-
gal, através do Ministério da
Defesa Nacional, como par-
ceiro”, salienta a resolução.

Aprovada revisão da Lei
dos Direitos de Autor
O PARLAMENTO aprovou esta 
semana, em definitivo e por 
consenso, a proposta de revi-
são da Lei dos Direitos de Autor 
e Direitos Conexos, proposta 
pelo Governo com o objectivo 
de proteger a propriedade inte-
lectual nacional.

A proposta foi acolhida 
pelas três bancadas parlamen-
tares, nomeadamente a Fre-
limo, Renamo e o Movimento 
Democrático de Moçambique 
(MDM), que destacaram a im-
portância da revisão da Lei n.º 
04/2001, de 27 de Fevereiro, 
para a valorização dos direitos 
do autor.

Com o novo instrumen-
to, passa a ser obrigatória, por 
exemplo, a captação, repro-
dução, divulgação e publica-
ção de qualquer criação artís-
tica mediante um documento 
comprovativo de anuência ou 
assentimento do Estado.

A lei foi inicialmente apro-
vada pelo Conselho de Minis-
tros para promover e proteger 
as obras literárias, artísticas em 
geral e científicas, bem como 
os direitos dos respectivos au-
tores, artistas intérpretes, exe-
cutores, produtores de fono-
gramas, de videogramas e dos 
originais de radiofusão. 

“A finalidade é estimular 
a criação e a produção do tra-

balho intelectual na área da li-
teratura, da arte e da ciência”, 
explica o Ministério da Cultura 
e Turismo.

A Lei dos Direitos de Autor 
e Direitos Conexos em vigor 
não fazia menção aos contratos 
formais para a edição, inter-
pretação ou execução de obras, 
prevalecendo a existência de 
contrato tipo pacto leonino, 
que consiste na atribuição dos 
proventos ao editor e imputa-
ção de despesas ao autor.

Outro aspecto a ter em 
conta, segundo o Ministério 
da Cultura e Turismo, é a ne-

cessidade de proteger as obras 
de folclore para que a sua cap-
tação, reprodução, divulgação 
e publicação não seja feita sem 
documento comprovativo de 
anuência ou assentimento do 
Estado moçambicano.

É neste contexto que surge 
a nova proposta, que releva a 
adequação do capítulo relativo 
às sanções ao Código Penal vi-
gente, de forma a desencorajar 
a prática de crimes como a vio-
lação de direitos de autor com 
recurso a meios informáticos, 
usurpação, contrafacção, entre 
outros.

Ainda esta semana, o Par-
lamento aprovou, em definiti-
vo e por consenso, a proposta 
de lei que estabelece o regime 
Jurídico de Identificação Civil 
e do Bilhete de Identidade do 
Cidadão Nacional. 

Aprovou ainda, na ge-
neralidade e por consenso, a 
proposta de revisão da Lei no 
4/2014, de 5 de Fevereiro, que 
cria o Serviço Nacional de Mi-
gração (SENAMI), um docu-
mento que visa estabelecer os 
princípios e normas de orga-
nização e funcionamento desta 
entidade.

Instrumento visa proteger a propriedade intelectual do autor

Missão da União Europeia tem mais dinheiro para a formação da força moçambicana
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O Casino Marina Maputo, SA pretende recrutar para o seu quadro, um Gestor de Recursos 

Humanos, Chef de Padaria, Chef (comida local, ocidental, chinesa e mais), Pagador 

para mesas de jogo, Designer Gráfico, Electricista, Recepcionistas apresentáveis, (1) 
Recepcionista que fala mandarim e Porteiros, para o seu quadro de pessoal.

Requisitos básicos: 

• Fluência em Português e Inglês (Factor eliminatório);

• Possuir a 12ª Classe ou equivalente;

• Idade compreendida entre 18 a 27 anos (Recepcionista e Pagador para mesa de

Jogos);

• Experiência necessária para os candidatos à Chef de cozinha,

Recepcionista que fala Mandarim, Designer gráfico & Electricista;
• Conhecimentos de informática (Word, Excel e Outlook) apenas para Gestor

de Recursos Humanos & Designer Gráfico;

Gestor de Recursos Humanos (Femenino)

• Com formação superior;

• Conhecimentos Administrativos e de Recursos Humanos;

• Experiência minima de 5 anos;

• Conhecimentos: Legislação Laboral.

Designer Gráfico
• Conhecimentos de Design, Adobe Photoshop & Premier, criação de (banners,

flyers, vídeos, etc).

Pagador Dealer training 

• Conhecimento de Matemática básica.

Porteiro

• Conhecimento de lingua portuguesa.

Exigências
• Curriculum Vitae;

• Cópia do Bilhete de Identidade;

• Certificado de habilitações;
• Foto tipo passe

Processo de Candidatura

As candidaturas deverão ser enviadas às instalações do Casino Marina Maputo sitas na 
Avenida da Marginal, número 4441, recinto do Hotel Glória, dias 28 e 30 de Março, das 10.00 

horas às 15.00 horas.
2718

2728

125

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

INSPECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de concursos
1. A Inspecção Geral da Administração Pública (IGAP) convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais

ou estrangeiras interessadas a apresentarem propostas fechadas para os seguintes concursos:

Modalidade Objecto do Concurso

Data e Hora 

de entrega das 

propostas

Data e Hora 

para abertura 

das propostas

Garantia 

provisória

Concurso Limitado n.º01/

MAEFP/IGAP/OE/RA/22 

Fornecimento 

de combustível e 
lubrificantes

6/4/2022

13.00 

 6/4/2022

13.00
N/A

Concurso Limitado n.º02/

MAEFP/IGAP/OE/RA/22

Fornecimento de 

passagens aéreas 

6/4/2022

9.30 

 6/4/2022

9.30
N/A

Concurso Limitado n.º03/

MAEFP/IGAP/OE/RA/22

Prestação de Serviços 

de manutenção e 

reparação de viaturas 

6/4/2022

11.00

6/4/2022
11.00

N/A

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os documentos do
Concurso ou levantá-los, no endereço indicado no número 3 deste anúncio, pela importância

não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser feito em depósito

na conta bancária número 22568970710001 – Banco Comercial de Investimento.

3. As propostas deverão ser entregues na Avenida 10 de Novembro, nº 110, praceta nº 1196, 3º andar,

telefone nº 21300082 igap@maefp.mz, Maputo, na data e hora estabelecidas neste anúncio e serão

abertas em sessão pública, no mesmo local, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

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

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

Março.

Maputo, Março de 2022

A Entidade competente
      (Ilegível)

1- Torna-se público que vai proceder-se arrematação no dia 6 de Abril de 2022, das 9.00 às 11.00 horas, em primeira praça,

nos termos do artigo 675º e ss do EOA, aprovado pelo Decreto nº 43.199, de 29 de Setembro de 1960, as mercadorias

constantes da lista em anexo, no local abaixo indicado, porque o arguido em parte incerta não liquidou a sua dívidas nos
processos aduaneiro.

2- Ao preço de arrematação das mercadorias acrescer-se-á 10%, sobre a qual não recairá adicional algum, nos termos do artigo 

275, do C.A.

3- As mesmas serão postas em 1ª, 3ª e praças no valor da mercadoria e valor dos direitos, passando a ter os seguintes valores

de licitação:

1ª Praça

LOCAL Nº PROCESSO ARGUIDO DESCRIÇÃO 
DO BEM MARCA ESTADO VALOR 

Armazém de 
Leilões Nacala Proc. 15/2020 Nelsa Mery viatura Toyota Mark II Bom 136 .057.50MT

Armazém de 
Leilões Nacala Proc. 10/2021

BM 
Comercial

Bebida
181- Garrafas

diversas
Bom 98.520,95MT

Armazém de 
Leilões Nacala Proc. 69/2020

Paulo Maciel 
Sousa

Bebidas
216-Garrafas
Diversa

bom 245. 285.94MT

Armazéns de 
Leilões Nacala Proc. 91/2019

Shoprit - 
Nampula

Bebidas 
156- Garrafas
Alcoolicas

Bom 55.574,90MT

Cabo Delgado Proc. 87/2019
Mateus 
Simate

Viatura Nissan Caravan Bom 189.526,84MT

Cabo Delgado Proc. 58/2017 Saide Irimo Bebidas 
967 Caixas e 10 
garrafas Royal 
gin

Bom 819.426,00MT

3 ª Praça 
Armazém de 

Leilões  Nacala. Proc. 30/2005
Evaristo 
Rungo

Viatura
Mitsubishi Colt 
Rodeo

Razoável 102.375,00MT

Armazém de 
Leilões Nacala Proc.76/2019

Raja Ali
Viatura Toyota Voxy 2.9 Bom 117.019,05MT

Alfândega do 
Niassa

Proc. 63/2016
Amido 
Mágido

Viatura Nissan Elgrande Razoável 70.000,00MT

Armazém de 
Leilões Nacala Proc. 97/2016

Hamidou 
Diallo

Viatura Toyota Caldina Bom 70.012,5MT

Armazém de 
Leilões Nacala Proc. 89/2019

Fernandez 
Sanchez

Bebida
34-Garrafas
Diversas

Bom 14029.96MT

Armazém de 
Leilões Nacala Proc. 88/2019

Jean Bosco 
Ngabitsinze

Bebida 30 Caixas Bom 60.320,26MT

Armazém de 
Leilões Nacala Proc.48/2018

Duarte 
Daniel Carlos

Bebidas
35 Garrafas 
diversa

Bom
7.862,67MT

Armazéns de 
Leilão Nacala

Proc. 54/2019
Francisco 
Nhacuti

Bebidas 114.Cx-Royal Bom 35.268,75MT

Armazém de 
Leilões Nacala Proc. 52/2019

Isaura 
Fernando 

Bebidas
 27 Garrafas 
Diversas

Bom 12.992.01MT

Cabo Delgado Proc.76/2018
Lucilia 

Manhiça
Bebidas

71 Garrafas 
Diversas

Bom 42.906.44MT

4- As mercadorias constantes da lista e lotes acima descritos poderão ser vistos ou apreciados nas Alfândegas de Nacala, Cabo

Delgado e Niassa, nas horas normais de expediente, a partir da publicação do presente anúncio.

5- As propostas deverão ser entregues, em carta fechada e/ou registada, até 8.00 horas do dia 6 Abril, prevendo-se a abertura 

das mesmas uma hora depois do fim da licitação, na sala de audiências do Tribunal Aduaneiro de Nampula.

6- A presença dos proponentes no acto de abertura das propostas é imprescindível, podendo ser feita por representante
devidamente habilitado para o efeito. A ausência de qualquer um deles torna inexistente a proposta apresentada.

7- A desistência na arrematção, considerada injustificável, constitui um facto impedidivo para participação na praça seguinte.
Se se provar que a desistência teve por fim impedir a venda do bem em causa, o concorrente será liminarmente excluído nas
praças subsequentes.

8- Serão rejeitadas aquelas propostas que não indicarem o valor do(s) mercadoria(s), cujos bens se pretendem arrematar. Em

caso de empate serão feitas imediatamente novas propostas, prevalecendo as que tiverem maior oferta.

9- Os arrematantes depositarão imediatamente, a seguir à arrematação, uma caução de 10% (dez por cento) do valor por que

foram arrematadas as mercadorias postas em praça. Se o arrematante, no prazo de 15 dias, não efectuar o pagamento ou o

levantamento das mesmas, os bens serão revertidos a favor do Estado, nos termos do artigo 675, § 6º do EOA, aprovado pelo 

Decreto nº 43.199, de 29 de Setembro de 1960, conjugado com o artigo único da Portaria nº 9.139, de 12 de Janeiro de 1952.

10- Se o proponente com o valor mais alto não tiver ou não poder pagar os 10%, a arrematação será deferida aos proponentes

seguintes, em ordem decrescente.

11- As propostas com valores inferiores ao da base de licitação e as que não reunirem os requisitos desejados serão retiradas

do processo de leilão

12- Nesta arrematação estão excluídos os arguidos, seus parentes e afins, anteriores consignatários ou proprietários das
viaturas em questão.

13-  O Júri reservar-se-á ao direito de aceitar a arrematação desses bens, só se os preços oferecidos convierem para a defesa dos 

interesses do Estado.

14- No envelope da proposta, deverá constar o nome ou firma, o número de identificação tributária, (NUIT), e o endereço do
proponente, e deverá a proposta ser dirigida ao Tribunal Aduaneiro de Nampula,– Concurso de Venda em Hasta Pública

de Bens do Processo nº (indicar o numero do Processo acima descrito), sito no recinto portuário e Tel. nº 26526198, Cidade

da Nacala-Porto.

15-  Cada proponente deverá, livremente concorrer os bens relacionados com o presente edital e provar a sua identidade no acto 

de abertura das cartas pelo Júri de arrematação.

16- A as mercadoria que não saírem serão postas logo em segunda praça no dia seguinte.

17- O Juri e os proponentes comprometem-se a não oferecer, directa ou indirectamente, vantagens a terceiros, nem solicitar

comissões, prometer ou aceitar para benefício próprio ou de outrem, ofertas com o propósito de obter a arrematação
favorável em relação aos bens postas em praça e aos serviços que poderão vir a ser prestados pelo Tribunal neste processo,

mutatis mutandi, nos termos do artigo 6 da Lei nº 6/2004, de 17 de Junho.

Tribunal Aduaneiro de Nampula, aos  24 de Março de 2022.

O Juiz-Presidente

(Ilegível) 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
_____

TRIBUNAL ADUANEIRO DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

ADITAMENTO DO EDITAL

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

GOVERNO DO DISTRITO DE GURO
Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social

AVISO DE RECRUTAMENTO PARA INGRESSO NO APARELHO DO ESTADO

De acordo com o Despacho nº 01 de 14 de Março 2022, da Excelentíssima Senhora Administradora do Distrito 

de Guro, ao abrigo nº 1 do artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovado pela Lei 

10/2017, 3 de 1 de Agosto, conjugado com o nº 2 do artigo 1 do Decreto nº 5/2006, de 12 de Abril, estão abertas as 

vagas para o ingresso no Aparelho de Estado, por um período de 30 dias a contar da data da publicação do presente 

aviso, para o provimento de 25 vagas de Profissionais de Saúde nas carreiras de Médico de Clínica Geral (2 vagas), 

e Técnicos de Saúde (23 vagas) e Agente Técnico-Motorista (1) nas categorias abaixo descritas:

Carreira Categoria/ocupação Nº de Vagas
Médico de Clínica Geral Médico de Clínica Geral de 2ª 02

Técnicos de Saúde
Enf. de Saúde Materno Infantil 08
Técnico de Medicina Geral 06
Técnico de Administração Hospitalar 03
Técnico de Psiquiatria 04
Técnico de Estatística Sanitária 02

Agente Técnico Motorista de Ambulância 01

1. Requisitos para a candidatura:

a. Ser de nacionalidade moçambicana;

b. Registo de identificação tributária (NUIT);
c. Ter idade igual ou superior a 18 anos;

d. Não ter sido aposentado ou reformado.

2. A admissão a vaga é solicitada à Excelentíssima Senhora Administradora do Distrito por meio de requerimento

(não carece de reconhecimento de assinatura) instruído com os seguintes documentos:

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

b. Fotocópia do Certificado de Habilitações Literárias autenticada (Carta de condução pesado e certificado
de 7ª Classe para Motorista);

c. Certidão de registo criminal;

d. Certidão de Aptidão Física e Sanidade Mental para o exercício da actividade;

e. Comprovativo de Inscrição ou cumprimento do Serviço Militar Obrigatório

f. Certificado das respectivas Ordens Profissionais para as carreiras Médicas e de Enfermagem;
g. Currículo Vitae.

Ob: os Documentos mencionados nas alíneas C e E, serão exigidos aos candidatos admitidos.

3. A selecção dos candidatos será feita mediante aos seguintes critérios:

a) A avaliação curricular (nota de conclusão do Curso 60% de Pontos);
b) Entrevista Profissional (40% de Pontos);
c) Exame prático para Agente Técnico (Motorista).

1. O processo de candidatura deve dar entrada na Repartição de Recursos Humano do SDSMAS.

Guro,  aos 13  de Março de  2022

A DIRECTORA DISTRITAL

Anália Cândida Felimone Feliciano

/Tecnica Superior de Saúde N1/
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República de Moçambique
PROVÍNCIA DE NAMPULA

CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
A Direcção Provincial de Saúde de Nampula convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras, interessadas 

a apresentarem propostas fechadas para o concurso discriminado na tabela abaixo.  

N/O
Modalidade de 
contratação e 
a respectiva 
Referencia

Objecto do 
Concurso Concorrente 

Ilegíveis

Data e a hora- 
limite de entrega 
de documentos 
de qualificação e 
propostas

Data e hora de 
abertura de 
documentos de 
qualificação e 
proposta 

Validades das 
propostas

Garantia provisória 

Valor Validade

01

58D008161/
CL/48/2022

Construção do 
Edifício para 
instalação da 
Ressonância 
Magnética do 
Hospital Central de 
Nampula

Que reúne 
condições de 
ilegibilidade

6/4/2022
8.00 horas

6/4/2022
8.15 horas

45 Dias N/A N/A

Os concorrentes interessados nas suas propostas devem apresentar no mínimo ALVARÁ DA CLASSE ABAIXO e poderão 

obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou adquirí-los na UGEA da Direcção Provincial de Saúde de 
Nampula, Cita na Av. Samora Machel nº 1019 pela Importância não reembolsável de 1.500,00 (mil e quinhentos meticais), 

depositado na conta 301.367499.100.8 – Standard Bank.

Construção do Edifício para instalação da Ressonância Magnética do Hospital Central de Nampula - OE ---------------
--------------------------------------- no mínimo Alvará da 2ª Classe

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

O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 

Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5 /2016 de 8 de Março.     

Nampula, aos 23 de Março de 2022

A UGEA

__________________________________
(Ilegível)
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ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE MANICA
SECRETARIADO TÉCNICO

UNIDADE GESTORA  EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO/UGEA/STAP-M/2022

O Secretariado Técnico da Assembleia Provincial de Manica convida pessoas singulares, 

micro e pequenas empresas, interessadas e que reúnam os requisitos de qualificação a 
apresentarem propostas em cartas fechadas, para o fornecimento dos bens e prestação de 

serviços, de acordo com o seguinte:

TIPO E Nº DO CONCURSO LOTES OBJECTO HORA E DATA DE 
ABERTURA DAS 

PROPOSTAS

GARANTIA
 PROVISÓRIA

CONCURSO PÚBLICO Nº 
01/UGEA/STAP-M/2022

Único Aquisição de 
Viaturas

9.00 Horas
15/4/2022

85.000,00MT

1. Os concorrentes interessados poderão obter informações adicionais, examinar os
documentos dos concursos ou levantá-los no endereço  abaixo das 8.00 às 15.00

horas, pela importância não reembolsável de 1500,00MT (mil e duzentos meticais)

para cada conjunto, a ser depositado na Conta Bancária BCI Nº 26723986101,

pertencente a Assembleia Provincial de Manica;

2. O período de validade das propostas é de 90 dias (noventa dias);

3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Obras Públicas,

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,     aprovado pelo Decreto nº

5/2016, de 8 de Março e está aberto para todos os concorrentes elegíveis;

4. As propostas deverão ser entregues até 30 minutos antes da hora e data-limite acima

indicada no endereço abaixo e serão abertas em sessão pública que terá lugar na

Sala de Reuniões do Secretariado Técnico da Assembleia Provincial de Manica, na
presença dos concorrentes ou dos seus representantes que desejarem comparecer;

SECRETARIADO TÉCNICO DA ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE MANICA, Av. 25 de Setembro, Tel: 
251-23686, Chimoio

Chimoio, aos 10 de Março de 2022
AUTORIDADE COMPETENTE

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE GAZA

2ª SECÇÃO CÍVEL
XAI-XAI

ANÚNCIO
A SENHORA DOUTORA AMINA MOMADE ISSUFO ALY, 

MERITÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA 
PROVÍNCIA DE GAZA

Pela Segunda Secção Cível do Tribunal Judicial da Província de Gaza, nos 
Autos de Carta Precatória registados sob o nº 11/2021, extraída nos 
Autos de Execução Ordinária nº 28/20-P, em que é exequente FNB 
MOÇAMBIQUE, SA e executado NGUTONETO, Sociedade Unipessoal, 
Limitada, que correm seus termos na 1ª Secção Comercial do Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo, que no próximo dia 5 de Abril de 2022, 
pelas 11.00 horas, no edifício do Tribunal Judicial da Província de 
Gaza, será posto por arrematação em hasta pública pela terceira praça, 
através de propostas em cartas fechadas, a venda do bem que a seguir se 
menciona, a maior lanço oferecido acima do valor que adiante se indica, 
penhorado àqueles executados:

Verba Única
Um imóvel descrito na Conservatória dos Registos e Notariados de 
Bilene, descrito sob o número 446 (quatrocentos e quarenta e seis), a 
folhas 40 (quarenta), do livro B-três, inscrito na mesma Conservatória, 
sob o artigo 513 (quinhentos e treze) a folhas 29V (vinte e nove verso), 
do livro G/2, a favor de MOISÉS LUÍS GUAMBE, casado em regime de 
comunhão de bens adquiridos com ALDA ELIAS SIMBINE, avaliado em 
181 000,00USD (cento e oitenta mil dólares norte-americanos), a ser 
vendido a qualquer preço.
As propostas deverão ser apresentadas em cartas fechadas até 30 (trinta) 
minutos antes da hora designada para a sua abertura.

Xai-Xai, aos 9 de Março de 2022

A Escrivã de Direito
Rachel Aulino Monjane Nhantumbo

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Amina Momade Issufo Aly
2714 

REPÚBLICA DE 
MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA, ASSUNTOS 
CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS
SERVIÇO PROVINCIAL DE 
JUSTIÇA E TRABALHO DE 

MANICA
CARTÓRIO NOTARIAL DE 

CHIMOIO

EXTRACTO DE PUBLICAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO DE 

HERDEIROS POR ÓBITO DE 
GRAÇA JOSÉ FRANCISCO 

CONDE

Certifico, para efeitos 
de publicação, que por 
escritura do dia vinte e 
sete de Janeiro de dois mil 
e vinte e dois, lavrada de 
folhas nove a dez, do livro 
de notas para escrituras 
diversas número 01/2022, 
do Cartório Notarial de 
Chimoio, a cargo de NOÉ 
JOSÉ PENETE, licenciado 
em Direito, Conservador e 
Notário Superior, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de 
GRAÇA JOSÉ FRANCISCO 
CONDE, de cinquenta e três 
anos de idade, falecida no dia 
dezasseis de Janeiro de dois 
mil e vinte e um, com a sua 
última residência habitual 
na cidade da Matola, no 
estado que era solteira, sem 
ter deixado testamento ou 
qualquer outra disposição 
da sua última vontade.

Na referida escritura foram 
declarados como únicos e 
universais herdeiros, seus 
filhos: Miguel Alberto 
Júnior e Valdemar de Jesus 
Conde Miguel Alberto, 
ambos solteiros, maiores e 
residentes nesta cidade de 
Chimoio.

Não existem outras pessoas 
que segundo a lei prefiram 
aos declarados herdeiros ou 
com eles possam concorrer a 
esta sucessão.

Está Conforme

Cartório Notarial de Chimoio, 
aos 27 de Janeiro de 2022

O Notário
Noé José Penete
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

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

Imóvel a vender

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

Maputo, aos 23 de Março de 2022

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

O Juiz de Direito
Hermenegildo Pedro Chambal
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Nº do Concurso
Objecto de Contratação

Modalidade de 
Contratação

Data e Hora 
de entrega das 

Propostas 

Data e hora de 
abertura das 

Propostas
25E000441/
CP/01/2022

Aquisição de 6 (Seis) Viaturas 4x4 Público 14/4/2022
7.00H

14/4/2022
7.15H

25E000441/
CP/04/2022

Reabilitação da Residência Oficial de S.Excia 
Secretário de Estado na Província da Zambézia Público

14/4/2022
7.15H

14/4/2022
7.30H

25E000441/
CP/05/2022

Apetrechamento do Centro de Formação 
Profissional em Administração Pública de 
Quelimane.

Público 14/4/2022
7.30H

14/4/2022
7.45H

25E000441/
CP/07/2022

Instalação de Sistema de Videoconferência 
(Zoom) no Gabinete do Secretário de Estado

Público 14/4/2022
8.00H

14/4/2022
8.15H

25E000441/
CP/08/2022

Reestruturação da Rede de Computadores do 
Gabinete do Secretário de Estado 

Público 14/4/2022
8.15H

14/4/2022
8.45H

25E000441/
CP/09/2022

Instalação de Sistema de Gestão de Documentos 
no Gabinete do Secretário de Estado

Público 14/4/2022
8.45H

14/4/2022
9.00H

25E000441/
CP/10/2022

Instalação de Hospedagem do Portal do Governo Público 14/4/2022
9.00H

14/4/2022
9.15H

25E000441/
CP/11/2022

Aquisição de Bens Mobiliários para o Gabinete 
do Secretário de Estado e Residência Oficial de 
S.Excia Secretário de Estado na Zambézia.

Público 14/4/2022
9.15H

14/4/2022
9.30H

25E000441/
CL/01 /2022

Fornecimento de Material não Duradouro de 
Escritório

Limitado 6/4/2022
7.00H

6/4/2022
7.15H

25E000441/
CL/0 2/2022

Fornecimento de Material Duradouro de 
Escritório

Limitado 6/4/2022
7.15H

6/4/2022
7.30H

25E000441/
CL/0 3/2022

Fornecimento de Géneros Alimentícios Limitado 6/4/2022
7.30H

6/4/2022
7.45H

25E000441/
CL/04/2022

Prestação de Serviços de Catering em Sessões, 
Fóruns de Gestão de Recursos Humanos, 
Documentação, Arquivos, Sessões do Colectivo de 
Direcção do Gabinete do Secretário de Estado e 
Outros Eventos

Limitado 6/4/2022
7.15H

6/4/2022
7.30H

25E000441/
CL/05/2022

Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes 
Lote 1 - Quelimane; 
Lote 2 - Nampula; 

Limitado 6/4/2022
7.30H

6/4/2022
7.45H

25E000441/
CL/06/2022

Prestação de Serviços de Manutenção, Lavagem e 
Recauchutagem de Viaturas

Limitado 6/4/2022
7.45H

6/4/2022
8.00H

25E000441/
CL/07/2022

Prestação de Serviços de Limpeza, Jardinagem e 
Desinfecção.

Limitado 6/4/2022
8.00H

6/4/2022
8.15H

25E000441/
CL/08/2022

Prestação de Serviços de Manutenção e Reparação 
de Aparelhos de AC

Limitado 6/4/2022
8.15H

6/4/2022
8.30H

25E000441/
CL/09/2022

Prestação de Serviços Hoteleiros
Lote 1 - Nampula;
Lote 2 - Maputo.
Lote 3 - Quelimane

Limitado 6/4/2022
8.30H

6/4/2022
8.45H

25E000441/
CC/01/2022

Fornecimento de Fardamento e Calçados para 
pessoal de Apoio 

Cotação 2/4/2022
7.15H

2/4/2022
7.30H

25E000441/
CC/02/2022

Prestação de Serviços de Manutenção e Reparação 
de Equipamentos Informáticos

Cotação 2/4/2022
7.30H

2/4/2022
7.45H

25E000441/
CC/03/2022

Prestação de Serviços de Segurança Cotação 2/4/2022
7.45H

2/4/2022
8.00H

25E000441/
CC/04/2022

Prestação de Serviços de Seguros Cotação 2/4/2022
8.00H

2/4/2022
8.15H

25E000441/
CC/05/2022

Material para Festividades e Homenagens Cotação 2/4/2022
8.15H

2/4/2022
8.30H

25E000441/
CC/06/2022

Fornecimento de Pneus para Viaturas Cotação 2/4/2022
8.30H

2/4/2022
8.45H

25E000441/
CC/07/2022

Prestação de Serviços de Floricultura Cotação 2/4/2022
8.45H

2/4/2022
9.00H

25E000441/
CC/08/2022

Fornecimento de Recargas da Movitel Cotação 2/4/2022
9.00H

2/4/2022
9.15H

25E000441/
CC/09/2022

Prestação de serviço de serigrafia Cotação 2/4/2022
9.15H

2/4/2022
9.30H

25E000441/
CC/10/2022

Prestação de serviço de reprografia Cotação 2/4/2022
9.30H

2/4/2022
9.45H

25E000441/
CC/11/2022

Fornecimento e montagem de cortinado Cotação 2/4/2022
9.45H

2/4/2022
9.00H

25E000441/
CC/12/2022

Prestação de serviço de carpintaria Cotação 2/4/2022
9.00H

2/4/2022
9.15H

25E000441/
CC/13/2022

Prestação de serviço de canalização Cotação 2/4/2022
9.15H

2/4/2022
9.30H

25E000441/
CC/14/2022

Prestação de serviço de pintura Cotação 2/4/2022
9.30H

2/4/2022
9.45

25E000441/
CC/15/2022

Prestação de serviço de electricidade. Cotação 2/4/2022
9.45H

2/4/2022
10.00H

Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-
los pelo valor não reembolsável de 3.500,00MT (três mil e quinhentos meticais) para cada conjunto, a depositar 
na Conta Bancária do Gabinete do Secretário de Estado com Domicilio no BCI N°1006200510001, a partir do dia 
25 de Março de 2022. Endereço: Gabinete do Secretário de Estado, sita na Rua da Resistência n°. 1079 
R/C, Cidade de Quelimane. Os concursos serão regidos com base no Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016 de 8 de Março.

Quelimane, aos 24 de Março de 2022
A Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA

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

ANÚNCIO DE CONCURSOS

O Gabinete do Secretário de Estado na Província da Zambézia, torna público que estão abertos Concursos para Contratação de Empreitada de Obras Públicas e Fornecimento de 
Bens e Prestação de Serviços ao Estado na tabela abaixo:
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Busque o
aplicativo

notícias digital

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

DISTRIBUIÇÃO GERAL

ANÚNCIO
O VENERANDO JUIZ DESEMBARGADOR E PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO - PEMBA.
Faz saber que o dia 29 de Março de 2022, pelas 10.00 horas, no Tribunal 
Judicial da Província de Cabo Delgado, foi designado para venda em segunda 
praça, por meio de propostas em carta fechada, em segunda praça, nos Autos 
de Carta Precatória para Venda de Imóvel, nº 01/DG/022, movida pelo 
exequente Banco Único, representada pelos procuradores Drs. Caspio Dias 
e outros, advogados, com domicílio profissional na cidade de Maputo, contra 
os executados Engidren Moçambique S.A. sociedade com sede na Avenida da 
Escola da Matola, nº 220, cidade da Matola, Sílvio José de Jesus Domingos, 
de nacionalidade portuguesa, Jorge Manuel da Silva Dias e Adérito Manuel 
Mendes Dias, ordenada nos Autos de Execução Para Pagamento de Quantia 
Certa nº 14/020-P, que correm seus termos na 1ª Secção Comercial do 
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, para garantia de pagamento da quantia 
exequenda de 15 874 000,00MT (quinze milhões, oitocentos e setenta 
quatro mil meticais), custas prováveis e demais despesas legais, nos termos 
do artigo 902º, do CPC, o seguinte imóvel:

Verba Única
Um imóvel descrito na Conservatória dos Registos de Pemba, sob o nº 3412 a 
fls. 172, do livro B-11 e inscrito na mesma Conservatória sob o nº 4766 a fls. 
188v, do livro G-8, a favor de Agronorte Moçambique, E.I., com sede no Bairro 
Ngalane, distrito de Pemba, Metuge, província de Cabo Delgado, representado 
pelo senhor Sílvio José de Jesus Domingos, pelo valor mínimo de avaliação de 
7 937 000,00MT (sete milhões, novecentos e trinta e sete mil meticais).

São convidadas todas as pessoas com interesse na compra do bem, para 
comparecerem na sala de sessões deste Tribunal, no dia e hora marcada, para 
se proceder à venda em segunda praça ao preço mínimo supracitado.

Pemba, aos catorze dias do mês de Março do ano dois mil e vinte e dois.

O Juiz-Presidente
Dr. António Sebastião Fernando Matimula

(Juiz Desembargador)

O Distribuidor Provincial
Dr. José Leão

(Escrivão de Direito de 1ª)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Av. Governador Raimundo Bila - C.P. 167, Tel. 720223/720378, Fax. 720389 - 

Matola

12ª Secção (Comercial)

ANÚNCIO
Faz saber que nesta Secção correm termos processuais de Carta Precatória, 
registada sob o número 33/21/A, extraídos dos Autos de Execução 
Ordinária nº 143/2020-K, em que é exequente FNB- First National 
Bank Moçambique, move contra o executado Hermenegildo Gamito 
de Nascimento Penicela, para pagamento da quantia exequenda de 3 
252 162,89MT (três milhões duzentos e cinquenta e dois mil, cento 
e sessenta e dois meticais e oitenta e nove centavos), foi designado 
o dia doze de Abril de dois mil e vinte e dois, pelas nove horas e
trinta minutos, para a abertura de propostas a serem apresentadas no
Cartório deste Tribunal em carta fechada, até trinta minutos antes da
hora marcada, para a venda do bem abaixo indicado, em segunda praça.

Verba Única
Um imóvel localizado no Posto Administrativo-sede, distrito de Boane, 
província de Maputo, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Boane, sob o número 8033, fls. 172 verso, do livro B/5 a fls. e 16 inscrita 
sob o nº 2280 a fls. 43, do livro G/4 a favor de Hermenegildo Gamito de 
Nascimento Penicela, a qual foi constituída hipoteca a favor do exequente 
FNB - First National Bank - Moçambique, S.A., inscrita sob o nº 265 a 
fls. 53, do livro C/3, no valor mínimo de 1 242 000,00MT (um milhão, 
duzentos e quarenta e dois meticais).

O imóvel poderá ser examinado na província de Maputo, distrito de 
Boane, nos dias úteis das sete horas e trinta minutos às quinze horas e 
trinta minutos (horas normais de expediente), ficando o fiel depositário 
obrigado a mostrar o imóvel que se pretende examinar, nos termos do 
artigo 891, do C.P.C.

Matola, aos onze dias do mês de Março de dois mil e vinte e dois

O Escrivão de Direito

Alfredo César Bila

Verifiquei
O Juiz de Direito

Domingos Samuel
2716
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GOVERNO DO DISTRITO DE GOVURO
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
A UGEA Distrital convida proponentes elegíveis a apresentarem propostas fechadas para os seguintes objectos:

Nº de Concurso. Objecto Modalidade
Data e hora 

limite da entrega 
das propostas

    Data e hora 
de abertura das 

propostas

04I030041/CPD/nº 01/2022

Fornecimento de 50 carteiras escolares duplas, 
uma secretária média com gavetas e uma cadeira 
fixa de escritório

C. Pequena
Dimensão

8.30 horas
6/4/2022

9.00  horas
6/4/2022

04I030041/CP/nº 02/2022
Construção da casa mãe espera grávida no Centro 
de Saúde de Doane C. Público 8.30 horas

15/4/2022
9.30 horas
15/4/2022

04I030041/CL/nº 03/2022

Manifestação de interesse para contratação 
de consultores para a fiscalização da obra de 
construção da casa mãe espera grávida no Centro 
de Saúde de Doane

C. Limitado 8.30horas
6/4/2022

9.45horas
6/4/2022

a) Os interessados poderão obter mais informações dos documentos de concurso na Secretaria Distrital de Govuro, a
partir do dia 30 de Março de 2022, das 7.30 às 15.30 horas.

b) O período de validade das propostas será de 90 dias.
c) As propostas de Fornecimento de Carteiras e Manifestação de Interesse deverão ser entregues no endereço abaixo,

até o dia 6 de Abril de 2022. E o anúncio de posicionamento será no dia 12 de Abril de 2022, pelas 10.00 horas. E
as propostas da obra deverão ser entregues até ao dia 15 de Abril de 2022 e o anúncio de posicionamento será no
dia 22 de Abril de 2022, pelas 10.00 horas.

d) A visita ao local da obra é de carácter obrigatório e terá lugar no dia 5 de Abril de 2022, com início às 9.30 horas.
O local de concentração será na Vila-Sede de Nova Mambone, em frente à Secretaria Distrital de Govuro.

e) 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.

f) Os cadernos de encargo dos concursos, incluindo da manifestação de interesse estão disponíveis na Secretaria
Distrital de Govuro, a uma importância não reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais), para obras e
1.500,00MT (mil e quinhentos meticais), para bens e prestação de serviços.

g) Endereço: Secretaria Distrital de Govuro, Av. Eduardo Mondlane, no Edifício do Governo do Distrito de Govuro, Tel.
29395001/849103008/852389475, email: sdgovuro@gmail.com

Govuro, aos 24 de Março de 2022

A Autoridade Competente
(Cecília da Glória Alberto Mauaie)

/Secretária Permanente Distrital/
440

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE 
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE INFRA-ESTRUTURAS

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

Vértice Latitude Longitude

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

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

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

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

Maputo, aos 15/3/2022

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

3042

2692

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA 

DE NAMPULA
SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
O MERITÍSSIMO SENHOR DOUTOR 
MAHOMED KHALED MAHOMED 
IQBAL VARINDA, JUIZ-PRESIDEN-
TE DA SECÇÃO COMERCIAL DO TRI-
BUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE 
NAMPULA

Faz saber que correm seus termos 
legais nesta Secção, Autos de Carta 
Precatória para Venda Judicial nº 
01/2022, em que é exequente Nosso 
Banco, Sociedade em Liquidação e 
executada K. Investimentos, Limit-
ada, para venda judicial em primei-
ra praça, por meio de abertura de 
propostas em carta fechada, para o pa-
gamento da quantia exequenda com o 
valor de causa de 82 223 609,11MT 
(oitenta e dois milhões, duzentos e 
vinte e três mil, seiscentos e nove 
meticais e onze centavos), com vista 
a arrematação ao maior lance ofereci-
do, foi penhorado o seguinte imóvel:

Verba Única

Um imóvel descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Nampula, sob o 
nº 1467 a folhas 54, do livro B-5 e in-
scrito sob o nº 82 338, a favor de K. 
Investimentos, Limitada, inscrito na 
matriz predial da Direcção da Área 
Fiscal de Nacala, sob o artigo nº 2326, 
localizado no Bairro de Namutequeli-
ua, Avenida do Trabalho, nº 4946, ci-
dade de Nampula.

São desta forma e nos termos dos arti-
gos 876º, nº 2 e 890º, nº 2, ambos do 
Código do Processo Civil, convidadas 
as pessoas interessadas na compra 
deste imóvel para comparecerem na 
sessão de abertura de propostas em 
carta fechada a ter lugar neste Tri-
bunal, no dia 30 de Março de 2022, 
pelas 11.30 horas, na Sala de Audiên-
cias nº 1, deste Tribunal, devendo os 
interessados apresentarem as propos-
tas em carta fechada na Secretaria da 
Secção Comercial, nas horas normais 
de expediente, até 10 minutos antes 
do início da sessão, ao preço superi-
or ao valor da adjudicação proposto 
pelo exequente no valor de 82 223 
609,11MT (oitenta e dois milhões, 
duzentos e vinte e três mil, seiscen-
tos e nove meticais e onze centavos).
Para constar se passou o presente 
anúncio para publicação no Jornal 
“Notícias”, nos termos do nº 3 do arti-
go 890º do CPC.

Nampula, aos 16 de Fevereiro de 2022

O Juiz de Direito
Dr. Mahomed Khaled Varinda

A Escrivã de Direito
Balanhama Rufina Massamba 

Chamba

REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE

ASSEMBLEIA PROVINCIAL
SECRETARIADO TÉCNICO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS 2022

1. O Secretariado Técnico da Assembleia Provincial de Gaza convida pessoas singulares, pequenas e médias
empresas inscritas no Cadastro Único de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Nº de 
ordem

Modalidade de contratação  Objecto do Concurso
Data e horas da 

entrega das propostas

Data e Hora de 
abertura das 

propostas

Data e hora 
de anúncio de 

posicionamento

Validade das 
propostas

01
Concurso Limitado nº 

CR05J000361CL00012022
Reparação e Manutenção de viaturas, marcas Toyota 

Hiace/ Toyota Hilux, Ford Ranger e Ford Rodeo
Data: 6/4/2022
Horas: 8.45h

Data: 6/4/2022
Horas: 9.00h

Data: 13/4/2022
Horas: 9.00h

90 Dias

 02
Concurso Limitado nº 

CR05J000361CL00022022
Fornecimento de material de escritório Data: 6/4/2022

Horas: 9.45h
Data: 6/4/2022
Horas: 10.00h

Data: 13/4/2022
Horas: 9.30h

90 Dias

03
Concurso Limitado nº 

CR05J000361CL00032022
Fornecimento de géneros alimentícios Data: 6/4/2022

Horas: 10.45h
Data: 6/4/2022
Horas: 11.00h

Data: 13/4/2022
Horas: 10.00h

90 Dias

04
Concurso Limitado nº 

CR05J000361CL00042022
Aquisição de Equipamento Informático 

Data: 8/4/2022
Horas: 8.45h

Data: 8/0/2022
Horas: 9.00h

Data: 14/4/2022
Horas: 9.00h

90 Dias

05
Concurso Limitado nº 

CR05J000361CL00052022
Aquisição de Combustível (Gasolina, Gasóleo e 

Óleos).
Data: 8/4/2022
Horas: 9.45h

Data: 8/4/2022
Horas: 10.00h

Data: 14/4/2022
Horas: 9.30h

90 Dias

06
Concurso Limitado nº 

CR05J000361CL00062022

Reabilitação Parcial do Edifício Principal bem como o 
anexo onde Funcionam os Departamentos; a Pintura 

interna e externa dos dois Edifícios incluindo os 
Sanitários.

Data: 8/4/2022
Horas: 10.45h

Data: 8/4/2022
Horas: 11.00h

Data: 14/4/2022
Horas: 10.00h

90 Dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, na Repartição da UGEA do Secretariado Técnico 
da Assembleia Provincial de Gaza e venham acompanhados de um dispositivo (Flash) ou disponibilizar o
e-mail da empresa a fim de obterem os cadernos de encargos, Sita na Avenida Samora Machel EN1.

3. Os concursos serão realizados por lote único e os concorrentes poderão apresentar proposta para um ou
mais lotes.

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

Xai-Xai, Março de 2022
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1. Nos termos do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, For-
necimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8
de Março, o FIPAG-Direcção Regional Centro convida aos interessados a apresentarem propos-
tas fechadas, para os concursos abaixo elencados.

Nº do 
Concurso

Modalidade 
do Concurso

Objecto de contratação

Data e hora- 
limite de 

entrega das 
propostas

Data e hora 
de abertura 

das propostas

Valor da 
garantia 

provisória

FIPAG-DRC/
CL/03/2022

Concurso 
Limitado

Prestação de Serviços de Repa-
ração e Manutenção de Apare-
lhos de Ar-Condicionado

12/4/2022
8.30 horas

12/4/2022
9.00 horas 

Não 
Aplicável

FIPAG-DRC/
CL/04/2022

Concurso 
Limitado

Manutenção de Imóveis
12/4/2022
10.30 horas

12/4/2022
    11.00 horas

Não 
Aplicável

FIPAG-DRC/
CL/05/2022

Concurso 
Limitado

Fornecimento de Géneros Ali-
mentícios e Artigos de Higiene

12/4/2022
12.30 horas

12/4/2022
    13.00 horas

Não 
Aplicável

FIPAG-DRC/
CL/06/2022

Concurso 
Limitado

Fornecimento de Refeições
13/4/2022
8.30 horas

13/4/2022
9.00 horas

Não 
Aplicável

FIPAG-DRC/
CL/07/2022

Concurso 
Limitado

Fornecimento de Material In-
formático

13/4/2022
10.30 horas

13/4/2022
11.00 horas

Não 
Aplicável

FIPAG-DRC/
CC/08/2022

Concurso Por 
Cotações

Prestação de Serviços de De-
sinfecção

5/4/2022
8.30 horas

5/4/2022
9.00 horas

Não 
Aplicável

FIPAG-DRC/
CC/09/2022

Concurso Por 
Cotações

Fornecimento de Kit de Pre-
venção Contra Covid-19

5/4/2022
10.30 horas

5/4/2022
11.00 horas

Não 
Aplicável

FIPAG-DRC/
CP/10/2022

Concurso 
Público

Prestação de 
Serviços de 
Segurança e 
Transporte 
de Valores

Lote 1 Tete
18/4/2022
8.30 horas

18/4/2022
9.00 horas 

75.000,00 
MT

Lote 2 Moatize
18/4/2022
12.30 horas

18/4/2022
13.00 horas 

64.360,09 
MT

Lote 3 
Quelimane

18/4/2022
8.30 horas

18/4/2022
9.00 horas

68.625,00 
MT

Lote 4 Mocuba
18/4/2022
12.30 horas

18/4/2022
13.00 horas

Não 
Aplicável

FIPAG-DRC/
CP/11/2022

Concurso 
Público

Fornecimento de Material de 
Manutenção e Reparação da 
Rede no Sistema de Abasteci-
mento de Água

20/4/2022
8.30 horas

20/4/2022
9.00 horas

Não 
Aplicável

FIPAG-DRC/
CP/12/2022

Concurso 
Público

Forcnecimento de Produtos 
Químicos

20/4/2022
10.30 horas

20/4/2022
11.00 horas

Não 
Aplicável

FIPAG-DRC/
CP/13/2022

Concurso 
Público

Fornecimento de 1 Viatura do 
Tipo Mini Bus

21/4/2022
8.30 horas

21/4/2022
9.00 horas

Não 
Aplicável

FIPAG-DRC/
CP/14/2022

Concurso 
Público

Fornecimentos 
de Viaturas

Lote 1 
Manica

25/4/2022
8.30 horas

25/4/2022
9.00 horas 

79.999,99 
MT

Lote 2 Tete
25/4/2022
10.30 horas

25/4/2022
11.00 horas

79.999,99 
Mt

Lote 3 
Quelimane

25/4/2022
12.30 horas

25/4/2022
13.00 horas

102.000,00 
MT

Lote 4 
Mocuba

25/4/2022
14.30 horas

25/4/2022
15.00 horas

Não 
Aplicável

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e examinar os documentos dos
concursos durante as horas normais de expediente, a partir da data da publicação do presente
anúncio, na UGEA, sediada no endereço indicado no n.º 5 deste anúncio, podendo adquiri-los pela
importância não reembolsável de 1.500,00 MT (mil e quinhentos meticais), devendo para tal
depositar o valor na conta bancária número: 23151380.10.00 domiciliada no FNB.

3. O período de validade das propostas é de 60 dias, contados a partir da data-limite de entrega das
mesmas.

4. O anúncio de posicionamento dos concorrentes dos concursos por cotações será efectuado no
dia 6 de Abril de 2022 às 10.00 horas no endereço indicado no ponto 6.

5. O  anúncio de posicionamento dos concorrentes dos concursos públicos será efectuado  no dia 29
de Abril de 2022 às 09 horas no endereço indicado no ponto abaixo.

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

FIPAG-Direcção Regional Centro
RUA Kruss Gomes, nº38

TEL.-+258 2354967
CIDADE DA BEIRA

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

Beira, Março de 2022

A Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

Direcção Regional Centro

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE INHAMBANE
GOVERNO DO DISTRITO DE FUNHALOURO

UNIDADE GESTORA  EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES-UGEA
CONCURSO LIMITADO Nº01/04I020551/SDPI/UGEA/CL/022

ANÚNCIO DE CONCURSO 
O Governo do Distrito de Funhalouro convida empresas interessadas e ou pessoas singulares que 
reúnem requisitos de ilegibilidade a apresentarem propostas em cartas fechadas para participarem 
do concurso nos termos do Art. 45 do Decreto nº5/2016, de 8 de Março,  para o objecto abaixo:

Objecto do concurso Extensão
Data e hora de apresentação de 
documentos de qualificações e 

das propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Data e hora do anúncio 
do posicionamento

Garantia 
provisória

Manutenção de estrada 
N/C: Tsenane – Tome “B” 
em actividades de melho-
ramento localizados. 

14Km

14/4/2022
8.00 horas 

(Secretaria do SDPI – 
Funhalouro)

14/4/2022
8.30 horas

(Sala de Conferências 
Distrital)

22/4/2022
8.30 horas 

(Sala de Conferências 
Distrital)

Não 
exigida

1. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações para examinar os documentos do
concurso ou levantá-los pela importância não reembolsável de 1500,00MT, junto à Secretaria
do SDPI de Funhalouro, Rua R/444; Telef: 874359875.

2. O período da validade das propostas é de 90 dias contados a partir da data-limite de submissão
destas.

3. A visita conjunta ao troço de intervenção é obrigatória e será efectuada no dia 4/4/2022, pelas
11.00 horas

4. O Concurso será regido pelo Decreto 5/2016, de 8 de Março.

Funhalouro, Março de 2022 

Autoridade competente
(Ilegível) 

11985

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE BOANE

SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO JUVENTUDE E TECNOLOGIA
INSTITUTO INDUSTRIAL E DE COMPUTAÇÃO ARMANDO EMÍLIO GUEBUZA

ANÚNCIO DE RESULTADOS FINAIS
O INSTITUTO INDUSTRIAL E DE COMPUTAÇÃO ARMANDO EMÍLIO GUEBUZA é uma 
Instituição Pública de Ensino Técnico Profissional, que no dia 4 de Fevereiro do ano 
corrente, através de Jornal Notícias lançou concurso para contratação de Técnicos para 
as áreas de Administração e Planificação; Administração e Finanças; Procurement, 
Monitoria e Avaliação; Tecnologia de Informação e Comunicação; e Motorista, para 
trabalhar nesta instituição em regime de contrato específico para a implementação 
do projecto de Centro de Referência Nacional. 

N° Candidato Vaga
01 Higino Alvares Afonso Técnico de Administração  e Planificação
02 Oksana Evguenevna Colomies 

Mandlate
Técnico de Administração e Finanças

03 José Olímpio Correia Jafar Técnico de Procurement, Monitoria e 
Avaliação

04 Armando Albino Matsinhe Técnico de Informática
05 Atália Josefina Samuel Motorista

Os candidatos apurados devem contactar o IICAEG, no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias a partir da data deste anúncio.

Boane, aos 26 de Março de 2022.

O Presidente do Júri

(Ilegível)

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Rua Joe Slovo, 55  - Maputo – Moçambique +258  84 910 43 24 |  +258 84 910 43 21 info@snoticias.co.mz

“Uma escola - um jornal”
Promova o hábito de leitura e ajude Moçambique a crescer

Seja Padrinho 
Ofereça um jornal a uma Escola à sua esolha

Contacte já os nossos serviços comerciais ou as nossas delegações provinciais – publicidade@snoticias.co.mz

Motorcare - NISSAN     |    ICEF - Microcrédito    I    MOZSHAQ - Consultoria e Serviços   |  
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CABO DELGADO EM FOCO

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

Província procura
cura de curta duração

E
STÁ em curso, na pro-
víncia de Cabo Del-
gado, um estudo para 
determinar formas 
mais curtas de trata-

mento da tuberculose com 
objectivo de reduzir o tempo 
de administração de medi-
camentos aos pacientes, de 
vinte para nove meses.

Segundo o governador 
de Cabo Delgado, Valige 
Tauabo, por ocasião do Dia 
Mundial de Luta contra a 
Tuberculose, que se assinala 
a 24 de Março de cada ano, 
os medicamentos usados no 
tratamento experimental de 
curta duração, ora em curso 
na província, são de admi-

nistração oral.
De acordo com a Orga-

nização Mundial da Saúde, 
em virtude do aumento da 
carga global da tuberculo-
se, esquemas mais curtos de 
tratamento com recurso aos 
medicamentos já existentes 
ou reaproveitados são neces-
sários para contribuir para o 
controlo da doença.

Em Cabo Delgado, a tu-
berculose é ainda um pro-
blema de saúde pública, 
apesar de haver capacidade 
de despiste e tratamento da 
doença.

“Não podemos permitir 
que mais pessoas percam a 
vida por causa da tubercu-

lose, uma doença que pode 
ser prevenida e curada. In-
felizmente continua a ser 
um problema de saúde pú-
blica na província, afectan-
do pessoas de várias idades 
e extractos sociais, o que 
compromete o crescimento 
económico e social”, lamen-
tou Tauabo.

Dados oficiais indicam 
que em 2021 foram diagnos-
ticados 5.285 casos, contra 
4889 de 2020 nesta provín-
cia.

Os distritos de Ancua-
be, Ibo, Mueda, Monte-
puez, Nangade são os que 
detém  maior número de 
pacientes com tuberculose 

não avaliados no final de tra-
tamento, facto que fez com 
que a província tivesse uma 
baixa cobertura.

Para melhoria do diag-
nóstico, o governador instou 
o sector da saúde e parceiros
do Governo na prevenção e
cura da enfermidade a re-
dobrar esforços na sensibili-
zação nas comunidades, nas
cadeias e nos centros de for-
mação sobre os malefícios da
doença, medidas de preven-
ção e cura.

O governador apelou 
para o combate ao estigma 
e auto-estigma perpetrado 
por terceiros e pelos próprios 
doentes, respectivamente.

Segundo Tauabo, os dois 
factores acima mencionados 
têm impactado negativa-
mente na prevenção e com-
bate à doença.

“Precisamos reintegrar 
os doentes no seio familiar, 
particularmente durante o 
tratamento, para ajudá-los 
na recuperação clínica e psí-
quica”, disse Valige Tauabo.

A cerimónia de come-
moração do Dia Mundial de 
Luta contra a Tuberculose, 
que este ano foi celebrado 
sob lema “Investir na eli-
minação da tuberculose é 
salvar vidas”ao nível da pro-
víncia, teve lugar na cidade 
de Pemba.

Governador revelou que decorrem estudos sobre tuberculose resistenteParticipantes na cerimónia do Dia Mundial de Luta contra Tuberculose

Entrega do cheque referente aos 20 por cento de exploração da madeira

Mais de 400 mil 
crianças imunizadas 
contra poliomielite
CABO Delgado prevê vacinar 
433.199 crianças dos zero aos 
cinco anos de idade contra a 
poliomielite, segundo avançou 
o sector da Saúde da província.

A campanha de vacinação,
que decorre desde quarta-
-feira com o término previsto
para domingo, visa bloquear
os focos de surgimento e pro-
pagação do vírus que provoca a 
doença, interrompendo deste
modo uma eventual transmis-
são em cadeia.

Em Cabo Delgado, o ví-
rus que provoca a poliomielite 

foi detectado recentemente 
na vila de Chiúre, o que ofi-
cialmente marcou o ressurgi-
mento da doença, que era tida 
como tendo sido erradicada. 

Para além de Cabo Delgado, 
a campanha de vacinação está 
a decorrer igualmente em So-
fala, Manica, Zambézia, Tete, 
Niassa e Nampula. 

De acordo com o Secretá-
rio de Estado na província de 
Cabo Delgado, António Su-
peia, que orientou a cerimónia 
de lançamento da campanha 
em Chiúre, trata-se de regiões 

onde foram registados focos de 
ressurgimento da pólio.

“Moçambique tinha sido 
declarado livre desta doen-
ça pela Organização Mundial 
de Saúde em 2016, mercê do 
empenho do Governo e seus 
parceiros. Porém, em Janeiro e 
Fevereiro deste ano foram re-
gistados casos suspeitos”, disse 
Supeia. 

Apelou aos pais e encarre-
gados de educação a aderir à 
vacinação porque só assim es-
tarão a prevenir os seus filhos 
da doença.

Secretário do Estado administrando vacina contra poliomielite

LICENCIAMENTO FLORESTAL 

Comunidades
encaixam 
cinco milhões
de meticais
AS comunidades residentes 
nas áreas de exploração flo-
restal arrecadaram ao lon-
go do ano passado cerca de 
cinco milhões de meticais, 
resultantes do pagamento de 
taxas pelos operadores para 
licenciamento da actividade 
pelo Estado, com vista à ex-
ploração destas áreas.

O valor entregue às co-
munidades corresponde a 
20 por cento dos cerca de 
28 milhões de meticais pa-
gos pelos 32 operadores que 
requereram licenças, entre 
simples e de concessão, de 
exploração de madeira em 
14 comunidades dos distritos 
Chiúre, Meluco, Montepuez, 
Namuno, Balama, Ancuabe e 
Mueda.

O acto de entrega do 
cheque de cinco milhões 
de meticais teve lugar esta 
quinta-feira, na comunida-

de de Nacololo, no distrito de 
Montepuez, e foi orientado 
pelo Secretário do Estado na 
província de Cabo Delgado, 
António Supeia. 

O evento estava inserido 
nas comemorações do Dia 
Mundial das Florestas, que 
se assinala a 21 de Março de 
cada ano.

Supeia apelou às comu-
nidades que receberam o va-
lor a fazer o uso transparente 
do dinheiro e em projectos 
benéficos. “Este dinheiro 
não deve criar desunião, pois 
serve para resolver os princi-
pais problemas que vos apo-
quentam”, apelou Supeia.

Manuel Varaz, presiden-
te do fórum do comité de 
gestão de recursos naturais 
da aldeia, disse que com os 
20 por cento que a sua co-
munidade vem recebendo, 
a população consegue resol-

ver alguns problemas, tendo 
apontado a aquisição de uma 
moagem.

O director dos Serviços 
Provinciais de Ambiente, 
Reinaldo Germano, fez saber 
que a província perde anual-
mente extensas áreas por 
conta do desflorestamento. 
Para o repovoamento das 
espécies destruídas, Cabo 
Delgado espera replantio de 
pouco mais de 120 hectares 
de floresta.

De acordo com Germa-
no, no ano passado o sector 
que dirige, através da AQUA, 
realizou 66 fiscalizações que 
culminaram com a emis-
são de 63 avisos de multas e 
apreensão de diversas espé-
cies de madeira.

Dados oficiais indicam 
que a província conta com 
cerca de 3.5 milhões de hec-
tares de florestas.

Há insuficiência
de vacinas contra
“Newcastle”
A INSUFICIÊNCIA de vacinas 
para o combate ao “Newcas-
tle” poderá comprometer o 
processo de imunização de 
aves contra aquela doença, 
segundo reconheceu esta se-
mana, em Pemba, o porta-voz 
da V sessão do Conselho Exe-
cutivo Provincial (CEP), Ivaldo 
Quincardete.

De acordo com a fonte, a 
Direcção Provincial de Agri-
cultura e Pescas recebeu da sua 
sede 1.670.750 doses de vacina 
que estão para 3.600.000 aves.

“Para além do facto das va-
cinas serem insuficientes, há 
necessidade de procedermos 
à rápida distribuição porque, 
por natureza, os imunizantes 
têm um ciclo muito curto de 
validade”, disse Quincardete.

Na sequência desta infor-
mação, o governador de Cabo 
Delgado, Valige Tauabo, que 

orientou a reunião, recomen-
dou a conjugação de sinergias 
entre os sectores subordinados 
ao CEP, para a rápida distribui-
ção das vacinas nos distritos.

De acordo com CEP, 
a “Newcastle” tem esta-
do a afectar negativamen-
te a economia da província 
no que tange à produção e 
consumo da carne de ave. 
A V sessão ordinária apreciou 
igualmente matérias relacio-
nadas à proposta de revisão 
do Estatuto Orgânico da Di-
recção Provincial de Indústria 
e Comércio, fez avaliação do 
trabalho realizado no âmbito 
da reposição de telefonia mó-
vel na zona norte da província, 
analisou o informe sobre a po-
lítica da Acção Social e o pon-
to de situação de Construções 
Escolares, referente ao ano de 
2021.

A V sessão do CEP debateu sobre o combate à “Newcastle”

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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AMÉRICO JOSE UBISSE JR

ERAM duas ou três de madrugada, não me re-
cordo tão bem, só sei que estava escuro e como 
é nestas condições que geralmente costumo so-
nhar, vi aqueles homens vestidos à militar, com 
cara de maus e traziam catanas, enxadas, pe-
tróleo e fósforo. Pensei logo comigo: se calhar 
queiram podar as árvores que há muito cresce-
ram; se calhar com aquelas enxadas quisessem 
apenas capinar, só podem ser agricultores, tinha 
quase a certeza. 

Aquele sonho demorava terminar e por mais 
que eu quisesse despertar, não conseguia fazê-
-lo. A cada passo que os homens davam parecia
tão real e mesmo no escuro eu já conseguia vê-
-los com alguma nitidez.

Embalada ainda no sono, de tão perto que 
eles estavam da minha casa e da minha aldeia, 
vi com meus próprios olhos, esses que a terra 
um dia irá comer: agarraram o meu marido pe-
las vestes com tamanha violência e pensei que 
talvez ele devesse algum dinheiro. Tudo ilusão 
da minha parte, pois aqueles homens nada dis-
seram, decapitaram-no como se de uma galinha 
se tratasse. Depenaram-no com petróleo e fós-
foro. Eu vi penas a saírem de um corpo humano, 
como tudo aconteceu, pareceu-me mesmo tra-
tar-se de um animal. 

Tiraram-no a cabeça e isso nos fez perder o 
“norte”, pois ele era o chefe de família e sem 
ele perdemos o rumo. Era tanto sangue a jorrar 
que despertei do sonho quando aquele líquido 

precioso inundou parte do meu rosto e das mi-
nhas vestes. 

Já agora, se é precioso porque tantas vezes 
jorra? Não é suposto ser mantido em segredo, a 
correr pelas veias e por todo nosso corpo? En-
fim, respondam vocês que estão a ter a oportu-
nidade de ler esta carta. 

Continuando, afinal era mesmo realidade, 
queria poder estar a sonhar, despertar e perceber 
que não passava de um pesadelo e naquela mi-
nha mansão de palha e caniço, encostar a cabeça 
nos meus trapos e voltar a descansar. 

Naquele dia pouparam a vida. Contudo, le-
varam com eles, os meus três filhos, duas me-
ninas e um menino e oiço por aqui, neste local 
de reassentamento que os meninos recrutados 
são ensinados a utilizar armas e a matar os seus 
semelhantes, as meninas são suas esposas e co-
zinham para eles noite e dia. 

Nyandayeyo! Alguém aí tem o número des-
ses homens, queria poder ligar para falar com os 
meus filhos, só para saber se estão bem, se co-
meram ou tem comido, se tomaram banho, en-
fim, aqueles cuidados de mãe que vocês sabem. 

Nyandayeyo! Alguém aí, conhece o ende-
reço desses homens, queira poder caminhar, ou 
apanhar um chapa e visitar os meus filhos, meus 
amores. 

Nyandayeyo! Não temeria pela minha vida, 
meu coração continua batendo, mas eu morri 
naquele dia e já agora nem sei como tiveram 
acesso a esta carta, não tive nem tempo de pegar 
a caneta, o papel e escrever.

O drama da guerra

CARLOS NHANTUMBO

ENQUANTO prisão ocorre em regra (Diz-se em re-
gra, pois, a Lei Processual Penal admite a figura de Pri-
são Preventiva, nos termos 243.º e Ss.,do C.P.P.) após 
a valoração por parte do Tribunal, os factos imputáveis 
ao Agente (sentença). Ademais, a prisão pressupõe que 
a privação da liberdade ocorra junto de um Estabele-
cimento Penitenciário e, carece da sua promoção por 
parte do Juiz. O que certamente não ocorre com a de-
tenção.     

Feito este exercício hermenêutico, cumpre-nos elu-
cidar que, no nosso Ordenamento Jurídico, a detenção 
pode assumir a faceta de detenção em flagrante delito 
ou fora de flagrante delito, conforme se assaca do ar-
tigo 298.º e Ss., do Código de Processo Penal (C.P.P). 

Ora, estar-se-á perante flagrante delito, sempre 
que a prática de um crime está em curso, ou acaba de 
se consumar, nos termos do n.º 1, do artigo 299.º, do 
C.P.P. Mais ainda, reputa-se flagrante delito, “todo o

caso em que o agente for, logo após o crime, perse-

guido por qualquer pessoa ou encontrado com ob-

jectos ou sinais que mostrem claramente que acabou

de o cometer ou nele participar”, nos termos do n.º
2, do mesmo artigo. O sublinhado é nosso. E, por
fim, estar-se-á diante do flagrante delito, nos crimes
permanentes, sempre que, “se mantiverem sinais que

mostrem claramente que o crime está a ser cometi-

do e o agente está nele a participar”, conforme de-
preende-se do n.º 3, do mesmo artigo. O sublinhado
é nosso.

Entretanto, a autoridade competente para promo-
ver a detenção do agente de um determinado crime va-
ria em função da facete que reveste este instituto jurídi-
co (flagrante delito ou não). Na medida em que, o n.º 1, 
do artigo 298.º, do C.P.P dispõe que, “em caso de fla-

grante delito, por crime punível com pena de prisão:

a) Qualquer autoridade judiciária ou entidade poli-

cial procede à detenção;

b) Qualquer pessoa pode proceder à detenção, se

uma das entidades referidas na alínea anterior

não estiver presente nem puder ser chamada em

tempo útil”. O sublinhado é nosso.
E, tratando-se de detenção fora de flagrante delito,

o artigo 300.º, do C.P.P impõe que, só pode ocorrer por
mandado de Juiz, desde que reúna os requisitos de prisão 

preventiva e existir receio fundado de fuga do agente. 
Em face do acima exposto, dúvidas não subsis-

tem que, as detenções objecto do presente trabalho 

podem ser promovidas por qualquer autoridade judi-

ciária, policial, ou qualquer pessoa, desde que reúna 

os pressupostos da alínea b), do n.º 1, e 2, do artigo 

298.º, do C.P.P. Ou ainda, exclusivamente pelo Juiz, 

dependendo da faceta que o sinistro revestir (flagran-

te delito ou fora). Se bem que, a maior parte dos sinis-
tros ocorridos no solo pátrio consubstanciam flagrante 
delito. Daí que, são atribuídos a tipologia de homicídio 
involuntário.  

III –  Do Prazo Legal de Durabilidade das referidas 
Detenções

Na nota introdutória, secundou-se que, na maior 
parte das vezes, senão sempre, o agente do crime (cau-
sador do sinistro) tem quase certeza que, após a sua de-
tenção, o tempo legal para a privação da sua liberdade 
é de 24/48 horas, independentemente de qualquer acto 
por si praticado ou por intermédio do seu mandatário 
legal junto à autoridade competente. Este entendimen-
to não é ao nosso ver de todo incongruente e infunda-
do. Senão vejamos. 

O n.º 1, do artigo 297.º, do C.P.P., preconiza que, 
o detido em flagrante delito ou fora de flagrante delito
deve:
a) No prazo máximo de 48 horas, ser apresentado

a julgamento sob forma sumária ou ser presente

ao juiz competente para o primeiro interrogatório

judicial ou para aplicação ou execução de uma

medida de coação; ou

b) No mais curto prazo, mas nunca excedente a 24

horas, ser apresentado a autoridade judiciária em

acto processual. O sublinhado é nosso.

Disto resulta o seguinte:
• Primeiro que, o prazo de 24/48 horas é para a

prática do acto processual subsequente que,
pode implicar a restituição imediata da liberdade 
do detido ou não, dependo do caso concreto.

• Segundo que, tratando-se de um processo cuja
forma é sumária, o detido deve ser imperativa-

mente, apresentado ao Juiz da Causa no prazo

máximo de 48 horas, para efeitos de julgamen-

to, dado a simplicidade que o mesmo impõe
(Processo Sumário).

• Terceiro que, tratando-se de um processo cuja
forma é comum, o detido deve ser imperati-

vamente, apresentado ao Juiz da Instrução

Criminal no prazo máximo de 48 horas, para

efeitos do primeiro interrogatório judicial ou

para aplicação ou execução de uma medida

de coação, nos termos das alíneas a) e c), do n.º
1, do artigo 313.º, do C.P.P. Mister salutar que,
a apresentação do arguido a que se refere neste
parágrafo e no parágrafo anterior carece igual-
mente do despacho do Ministério Público nesse
sentido, conforme sugere a alínea b), do artigo
302.º, do C.P.P., porquanto, aplica-se em todos
os casos em que a detenção fora efectuada por
autoridades não judiciárias (policial e qualquer
pessoa).

• E, por último, tratando-se de detenção efectuada
por autoridade judiciária, o detido deve ser no

prazo máximo de 24 horas, apresentado ao juiz

que exarou o despacho que ordenou a referida

detenção no prazo máximo de 24 horas, con-
forme se extrai da alínea a), do artigo 302.º, do
C.P.P.

Ora, para o caso em apreço, o condutor detido 

deve no prazo máximo de 48 horas, contados a 

partir da sua detenção, ser apresentado ao Juiz da 

Causa, para efeitos da audiência de discussão e jul-

gamento, porquanto, os processos crimes de aciden-
tes estradais de que resultem em óbito de peão e/ou 
passageiros assumem em regra, a forma de Processo 

Sumário, dado ao facto da sua moldura penal não 

exceder a 5 anos e, a detenção ocorrer regra-geral, 

em flagrante delito, nos termos do n.º 1, do artigo 
170.º, do Código Penal conjugado com o n.º 1, do
artigo 420.º, do C.P.P.

Daí que, o prazo de 48 horas acaba sendo impli-
citamente, o tempo de durabilidade da detenção do 
condutor, porquanto, em função da sentença pro-
ferida em sede de julgamento, o mesmo pode ser 
restituído à liberdade mediante o pagamento ou 
não, de uma multa fixada pelo Tribunal, em caso de 
condenação ou não. Ou ainda, a figura de detenção 
pode passar a assumir a figura de prisão, havendo 
naturalmente condenação, e a referida pena não for 
convertida em multa, ou sendo, este, não tiver con-
dições financeiras para o efeito. 

Análise jurídica à volta das 
detenções de condutores em caso 
de sinistro que resulte em óbito (2)

GUSTAVO MAVIE

QUANDO nos finais da década de 60, do século pas-
sado, Martin Luther King Jr. revelou publicamente, 
poucos anos antes de ser assassinado, que o seu país 
era o mais violento do mundo, porque movia guer-
ras injustificadas contra seus próprios cidadãos e de 
outros países, falava a mais pura verdade.

Infelizmente, a grande propaganda de diaboli-
zação contra outros países que os EUA têm feito, 
como a que tem movido contra a China e muitas ou-
tras nações que as encara como pondo em causa a 
prossecução da sua política hegemónica, como é a 
Rússia que, com Beijing formam um duo inexpug-
nável que põe Washington de joelhos e impotente, 
faz com que haja muitas pessoas pelo mundo fora 
que encaram a chamada Terra do Tio Sam como o 
maior benfeitor mundial e grande campeão da de-
mocracia, provedor-mor e defensor-mor dos direitos 
humanos que na verdade nunca foi em toda a sua 
História de mais de 300 anos.

Para cimentar a percepção de que é um acérrimo 
defensor e promotor dos direitos humanos, os EUA 
publicam todos os anos um relatório sobre o que ca-
taloga por violações dos direitos humanos noutros 
países, mas nunca se inclui nessa lista, não obstante 
a sua polícia esteja a matar todos os anos os seus 
cidadãos de raça negra pelo simples facto de terem a 
cor escura e não branca. 

Um dos casos que mais evidenciou a violação do 
direito fundamental que é o direito à vida foi o asfi-
xiamento de George Floyd por um polícia branco e 
que só foi condenado porque foi filmado. 

Nos casos anteriores, os assassinos de negros 
têm sido absolvidos por alegada falta de provas. 
Mas na verdade é porque matar um negro não é 
tido como crime de facto. A sua morte deu azo a um 
grande movimento de protestos que ficou baptizado 
por Black Lives Matter  (ou Vidas Negras Importam 
ou Vidas Negras Contam).  

Qualquer um que for a compulsar as páginas da 
história cujo acesso está mais do que nunca facilita-
do pelo Google e pela inteligência artificial verifica-
rá que desde que os EUA foram criados por George 
Washington a 4 de Julho de 1776, foram subsequen-
temente se tornando num país que moveu sempre 
guerras atrás de guerras contra outras nações, prin-
cipalmente a seguir à política expansionista impe-
rialista proclamada pelo seu 5.o Presidente, James 
Monroe, que ficou baptizada por “Doutrina Mon-
roe”.

Com a aplicação de tal, os EUA levaram sempre 
a cabo o pressuposto ideológico que se designou por 
“Destino Manifesto dos Estados Unidos”, que pre-
conizou como grande objectivo ao longo do século 
XIX, a expansão dos seus territórios tanto a Oeste 
quanto em direcção a determinados países no Cari-
be, como Cuba, Panamá e Porto Rico.

O tal expansionismo militar, político e económi-
co norte-americano foi sendo continuado ao longo 
do século XX e sempre se baseou nas premissas da 
Doutrina Monroe e foi em função dela que se mate-
rializou a acção imperialista dos Estados Unidos em 
todo o mundo. Como dito já, a partir do final do sé-
culo XIX que os Estados Unidos deram um carácter 
imperialista à Doutrina Monroe, e começaram a for-
talecer sua influência militar, económica e política 
na região do Caribe, inclusive através de interven-
ções militares. O objectivo foi sempre transformar 
este mar das Caraíbas num mar nostrum devido à 
sua importância estratégica.

Foi assim que entre 1891 e 1912, realizaram uma 
série de intervenções militares que a seguir as reve-
lo para o benéfico dos que se esqueceram ou não 
sabem: 1891,  contra Haiti; 1895,  contra Nicará-
gua; 1898,  contra Porto Rico e Cuba; 1899, uma 
vez mais contra Nicarágua; 1902,  contra Venezuela; 
1903,  contra a República Dominicana e Colombia; 
1904, contra a República Dominicana e Guatemala; 
1906-1903, contra Cuba; 1907, contra a República 
Dominicana; 1909-1910, de novo contra a Nica-
rágua; 1910-1911 contra as Honduras; 1912, mais 
uma vez contra Cuba, Nicarágua e República Domi-
nicana (já fora do Caribe, a acção militar dos EUA é 
feita contra o Chile em 1891).

Não satisfeitos com estas agressões, os EUA 
passam a praticar a chamada “Diplomacia do Dó-
lar”, que consistia na realização de intervenções de 
índole financeira que conduziram ao estabelecimen-
to de controlo americano sobre as finanças de vários 
Estados (nomeadamente contra as Honduras, a Ni-
carágua, a República Dominicana, e o Haiti). Assim, 
os EUA adquiriram territórios como Porto Rico de-
pois da guerra contra a Espanha em 1898, e as Ilhas 
Virgens, compradas da Dinamarca em 1917. Alguns 
Estados são colocados sob um status próximo ao 
protectorado, como Cuba, em virtude da emenda 
Platt e da aquisição da base naval de Guantánamo, 
e o Panamá, em virtude da Constituição panamenha 
(elaborada com a participação do cônsul americano) 
e do destacamento permanente de forças americanas 
na área do canal.

Na verdade, as guerras expansionistas dos EUA 
não pararam apenas pelas Américas. Durante todos 
os séculos XIX e XX os EUA foram movendo mais 
e mais guerras em todo o planeta, como o provam 
as do Vietname, da Coreia, e mais recentemente as 
do Afeganistão, do Iraque, da Líbia e tantas outras 
que não podem caber neste artigo de per si já muito 
longo! Mesmo a guerra que a Rússia está movendo 
agora contra a Ucrânia desde finais do mês passa-
do, nunca teria acontecido se os EUA não tivessem 
manipulado o jovem comediante, feito presidente da 
Ucrânia, a aceitar acolher no seu país a implantação 
de arsenais militares de Washington que passariam a 
ter a pele da NATO.

Entre o belicismo
e a ascensão pacífica (1)

CARLOS UQUEIO
carlos.uqueio@snoticias.co.mz

ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode 
partilhar as suas reflexões sobre temas da actua-
lidade política, económica e social. Os originais 
das cartas de opinião não devem ter mais de 150 
palavras, podendo ir até 500 quando sejam de 

análise. A Redacção reserva-se o direito de as 
condensar. Encoraja-se, sobretudo, aos jovens 
a partilharem as suas reflexões sobre o dia-a-
-dia das suas comunidades, do país e do mundo,
bastando enviar as cartas para o endereço car-

tas@snoticias.co.mz, indicando o nome com-
pleto, número do documento de identificação e 
contacto telefónico. O “Notícias” reserva-se o 
direito de não publicar opiniões ou análises que 
choquem com a sua linha editorial.

CARTAS

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

MUNICÍPIO DE GURUÉ
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE GURUÉ

GABINETE DO PRESIDENTE

Anúncio de Adjudicação
De acordo com o Art. 44, alínea f) do Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016 de 8 de Março, 
comunica – se que foi Adjudicada a Empresa abaixo de acordo o objecto 
de concurso:

ORD NÚMERO DO 
CONCURSO

OBJECTO DO 
CONCURSO

CONCORRENTE 
VENCEDOR

VALOR INCLUINDO 
IVA

1 090E000241/01/
CP/CMCG/
UGEA/2022

Contratação 
de Empreitada 
para 
Asfaltagem da 
Estrada Casa 6, 
Tic Tac (Bairro 
Barragem) – EN 
103 (Bairro 
Barragem) 

           TUMBINE 
EMPRENDIMENTOS, 
LDA 14.390.926,20MT  

Gurué, Março de 2022

Entidade Contratante 

(Ilegível) 
74 101

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MANICA

 SECRETARIA DISTRITAL DE GONDOLA

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
1. Nos termos do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, Secretaria 
Distrital de Gondola convida aos fornecedores interessados a apresentarem as suas propostas fechadas para o seguintes concursos abaixo: 

N° de Concursos Tipo de Concursos Objecto dos Concursos
Custo de Caderno de 

encargo não reembolsável
Data e horas de entrega 

das propostas 
Local de abertura das 

propostas
Data e hora de abertura 

das propostas 
Data de anúncio de 

posicionamento

04G030041/UGEA/
GDG/CL/Nº 01/2022

Limitado Aquisição de Combustível 1500,00MT

4/4/2022,9.00horas

Sala de Conferência 
da Secretaria Distrital

4/4/2022, 9.15 horas

04G030041/UGEA/
GDG/CL/Nº 18/2022

Limitado Aquisição de Lubrificantes 1500,00MT
Sala de Conferência 

da Secretaria Distrital

04G030041/UGEA/
GDG/CL/Nº 02/2022

Limitado Aquisição de material eléctrico 1500,00MT
Sala de Conferência 

da Secretaria Distrital

04G030041/UGEA/
GDG/CL/Nº 03/2022

Limitado Aquisição de Produtos Alimentares 1500,00MT
Sala de Conferência 

da Secretaria Distrital

04G030041/UGEA/
GDG/PD/Nº04/2022

Pequena Dimensão
Aquisição de Produtos de Higiene e 
Limpeza

1500,00MT
Sala de Conferência 

da Secretaria Distrital

04G030041/UGEA/
GDG/PD/Nº06/2022

Pequena Dimensão Aquisição de Bandeiras 1500,00MT
Sala de Conferência 

da Secretaria Distrital

04G030041/UGEA/
GDG/PD/Nº07/2022

Pequena Dimensão
Manutenção e Reparação de 
Equipamentos Informático e máquina 
fotocopiadora 

1500,00MT
Sala de Conferência 

da Secretaria Distrital

04G030041/UGEA/
GDG/CL/Nº 08/2022

Limitado
Manutenção e Reparação das viaturas 
e Manutenção e Reparação de 
Motorizadas

1500,00MT
Sala de Conferência 

da Secretaria Distrital
8/4/2022, 10.30 horas

04G030041/UGEA/
GDG/PD/Nº09/2022

Limitado Aquisição de Material para Construção 1500,00MT

5/4/2022, 9.00horas

Sala de Conferência 
da Secretaria Distrital

5/4/2022, 9.1 5horas

04G030041/UGEA/
GDG/CL/Nº 110/2022

Limitado
Construção da Segunda Fase do Centro 
de Saúde Tipo 2 Cafumpe

1500,00MT
Sala de Conferência 

da Secretaria Distrital

04G030041/UGEA/
GDG/CL/Nº 11/2022

Limitado Fiscalização Independente 1500,00MT
Sala de Conferência 

da Secretaria Distrital

04G030041/UGEA/
GDG/CL/Nº 12/2022

Limitado
Continuação com a construção da obra 
do edifício multifuncional do Governo. 1500,00MT

Sala de Conferência 
da Secretaria Distrital

04G030041/UGEA/
GDG/PD/Nº13/2022

Pequena Dimensão Fornecimento de Cortinados 1,500.00
Sala de Conferência 

da Secretaria Distrital

04G030041/UGEA/
GDG/PD/Nº14/2022

Pequena Dimensão
Produção e fornecimento de Livros de 
Cobranças de Receitas e carimbos

1500,00MT
Sala de Conferência 

da Secretaria Distrital

04G030041/UGEA/
GDG/PD/Nº19/2022

Pequena Dimensão
Produção de Camisetes, Dísticos e 
Outros Serviços gráfico 1500,00MT

04G030041/UGEA/
GDG/PD/Nº15/2023

Pequena Dimensão Manutenção de jardins 1500,00MT
Sala de Conferência 

da Secretaria Distrital

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e examinar os documentos do concurso durante as horas normais de expediente a partir da data da publicação do presente Anúncio na Unidade 
Gestora e Executora das Aquisições (UGEA), podendo adquiri-los pela importância não reembolsável de 1.500,00Mt (Mil quinhentos meticais), 2. O período de validade das propostas será de 12 dias, contados a 
partir da data publicação do presente anúncio. 
3. As propostas serão abertas em sessão pública, na Sala de Conferência da Secretaria Distrital, que se situa na rua da Praça dos Heróis Moçambicanos, Bairro 07 de Abril, Vila Municipal de Gondola, telefax n° 
25141006, 
4. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março. De 
referir que o concurso destina-se aos concorrentes Inscritos no Cadastro Unico.

Gondola, aos 11 de Março de 2022
A ADMINISTRADORA DO DISTRITO

Etelvina Fernando Mambana Ambasse
/Técnica Superior N1/

Praia da Costa do Sol beneficia hoje de limpeza 

Ambientalistas limpam
Praia da Costa do Sol

A 
PRAIA da Costa do 
Sol, na cidade de 
Maputo, vai benefi-
ciar hoje de limpeza 
realizada por orga-

nizações ambientalistas, com 
o objectivo de consciencia-
lizar os cidadãos sobre a im-
portância da conservação do
meio ambiente.

A jornada enquadra-se 
nas celebrações da “Hora 
do Planeta”, que se assinala 
anualmente no último sába-
do do mês de Março. 

Nesse dia, as pessoas são 
convidadas a desligar a luz 
por 60 minutos, às 20.30 
(hora local), visando reduzir 
o consumo de energia eléc-
trica no mundo.

Este ano espera-se a par-
ticipação de cerca de 192 paí-
ses e incentivar as pessoas 
a repensar na forma como 
consomem os recursos na-
turais, bem como a adoptar 
práticas sustentáveis para 
travar a degradação da natu-
reza. 

A “Hora do Planeta” é 
um movimento anti-aque-
cimento global promovido 
pelo Fundo Mundial para 
Natureza (WWF, sigla em in-
glês). 

A primeira edição teve 
lugar a 31 de Março de 2007, 
em Sidney, Austrália, onde 
cerca de 2,2 milhões de mo-
radores apagaram as luzes 

durante uma hora, para di-
minuir 5% do consumo de 
energia eléctrica da cidade. 

A acção resultou na re-
dução de 10,2% do uso, um 

número acima do esperado. 
Desde então, o movimento 
começou a ser replicado em 
diversas partes do mundo.

Os impactos ambientais 

Catar para reduzir roubo
imundície e mendicidade
MORADORES de rua e alguns indi-
víduos que recorriam a roubos, para 
sua sobrevivência, ganharam uma 
nova ocupação com a catagem de 
garrafas plásticas na via pública e 
em contentores de lixo.

O facto contribui para a redução 
significativa não só da imundície 
como também da mendicidade.

Diariamente, os catadores con-
centram-se junto de contentores 
de lixo e controlam o movimento 
de chegada de viaturas que deposi-
tam resíduos. Seguidamente, fazem 

a selecção de garrafas plásticas para 
posterior venda aos centros de reci-
clagem.

Paulo Alberto, lidera uma equi-
pa constituída por quatro catadores. 
Contou ao Notícias que os seus co-
laboradores, assim como os de seus 
colegas já foram assaltantes e pedin-
tes nos semáforos. 

Mas com o florescimento da 
mini-indústria de reciclagem de re-
síduos sólidos, eles decidiram aban-
donar o mal e viver honestamente 
catando artigos plásticos, ao mesmo 

tempo que buscam o auto-sustento 
com o negócio e contribuem para 
um ambiente são.

“Esta actividade além de reduzir 
o lixo na cidade, empregou pessoas
que seguiam pelo mal para sobrevi-
ver e moradores de rua.

Actualmente, conseguem no 
mínimo, 100 meticais por dia, di-
nheiro que usam para a sua alimen-
tação”, disse.

Por outro lado, conta, reduziu a 
imundície junto de contentores de 
lixo onde decorrem,  pois ninguém 

mais vai lá defecar ou urinar como 
acontecia no passado, uma vez que, 
a tempo inteiro, está sempre alguém 
a controlar a entrada de resíduos 
para reciclar.

“Sentimos que resolvemos al-
guns problemas do município, mas 
preocupa-me o facto de adquirir 
uma licença e pagar regularmente 
os meus colaboradores, por uma ac-
tividade que não envolve criação de 
nenhuma empresa ou centro, pois 
nós exercemos esse trabalho nos 
contentores de lixo”, disse.

da energia eléctrica incluem 
as altas quantidades de gases 
de efeito de estufa libertados 
e a proliferação do ácido sul-
fúrico. 

Segundo Alima Taju, 
coordenadora de políticas e 
advocacia na WWF, o movi-
mento ocorre num momento 
crucial para a sobrevivência 
da natureza e da humani-
dade, devido à eventos ca-
tastróficos dos últimos dois 
anos, como ciclones, cheias e 
conflitos. 

“Para assinalar a data no 
pais foram programadas di-
versas actividades tais como 
limpeza na praia da Costa do 
Sol, sensibilização da popu-
lação, plantio de mudas de 
mangal e diversas actividades 
culturais na Feira de Artesa-
nato, Flores e Gastronomia 
de Maputo (FEIMA)”, subli-
nhou.  

Explicou que, a limpeza 
tem em vista sensibilizar os 
cidadãos sobre a necessidade 
de conservar os ecossistemas 
marinhos e costeiros face às 
ameaças sobre a sua biodi-
versidade, como resultado do 
depósito de resíduos sólidos e 
efluentes.

Negociações sobre
Tratado do Mar Alto 
acabam sem consenso
AS negociações multilaterais 
para determinar o ambicioso 
Tratado do Mar Alto, pensado 
para proteger as águas inter-
nacionais além das territoriais, 
acabaram semana passada, em 
Nova Iorque, sem consenso.

A última ronda destas ne-
gociações, que decorriam des-
de 2018, decorreu entre 07 e 
18 de Março, mas ficaram por 
acordar vários assuntos-chave, 
disse há dias Will McCallun, da 
organização de defesa do am-
biente Greenpeace, que integra 
a Aliança do Mar Alto, junta-
mente com dezenas de outras 
associações ecologistas.

Os negociadores, que re-
presentam 48 Estados mem-
bros, prolongaram o calendário 
para fazer uma boa reunião, 
em princípio durante o ano em 
curso, uma vez que este é o ano 
limite dado pelos principais 

actores para se alcançar um 
acordo.

“Estamos a ficar sem tem-
po. Não houve um ponto em 
concreto que tivesse impedido 
o acordo final, mas foi o ritmo
das negociações, muito len-
to, que nem sequer permitiu
(concluir) a proposta de texto
para discussão”, disse, em co-
municado, Liz Karan, da orga-
nização Pew Charitable Trusts,
dos EUA.

“Os Estados precisam do 
tratado este ano para se es-
tabelecer zonas de protecção 
marinha e contribuir assim 
para proteger pelo menos 30% 
da superfície marítima global e 
garantir a saúde dos oceanos”, 
desenvolveu.

“Apesar de ser desanima-
dor que não se tivesse concluí-
do o tratado, animam-nos os 
progressos conseguidos. É es-

sencial agora seguir em frente 
e aproveitar este impulso para 
fazer rapidamente outra ronda 
negocial”, concluiu Karan.

Se bem que muitas das 
questões sejam técnicas, a 
maioria gira em torno da pres-
são das pescas e da poluição 
marítima, tanto a provocada 
pelos plásticos, muito pouco 
biodegradáveis, como a dos 
derrames de líquidos muitíssi-
mo tóxicos, gerados por insta-
lações químicas ou nucleares.

“O multilateralismo am-
biental está em uma encruzi-
lhada crítica para o nosso pla-
neta. Os que tomam decisões 
têm agora uma oportunidade 
clara para criar progressos sig-
nificativos para a diminuição 
da contaminação transfron-
teiriça”, disse, por seu lado, 
Fabienne McLean, da Ocean 
Care.-(Lusa)

A MINISTRA do Mar, Águas 
Interiores e Pescas, Lídia 
Cardoso afirmou que o Pro-
grama “Mais Peixe Susten-
tável” surgiu como resposta 
do Governo face aos desa-
fios ditados pela evolução 
acentuada da pesca artesa-
nal, responsável por mais de 
90% da produção global do 
país, e que demandam por 
soluções pragmáticas para 
dar respostas rápidas a esta 
realidade.

De acordo com Lídia 
Cardoso, tudo começou da 
parceria com o Banco Mun-
dial, em 2019, abrangendo 
as províncias do Banco de 
Sofala, designadamente So-
fala, Zambézia e Nampula, 
com a finalidade de estimu-
lar o desenvolvimento sus-
tentável da actividade pes-
queira e aquícola.

Discursando esta quinta-
-feira, no Museu do Mar, no

lançamento do Monográfico 
“Vozes do Mar e a Exposi-
ção Fotográfica”, a minis-
tra disse que, basicamen-
te, o financiamento para 
a primeira fase, no valor 
de 4,5 milhões de dólares, 
centrou-se na moderniza-
ção das técnicas pesqueiras, 
através da aquisição de artes 
de pesca selectivas, motores 
menos poluentes, embar-
cações mais seguras e com 
capacidade de frio e planos 
de negócios de empresas 
pesqueiras ou aquícolas que 
integrem,  membros das co-
munidades onde operam.

Volvidos três anos, fala 
de “bons resultados” que 
caracterizaram o primeiro 
ciclo, beneficiando 1.300 
pescadores, 7.500 agregados 
familiares, quatro empresas 
e mais de 200 novos empre-
gos.

“Os resultados alcança-

dos devem-se, essencial-
mente, à criteriosa gestão 
dos recursos financeiros 
disponibilizados, forte co-
laboração das comunidades 
locais beneficiárias, bem 
como à confiança mútua 
entre o Ministério do Mar, 
Águas Interiores e Pescas e o 
Banco Mundial”, enfatizou. 

 Cardoso, que no evento 
se fazia acompanhar pelo 
seu vice-ministro, Henri-
ques Bongece, garantiu que 
o seu sector continuará a
trilhar o caminho de rigor
na gestão de recursos, no
permanente controlo e mo-
nitoria, para que o progra-
ma seja efectivamente mais
abrangente, contribua para
o aumento da produção e da
produtividade, continue a
gerar renda para as famílias
e incremente a contribuição
do sector no Produto Inter-
no Bruto (PIB).

MAIS PEIXE SUSTENTÁVEL 

Projecto que vai estimular 
actividade pesqueira e aquícola

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



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS
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26 de Março de 2022

INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“O nosso mundo é tão diversificado e 
rico que cabemos todos”.

- Ungulani Ba Ka Khosa (1957:-), es-

critor e professor moçambicano

LUA NOVA - Será a 1 de Abril, às 8.24 horas

02:00- UM ESPECTACULO

04:57- HINO NACIONAL

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- NOVA VIDA, NOVO LAR

08:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

11:10- TURMA DA ALEGRIA

12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS DO JORNAL DA TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

14:30- TARDE DESPORTIVA

18:10- HORA DO SOLDADO

19:00- SINAL HORARIO/ TÓPICOS DO JORNAL DA NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:30- ZONA QUENTE 1ªPARTE

21:10- ZONA QUENTE 2ªPARTE

NOTICIÁRIOS: 05, 07, 09, 11, 12.30, 14, 18, 19:30 E 21:00 HORAS

PREIA-MAR - Às 10.50 horas, com 2.6 
metros 

BAIXA-MAR - Às 4.01 horas e às 
17.57, com 1.40 e 1.40 metros, respec-
tivamente 

INHAMBANE

30/25

VILANKULO

30/25

TETE

38/27

QUELIMANE

32/25

NAMPULA

31/23

PEMBA

33/25
LICHINGA

29/15

BEIRA

31/23

XAI-XAI

27/21

CHIMOIO

29/21

MAPUTO

28/22

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

06:00 HINO NACIONAL 

06:05 DESENHOS ANIMADOS: 

CHAVES DESENHOS 

ANIMADOS: CHAVES - “A CASA 

DA BRUXA”

07:00 BOM DIA MOÇAMBIQUE 

DIRECTO

09:00 CRIANÇAS CONTRA O VÍRUS 

DIRECTO

09:30 CONVERSAS EM CASA 

DIRECTO

10:00 DESENHOS ANIMADOS: CÓDI-

GO DO PUZZLE 

10:30 PONTOS DE MEMÓRIA 

11:00 3600 SEGUNDOS  

REPETIÇÃO

12:00 REPLAY VERÃO 

GRAVADO

13:00 JORNAL DA TARDE  

DIRECTO

14:00 OPINANDO COM SALOMÃO 

MOYANA

REPETIÇÃO

14:45 PELA LEI E ORDEM 

15:15 TENDA DA JUSTIÇA 

16:00 LIGA AFRICANA DE BASQUETE-

BOL 2022

18:00 JULIANA EM CONCERTO 

19:15 PASSADEIRA VERMELHA 

19:30 SOJOGO: 10ª EXTRACÇÃO DA 

LOTARIA / TOTOLOTO / JOKER 

E INFORMAÇÕES / TOTOBOLA 

20:00 TELEJORNAL  

DIRECTO

21:00 MITOS E TABÚS: JOSÉ MAT-

LOMBE

22:00 ESPECTÁCULO: OTIS & 

FRIENDS

23:30 JOVENS EM ACÇÃO 

REPETIÇÃO

01:00 PELA LEI E ORDEM 

REPETIÇÃO

01:30 LIGA AFRICANA DE BASQUETE-

BOL 2022 

03:00 TENDA DA JUSTIÇA 

REPETIÇÃO

04:00 3600 SEGUNDOS  

REPETIÇÃO

05:00 REPLAY VERÃO 

REPETIÇÃO

06:00 HINO NACIONAL

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

DIRECÇÃO PROVINCIAL DO PLANO E FINANÇAS

REPARTIÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS

Anúncio de Adjudicação 
De acordo com a alínea d) do n° 3 do Artigo 33 conjugado com o n° 2 do Artigo 63 
do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016 de 8 de 
Março, comunica-se a adjudicação dos objectos abaixo indicados do concurso acima 
foi adjudicado à:

Número do 
Concurso 

Objecto do concurso Concorrente 
adjudicado 

Valor de 
adjudicação com 

IVA

27I003461/
CL/0001/2022

Fornecimento de 
combustíveis e lubrificantes

MK-ESA 
INHAMBANE

1.879.090,00MT

27I003461/
CL/0003/2022

Fornecimento de Material 
de Escritório

COMPUTER SHOP 527.730,00MT

27I003461/
CL/0005/2022

Fornecimento de 
consumíveis informáticos

COMPUTER SHOP 729.750,00MT

Inhambane, aos 16 de Março de 2022

Autoridade Competente
(Ilegível)
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AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos 
do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, 
aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro 
correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda 
publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se 
julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Licença 
de Prospecção e Pesquisa número 10494L para 
Ouro e Minerais Associados, no distrito de Guro, na 
província de Manica, a favor da requerente Sociedade 
de Consultoria, Serviços e Investimentos, SA, com as 
seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude
1 -16  41    20,00 33  22    40,00

2 -16  41    20,00 33  24     0,00

3 -16  44    50,00 33  24     0,00

4 -16  44    50,00 33  27     0,00

5 -16  45    50,00 33  27     0,00

6 -16  45    50,00 33  22    40,00

Maputo, aos 23/7/2021

O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano

(Geólogo)
3059

Busque o
aplicativo

notícias digital

O
S dois livros de Ma-
nuel Guilherme Jú-
nior mostram o in-
teresse do autor em 
abordar assuntos de 

carácter científico que têm 
um profundo reflexo sobre a 
vida sócioeconómica e polí-
tica nacional e internacional.

Trata-se de “Manual de 
Direito Comercial Moçam-
bicano - Vol I” e “Dimensão 
Jurídica da SADC”, lançados 
ontem, na cidade de Maputo.

Sobre o “Manual de Di-
reito Comercial Moçambi-
cano”, Manuel Guilherme 
Júnior explicou que esta se-
gunda edição foi objecto de 
mexidas, em parte, moti-
vadas pela lei da revisão do 
Código Comercial, do ano 
2018. E aqui afloram questões 
relacionadas com revisão ou 
reforma da lei.

Olhando para o conteú-
do da proposta de lei, o au-
tor do livro afirma que não se 
tratará de uma revisão, mas 
sim uma reforma. E ao ser re-
forma, então isso exige mais 

LIVROS DE MANUEL GUILHERME JÚNIOR

Propostas para discutir 
desenvolvimento do país

profundidade do próprio le-
gislador, sobretudo em ter-
mos de tempo, e não apenas 
os 180 dias exigidos por lei.

Quanto à “Dimensão Ju-
rídica da SADC”, Manuel 
Guilherme Júnior sublinha 
que esta organização se mos-
tra mais importante hoje do 

nunca, sobretudo quando se 
fala sobre defesa da sobera-
nia. No entanto, frisa que o 
sucesso da sua actuação de-
pende, em grande medida, 
de os países-membros acei-
tarem que deverão entregar 
parte da sua soberania para 
um órgão supremo que é a 

própria Comunidade para o 
Desenvolvimento da África 
Austral. 

E lembra que hoje em 
dia os moçambicanos reco-
nhecem a pertinência deste 
órgão pelo papel que está a 
desempenhar em Cabo Del-
gado, apoiando as Forças de 

Defesa e Segurança (FDS) a 
combater o terrorismo.

“Muitos reconhecem que 
a SADC é útil e pertinente, 
mas com as suas actuações 
estruturas jurídicas leva-
rá muito tempo a atingir, 
na plenitude, os objectivos 
preconizados. Por isso, en-
tendemos que a SADC deve-
rá dar passos no sentido de 
transferir parte da soberania 
dos países membros para 
uma entidade suprema. É 
um desafio, mas possível de 
realizar”, explicou Manuel 
Guilherme Júnior, anotan-
do que este livro é de leitura 
transversal no sentido de que 
interesse pessoas ligadas a 
vários ramos do saber e não 
apenas estudiosos de direito 
internacional.

“Neste. o Prof Manuel 
Guilherme Júnior tira as suas 
ilações e, modestamente, 
procura oferecer um cami-
nho tentando mostrar entre 
vários entraves que criam re-
sistência ao processo de inte-
gração na SADC, a partilha da 

soberania ou se assim quiser-
mos, a transferência volun-
tária da soberania do Estado 
para um ente supranacional 
ou supra-estadual e pode-se 
concluir tal desiderato é ain-
da uma miragem”, comenta.

Dum modo geral, na óp-
tica de Chichava, Manuel 
Guilherme Júnior frisa o facto 
de a integração regional ter 
que ser vista não como um 
processo que diz respeito 
apenas ao Governo, mas de 
toda a sociedade.

Em jeito de conclusão, 
José Chichava refere que, o 
autor do livro afirma que a 
SADC tem todas as condições 
para ser bem sucedida, daí a 
pertinência da dimensão ju-
rídica. No entanto, segundo 
ele, é necessário que cada um 
dos países aceite perder al-
guma da sua soberania para 
um órgão supremo para este 
organismo.

No fim, Manuel Guilherme 
Júnior foi agraciado pela Es-
colar Editora por ser um autor 
cujos livros vendem bem.

NO livro “Manual de Direito Comer-
cial Moçambicano - Vol I”, Manuel 
Guilherme Júnior discute dois con-
ceitos essenciais gerais que os trouxe 
a propósito das leis de autorização le-
gislativa e das palavras usadas pelo le-
gislador, parecendo querer dizer uma 
coisa tendo dito outra - tais são os ca-
sos de revisão e de reforma.

E, segundo o jurista Augusto Pau-
lino, apresentador do livro “Manual 
do Direito Comercial Moçambicano: 
Vol I”, face à profundidade da revi-
são substancial ou material, o autor 
conclui pela perspectiva de reforma e 
não de revisão, o que fá-lo a partir de 
exemplos concretos.

“Para fundamentar a sua posi-
ção de reforma e não de mera revi-
são, elenca situações, tais como as 

de rever a estrutura e sistematização 
do Código Comercial, devendo ser 
abrangida a redacção e adopção de 
uma linguagem simplificada, como 
forma de assegurar uma arrumação 
consistente, de fácil localização, mais 
acessível para os cidadãos e eliminar 
as ambiguidades ou redundâncias”, 
referiu.

Na sua explanação, o antigo Pro-
curador-Geral da República diz ainda 
que, no seu livro, o autor faz alusão a 
matérias que deveriam estar fora do 
âmbito do Código Comercial, nomea-
damente quando o legislador faz alu-
são à revisão dos encargos legais apli-
cáveis no processo de constituição do 
empresário individual e da sociedade 
comercial, no contexto nacional, re-
gional e internacional dos compro-

missos assumidos pelo país no âmbito 
da integração regional.

“O livro comporta cinco capítulos, 
tratando, sucessivamente, de noção, 
origem, evolução, fontes e caracte-
rísticas do Direito Comercial, actos 
de comércio, empresário comercial, 
estabelecimento comercial e socieda-
des comerciais”, comentou Augusto 
Paulino.

O apresentador do livro anotou 
ainda que esta obra constitui uma 
mais-valia, particularmente, para 
os estudantes do Direito, juristas da 
praça e para a sociedade. Considerou 
ainda ser um incentivo aos professores 
do Direito no sentido de perpetuarem, 
por escrito, as suas ideias e posições 
para o enriquecimento e fortificação 
da doutrina jurídica na na academia.

Por seu turno, José Chichava, an-
tigo ministro da Administração Esta-
tal, afirmou, na apresentação do livro 
“Dimensão Jurídica da SADC”, que o 
autor da obra aborda a dimensão ju-
rídica da integração regional, mas ao 
longo da obra constata-se que não ig-
nora que a integração regional, sendo 
um processo transversal e multifa-
cetado, pode ser analisada em várias 
dimensões ou perspectivas, sendo as 
mais comuns: a política, a histórica, a 
cultural, a social, e a económica. 

Falou ainda do carácter transversal 
deste livro, chamando atenção de to-
dos os interessados pelas ciências so-
ciais a procurarem por ela, tendo em 
conta que, para além de falar sobre um 
quadro teórico profundamente inte-
ressante, aborda aspectos positivos e 

negativos relacionados com a integra-
ção regional e traça linhas comparati-
vas com outras regiões que apostaram 
na integração como são os casos da 
América e Europa.

“É por isso que esta obra é reco-
mendável não só para juristas, mas é 
útil também para economistas, so-
ciólogos, historiadores, políticos, di-
plomatas, entre outros estudiosos e 
investigadores. Ter este livro na sua 
biblioteca e adquirí-lo para oferecê-lo 
a um amigo(a) querido(a) é uma deci-
são inteligente e necessária”, disse.

José Chichava lembra ainda que 
está patente neste livro a dimensão 
orgânica e regional dos desafios ati-
nentes à integração jurídica como um 
dos veículos para uma efectiva inte-
gração regional.

Um convite para operar mudanças

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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DOMINGAS DE SOUSA

FALECEU

O Primeiro Secretário, Secretariado do Comité da Frelimo na cidade de 
Maputo, membros, militantes e simpatizantes comunicam com pesar o desaparecimento 
físico da camarada DOMINGAS DE SOUSA, ocorrido no dia 25/3/2022, no HGM, cujo funeral 
se realiza no dia 28/3/2022, no Cemitério de Lhanguene. Paz à sua alma.

2771

SILVESTRE ZEFANIAS 

VILANCULOS

FALECEU

O Conselho de Administração da Rádio Moçambique-EP, Comités 
locais, SNJ, SINTAC e trabalhadores em geral comunicam o falecimento de SILVESTRE ZE-
FANIAS VILANCULOS, funcionário aposentado desta Estação Emissora, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza amanhã, dia 27/3/2022, pelas 10.00 horas, no Cemitério da Paragem 
23, em Mahubo-Boane. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências.

2772

LAIS AURÍLIA DE FATO ANTÓNIO

FALECEU

O Venerando Presidente, Vice-Presidente, Secretária-Geral, membros, magistrados Judiciais, 
Inspectores Judicais e todos funcionários do Conselho Superior da Magistratura Judicial co-
municam com profunda dor e consternação o falecimento de LAIS AURÍLIA DE FATO ANTÓNIO, 
filha do Dr. Crimpelho Cândido António, Juiz de Direito “D”, da 1.ª Secção do Tribunal Judicial 
da Cidade de Quelimane, província da Zambézia, ocorrido no dia 24/3/2022, vítima de doença, 
cujo funeral se realizou ontem, dia 25/3/2022, às 14.00 horas, no Cemitério da Saudade, na 
cidade de Quelimane. À família enlutada endereçam as mais sentidas condolências.

2777

SAÚL ANTÓNIO MADEIRA

FALECEU

O Conselho de Administração, Conselho de Gestão e funcionários do Fundo de Desen-
volvimento dos Transportes e Comunicações no geral comunicam com profunda dor e 
consternação o falecimento do Sr. Saúl António Madeira, pai da Dr.ª Leopoldina Saúl Muhate 
Madeira Letela, funcionária do Fundo de Desenvolvimento dos Transportes e Comunicações, 
vítima de doença, ocorrido no dia 25/3/2022, na República da África do Sul, cujo funeral se 
realiza em data a anunciar. À família enlutada endereçam as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

2754

48

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura do 
dia vinte e cinco do mês de Março do ano dois mil e vinte e 
dois, lavrada de folhas cinquenta e nove a folhas sessenta, do 
livro de notas para escrituras diversas número 98-A, a cargo 
de MOMEDE FARUCO MAMUDO MUJAVAR, licenciado em 
Direito, Conservador e Notário Superior, em exercício no 
referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito do senhor BOAVIDA ERNESTO MANJATE, 
ocorrido no dia onze de Outubro de dois mil e dez, na altura 
com cinquenta e dois anos de idade, no estado civil que era 
casado com Isabel Zacarias Mandlate, de nacionalidade 

moçambicana, filho de Ernesto Manjate e de Adelaide Maoze.
Que o autor da herança não deixou testamento nem qualquer 
disposição que expressa a sua última vontade.
Que a herança é constituída por bens imóveis, móveis e valores 
monetários depositados em bancos.
Que deixou como únicos e universais herdeiros, seus filhos: 
Alcides Boavida Manjate, casado com Matilde Micaela 
Mondlane, com convenção antenupcial sob o regime de 
comunhão geral de bens, natural de Mangunze, Aléxia 
Boavida Manjate, solteira, natural de Manjacaze e Boavida 
de Inocência Manjate, solteiro, natural de Xai-Xai, ambos 

residentes em Xai-Xai.
Que nos termos da lei não há outras pessoas que prefiram à 
indicada herança ou que possam concorrer a esta sucessão.
Para fins do disposto no artigo 92 do Código do Notariado em 
vigor, faz-se esta publicação em conformidade com a referida 
escritura de habilitação a que me reporto.

Está Conforme
Cartório Notarial de Xai-Xai, aos 25 de Março de 2022

O Notário
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA PROVÍNCIA DE GAZA

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DE XAI-XAI

EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE BOAVIDA ERNESTO MANJATE

PUBLICIDADE

DOMINGAS MOIANA 

DE SOUSA

FALECEU

Foi com profunda mágoa e dor que o Presidente 
da Frelimo e Presidente da República de Mo-
çambique, Secretário Geral, Comissão Política, Secretariado do Comité 
Central, membros do Comité Central e os militantes da Frelimo em 
geral tomaram conhecimento do desaparecimento físico da camarada 
DOMINGAS MOIANA DE SOUSA, membro do Comité Central e Verea-
dora do Distrito Municipal KaMaxakeni, ocorrido no dia 25/3/2022, no 
Hospital Central de Maputo, vítima de doença, cujo funeral se realiza no 
dia 28/3/2022, antecedido de velório, no Paços do Conselho Municipal 
de Maputo. Neste momento de dor, a Comissão Política, membros do 
Comité Central e militantes da Frelimo apresentam à família enlutada 

as mais sentidas condolências. Paz à sua alma!
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DELFINA MUGABE

DA CONSULTA
À GRAMÁTICA

(delfinadelfina1963@gmail.com)

Já ouvi muitas pessoas a pronunciar esta palavra “houveram”, mas um colega 

disse-me que a formulação não está correcta. Ele não soube me explicar as razões. 

Pode dizer por que não é correcto conjugar o verbo “haver” no plural, se a palavra “dificuldades” está também no plural? – Assim escreve um leitor à Consulta à 
Gramática. Por isso, este é o tema desta semana, embora por diversas vezes 

tenhamos abordado o assunto. 

Trata-se de uma dúvida de muitos falantes do português moçambicano. Todos 

os dias ouvimos analistas de diversas matérias nas televisões a cometer este erro de conjugar o vergo “haver” no plural. A gramática da língua portuguesa 
indica que quando o verbo é utilizado com o sentido de “existir” ou “acontecer” é considerado impessoal, o que significa que ocorre sem sujeito. Exemplo:

- Há dezenas de casas inundadas na Beira (existir);

- Há muitos acidentes de viação na EN1 (acontecer).Neste sentido, o verbo não varia em número. Isso significa que embora alguns
falantes procedam dessa forma, as regras gramaticais não permitem a sua conjugação no plural (flexão). Vejamos alguns exemplos:- Houve bolsas de fome em alguns distritos da nossa província; (correcto)-*Houveram bolsas de fome em alguns distritos da nossa província; (incorrecto)

- Houve muitas reprovações no ensino médio este ano; (correcto)

-* Houve muitas reprovações no ensino médio este ano; (incorrecto)- Houve dificuldades financeiras, por isso alguns projectos não foram concluídos.
(correcto)  -*Houve dificuldades financeiras, por isso alguns projectos não foram concluídos. (incorrecto)  

Para além de ser impessoal, o verbo “haver” pode ser utilizado como 

principal, isto é, acompanhado de um outro (auxiliar). Neste caso, o auxiliar será 

impessoalizado pelo verbo “haver” e os dois serão colocados na terceira pessoa do singular, tal como se pode ver nos seguintes exemplos: 
- Deve haver muita confusão na praia nestes dias de calor;

- Esse assunto é muito antigo, deve haver uma forma de ultrapassá-lo.- Não deve haver discriminação das pessoas deficientes.
De igual forma, o verbo haver é considerado impessoal quando se trata dotempo passado. Vejamos:
- Havia muito tempo que não falava com o meu pai. (= faz muito tempo);

- Há 20 anos que trabalho nesta empresa (= passam 20 anos)

Tendo em conta o exposto, é importante reter que o plural do verbo “haver”no pretérito perfeito,  “houveram”, não existe na língua portuguesa. No sentido 
de “existir”, “acontecer” ou de “tempo decorrido” o verbo “haver” é impessoal. 

Houveram dificuldades! 

Ac t iv i d a d e
Liga os pontos e descobre um 

dos símbolos da Páscoa

Dias depois, a Galeria da Fun-
dação Fernando Leite Couto, 
recebeu alunos da Escola Se-
cundária da Polana, que foram 
vindo em grupos de colegas. 
Gradualmente, durante duas 
semanas, visitaram a galeria 
alunos de 13 turmas da 8.ª e da 
9.ª classe, em cumprimento do 
programa da disciplina de Edu-
cação Visual.

A orientação para as visitas 
foi do professor Belmiro Pe-
dro, artista plástico formado 
na Escola de Artes Visuais em 
1997 e, mais tarde, em docên-
cia de Educação Visual e Social 
pela Universidade Pedagógica e 

em História pela Universidade 
Eduardo Mondlane.

Há vinte anos a dar aulas, 
especificamente as disciplinas 
de Filosofia e História, é, entre-
tanto, pelo que conta, nas artes 
visuais que se sente confortável. 
É, como se diz na gíria, nesta 
cadeira que se sente como “um 
peixe na água”.

É neste contexto que o pro-
fessor e pintor de 50 anos, com 
duas exposições individuais no 
seu currículo, a última das quais 
em 2017, na Mediateca do BCI, 
tem levado os seus alunos a vi-
sitar museus e galerias.

Quando dava aulas na Es-

Alunos visitam galerias
e museus em busca
de inspiração e apropriação

A
LUNOS das esco-
las Secundária da 
Polana e Ameri-
cana visitaram há 
dias exposições 

da Fundação Fernando Leite 
Couto, com o propósito de co-
nhecer e perceber mais afundo 
as artes plásticas, assim como 
estimular os seus imaginários.

“A Batota dos sonhos”, 
mostra de pintura de Manuela 
Madeira, foi a primeira expo-
sição a que os alunos tiveram 
acesso. Para a qual vinham 
sempre curiosos, na expecta-
tiva de aprender como é que a 
artista desenvolve o seu traba-
lho.

Com os olhos a reluzir de en-
canto, na mostra que inaugurou 
a temporada-2022 da Galeria 
da Fundação, Yolanda Couto, a 
curadora da exposição, explicou 
que Manuela Madeira mistura a 
arte e a vida.

Nesse exercício, prosseguiu 
a curadora, a artista demonstra 
possuir uma grande percepção 
da realidade e de sensibilidade, 
numa união de um sentimento 
de admiração da “mulher co-
mum” e da sua interioridade 
humana.

Durante vários anos, des-
creveu Yolanda Couto, a artista, 
de propósito, conheceu e con-
viveu com mulheres de diversas 
origens sociais, nomeadamente 
de centros de recuperação, de 
mercados, de escolas, de outros 
locais de trabalho ou simples 
donas de casa. Realizou com elas 
muitas entrevistas e conversas 
informais sobre os mais diversos 

temas como a liberdade, a fé, a 
vida e a felicidade.

A convivência com essas 
mulheres ensinou-a que o de-
sejo humano de tentar criar o 
futuro dos sonhos é, mais do 
que um simples elemento do 
nosso instinto de sobrevivên-
cia, baseado em sustentar ou 
melhorar experiências passa-
das e presentes. Sonhar é o pri-
meiro passo para a liberdade. É 
libertar o desejo adormecido.

Enquanto falava com as 
crianças, percorria a sala de 
exposição, apontando as telas 
compostas com tinta de óleo, 
na qual estavam os rostos e 

corpos de mulheres e homens 
nas diversas circunstâncias, 
cuja marca mais penetrante 
era o detalhe dos olhos, que 
eram de tal modo expres-
sivos, que uma das crian-
ças, comenta com as outras, 
olhando para uma das obras: 
parece que aquela tia está a 
olhar para mim, zangada. 

“Manu diz-nos que esse 
sonho consciente é muitas 
vezes obscurecido com fron-
teiras inconstantes e porosas, 
entre escuridão e luz, entre a 
esperança, a realidade e o ab-
surdo”, prosseguiu Yolanda 
Couto. 

Ao que se acrescenta, a 
curadora, que “o sonho ga-
nha então outra forma e subs-
tância quando o mesclamos 
no relacionamento com os 
outros e com a sociedade”.

Com blocos de notas e 
canetas nas mãos, os alunos, 
primeiro da Escola America-
na, acompanhadas pela pro-
fessora de artes, anotavam, 
atentos. De forma tímida, al-
guns foram fazendo algumas 
perguntas, como por exem-
plo: o que significa batota dos 
sonhos.

A curadora esclareceu aos 
alunos que a ideia desse títu-

lo pode ser interpretada de 
várias formas, como, aliás, 
deve ser feito noutros qua-
drantes da vida. Uma das 
formas de dar um significa-
do ao nome da exposição é 
pensar que quando sonha-
mos, é tudo maravilhoso, 
imaculado, sem as barreiras 
que a vida, de facto, pode 
causar. Mas quando vamos 
materializar e os obstáculos 
surgem, é preciso termos 
a capacidade de dar a volta 
e encontrar o caminho que 
nos leve a materialização 
dos sonhos.

Explicou-os que, por 
exemplo, para fazer as pin-
turas, Manuela Madeira, para 
pintar diferentes persona-
gens, quer em momentos de 
lazer como de luta, quer em 
meditação ou em harmonia, 
fez entrevistas as pessoas re-
presentadas. E o que há de 
comum nos entrevistados é 
a procura incessante de en-
contrar estratégias de sobre-
vivência.

A artista, prosseguiu, 
para fazer as pinturas, utiliza 
a técnica mista, com óleos, 
tintas e acrílicos sobre painéis 
de gesso, a sua pintura, de 
puro realismo, muda ousa-
damente para um estilo livre 
de cânones, muda da meta-
morfose do sonho para a rea-
lidade, segundo a sua visão 
da concretização do futuro 
sonhado. A mesma explica-
ção foi sendo dada durante 
três dias aos alunos da Escola 
Americana.

Escolas públicas precisam de laboratórios de desenho

cola Secundária Estrela Ver-
melha, firmou uma parceria 
com o Museu Nacional de Arte, 
através da qual se acordava que 
os alunos poderiam ter acesso 
à mostra permanente daquela 
casa sagrada e maior das artes 
plásticas modernas moçambi-
canas.

“Penso que a explicação 
que damos na sala de aulas pode 
não ser suficiente se os alunos 
não tiverem acesso às obras de 
arte e não tiverem acesso aos 
artistas, para algumas conver-
sas, explicações e esclareci-
mentos”, disse o professor, que 
nos recebeu numa das salas da 
escola em que trabalha.

De propósito, Belmiro, que 
foi colega de turma de artis-
tas como Celestino Mudaula-
ne (actual Secretário-Geral do 
Núcleo de Arte), enviou alu-
nos da fase iniciática do nível 
secundário, na faixa etária que 
oscila entre os 13 e 15 anos.

“É um grupo”, acredita, 
“que ainda está com a mente 
mais aberta para se deixar con-
taminar ou influenciar pelas 
artes”. Por outro lado, a expe-
riência o mostra que os alunos 
das escolas públicas não vi-
sitam os espaços de arte, por 
pensarem que não cabem nes-
ses lugares.

A crença do professor é que 
o facto de as estações de televi-
são, quando falam de progra-

mas de arte se limitam a mú-
sica e a dança, o que faz com 
que os adolescentes entendam 
que a cultura e a arte se limi-
tem apenas a essas disciplinas.

O ideal, defende o profes-
sor, era que as escolas voltem a 
ter laboratórios não apenas de 
Biologia, Química ou Física, 
assim como os de Desenho. 
Belmiro diz não compreender 

a razão para estas salas espe-
ciais terem sido anuladas.

Para o professor e artista 
plástico é preciso capitalizar a 
escola para que seja o celeiro 
de novos talentos nas artes e 
estimular a sensibilidade para 
que possamos ter um público 
consumidor de arte, sempre 
consciente de que esta área 
pode estimular a criatividade 

e capacidade reflexiva dos in-
divíduos.

Belmiro conta que já des-
cobriu alguns talentos nas au-
las e que, inclusive, os condu-
ziu aos mestres Victor Sousa, 
Noel Langa, uma das quais, 
Suzy Bila a residir em Portu-
gal. “É uma das que mais me 

orgulha”, disse o professor.
O professor lamenta que 

não tenha onde guardar os 
desenhos dos alunos que ele 
considera valiosos. Acaba le-
vando para casa. Na sua per-
cepção, as escolas públicas 
poderiam ter cacifos e exposi-
ções, ainda que anuais. 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O URUGUAI e o Equador jun-
taram-se a Brasil e Argentina 
como equipas com apura-
mento directo da CONME-
BOL para o Mundial-2022, a 
disputar no Qatar.Na madru-
gada de ontem, em Montevi-
deu, os uruguaios receberam 
e bateram o Peru, por 1-0, e 
beneficiaram da pesada der-
rota do Chile no Brasil (0-4) 
para assegurarem bilhete para 
o Qatar. A selecção de Diego
Alonso beneficiou do golo de
De Arrascaeta, aos 42 minu-
tos, para segurar os preciosos
três pontos: Darwin cruzou,
Giménez rematou ao ferro e,
na recarga, o médio do Fla-
mengo atirou para o fundo
das redes. Darwin saiu aos 66
minutos, sendo rendido por
Edinson Cavani.

A selecção equatoriana 
perdeu no Paraguai, por 1-3, 
mas tem quatro pontos de 
avanço sobre o quinto classi-
ficado à entrada para a última 
jornada, na qual Peru, Colôm-
bia e Chile decidirão quem 
avança para o “play-off”. Os 
equatorianos beneficaram-se 
das derrotas do Peru e Chile.

Sábado, 26 de Março de 202222

A 
T E T R A C A M P E Ã 
mundial, a Itália, terá 
de esperar mais qua-
tro anos para tentar o 
penta, algo que acon-

tece pela segunda vez conse-
cutiva. Os italianos disseram 
adeus ao “Mundial” do Qatar 
ao perderem em casa e de for-
ma surpreendente diante da 
modesta Macedónia do Norte 
por 1-0.  

O golo dos macedônios 
foi apontado no período de 
compensação por intermé-
dio de Aleksandar Trajkovski, 
que desferiu um remate for-
te, de fora da área, não dando 
qualquer chance de defesa ao 
guarda-redes, Donnarumma. 

Com esta derrota, a actual 
campeã europeia, a Itália fica 
fora do “Mundial” pela se-

gunda vez consecutiva, um 
facto inédito na história do 
país. Os italianos já tinham 
ficado de fora em 1930, 1958 
e 2018. Desde que conquistou 
o seu último título, em 2006,
os transalpinos têm se mos-
trado bastante irregulares, al-
ternando muito entre o bom e 
o mau. Por exemplo em 2010,
a Itália não passou da primei-
ra fase num grupo que tinha
Paraguai, Eslováquia e Nova
Zelândia. No “Mundial” do
Brasil, novamente, a Itália não
conseguiu chegar aos oitavos-
-de-final, num grupo onde fi-
guravam a Costa Rica, Uruguai 
e Inglaterra.

O QUARTO 
CAMPEÃO A CAIR
Com a eliminação, a Itália 

torna-se no quarto vencedor 

de um Europeu que não con-
segue o apuramento para o 
Mundial seguinte.

Tudo começou com a en-
tão Checoslováquia que ven-
ceu o Euro-1976, mas falhou o 
apuramento para o Campeo-
nato do Mundo-1978, ao ficar 
atrás da Escócia. Seguiu-se a 
Dinamarca, chamada à última 
da hora para vencer o Euro-
1992, não conseguiu ultrapas-
sar um grupo com Espanha e 
República da Irlanda, ficando 
de fora do Mundial-1994. Por 
último, a Grécia que triun-
fou em 2004, em Lisboa, mas 
no apuramento para o Mun-
dial-2006 ficou atrás da Ucrâ-
nia, Turquia e Dinamarca.

A surpreendente Macedó-
nia do Norte disputará um lu-
gar na Copa do Mundo contra 

Portugal, que venceu a Turquia 
por 3-1. O jogo está marcado 
para a próxima terça-feira no 
Porto. O vencedor garante um 
lugar no Qatar.

Noutros jogos de qualifica-
ção para o “Mundial”, a Suécia 
sofreu para vencer a Repúbli-
ca Checa, em Solna. Quaison 
marcou o único golo da par-
tida, já na segunda parte do 
prolongamento.

 Os suecos vão agora en-
frentar a Polónia, que se apu-
rou sem precisar entrar em 
campo. Os polacos deveriam 
enfrentar a Rússia, em Mos-
covo, mas os russos foram eli-
minados da competição, uma 
penalização aplicada pela FIFA 
devido invasão à Ucrânia. A 
partida realiza-se em Rosóvia, 
na Polônia.  

Itália volta a ficar 
fora do “Mundial”

Itália caiu em Palermo contra todas as expectativas

Irving apontou 43 pontos e assumiu-se como a figura dos Nets

NBA
Irving brilhante
no triunfo dos Nets
IRVING voltou a estar ao rubro 
na NBA! Diante dos Memphis 
Grizzlies, Irving conseguiu 43 
pontos e oito assistências, mas 
os Brooklyn Nets não conse-
guiram vencer (132-120), mes-
mo com a equipa da casa sem 
Ja Morant.

Kevin Durant também es-
teve em bom plano na madru-
gada de ontem, registando 35 
pontos, 11 ressaltos e oito assis-
tências.

Perante os Los Angeles 
Lakers sem LeBron James, que 
ficou de fora devido a um des-
conforto no joelho, os Phila-
delphia 76ers venceram por 
126-121.

Joel Embiid (30 pontos e 
dez ressaltos) e James Harden 
(24 pontos, sete ressaltos e 
igual números de assistências) 
foram as principais figuras dos 
Sixers que continuam nas posi-
ções cimeiras a Este, enquanto 
os Lakers – que nos últimos dez 
jogos apenas venceram três – 
ainda lutam por uma vaga nos 
“play-off”.

Já os Minnesota Timberwol-
ves deram uma boa resposta 

diante dos Phoenix Suns, mas 
não foram capazes de evitar o 
excelente quarto período do 
líder de Oeste, que venceu por 
125-116.

Os Wolves chegaram mes-
mo a ter uma vantagem de 13 
pontos ao intervalo, mas os 
Suns conseguiram um regis-
to de 42-28 no último período 
para garantir a vitória.

DeAndre Ayton foi a grande 
figura em Minneapolis, com 35 
pontos e 14 ressaltos.

Os resultados: Charlotte 
Hornets-New York Knicks, 
106-121; Detroit Pistons-
-Atlanta Hawks, 122-101;
Indiana Pacers-Sacramento 
Kings, 109-110; Boston Cel-
tics-Utah Jazz, 125-97; Miami 
Heat-Golden State Warriors, 

104-118; Memphis Grizzlies-
-Brooklyn Nets, 132-120; Min-
nesota Timberwolves-Phoenix
Suns, 116-125; Oklahoma City
Thunder-Orlando Magic,
118-102; Dallas Mavericks-
-HoustonRockets, 110-91 e Los 
Angeles Lakers-Philadelphia 
Sixers, 121-126 e Portland Trail 
Blazers-San Antonio Spurs, 
96-133.

NATURALMENTE desiludido, 
Roberto Mancini, selecciona-
dor de Itália, não escondeu a 
decepção pela derrota caseira 
frente à Macedónia do Norte.

“Em Julho do ano passado 
vivi a maior alegria desportiva 
no Europeu, hoje a maior tris-
teza. É futebol, por vezes acon-
tecem coisas incríveis. 

Acho difícil analisar este 
jogo, fomos felizes no Euro-
2020, hoje tivemos azar. Não 
sei o que dizer, talvez não de-

vêssemos ter chegado a este 
ponto. Na fase de qualificação 
tivemos o pássaro na mão duas 
vezes. 

Sofrer o golo após os 90 
minutos parece que foi de pro-
pósito. Temos bons jogadores, 
sinto-me triste também por 
eles. O meu futuro? Não sei, 
agora a decepção é muito gran-
de e não é momento para falar 
disso. Esta selecção tem grande 
futuro. Os próximos dias vão 
ser duros”, avaliou.

TREINADOR DA ITÁLIA

Dia triste

Provaram
do próprio veneno
O SELECCIONADOR da Macedónia do Norte, Blagoja Milevski, 
brincou com a forma como a sua selecção bateu a Itália (0-1).

“Vencemos a Itália ao estilo italiano. Dois remates, um golo. 
Estou muito feliz com esta vitória. Estou ainda mais orgulhoso dos 
meus jogadores. Mas, agora, toda as energias e toda a concentração 
está virada para o duelo com Portugal”, disse Blagoja Milevski.

A Macedónia do Norte vai defrontar Portugal na final do “play-
-off”, agendada para a próxima terça-feira. “Não estou surpreen-
dido. Sei da força e do potencial da minha equipa. Antes deste apu-
ramento, disse aos meus jogadores para terem gosto em disputar
estes jogos, sem pressão. E eles gostaram disso. No próximo jogo,
vamos contar com o Elif Elmas e isso ainda nos motiva mais.”

TREINADOR DA MACEDÓNIA

Uruguai e Equador apurados

Uruguaios e equatorianos já garantiram o “bilhete” para o Qatar

QUALIFICAÇÃO AO CAN 2023

Eswathini vence na Somália

Tite despede-se no Maracanã

A SELECÇÃO Nacional de 
Futebol de Eswathini ven-
ceu por 3-0 na deslocação a 
Somália em desafio a contar 
para a primeira “mão” da 
pré-eliminatória de quali-
ficação à fase final do Cam-
peonato Africano das Nações 
(CAN) agendado para o pró-
ximo ano na Costa do Mar-
fim. 

O Lesotho empatou nas 
Seychelles a zero e vai deci-
dir a eliminatória em casa. 

Sudão do Sul foi a Eritreia 
vencer por 4-2 e Gâmbia 
também ganhou fora o Chad 
por 1-0. 

Quarta-feira, São Tomé e 
Príncipe derrotou Maurícias 

APESAR de já ter lugar garan-
tido no Mundial-2022, a re-
cepção do Brasil ao Chile, para 
a penúltima jornada da quali-
ficação sul-americana, vai ser 
especial para Tite. Na conferên-
cia de imprensa de antevisão, o 
seleccionador assumiu que este 
vai ser o seu último jogo pela 
canarinha em solo brasileiro e 
logo no Maracanã.

“Na minha cabeça é o tem-
plo do futebol mundial. Fecho 
os olhos e os primeiros Estádios 
que imagino são o Maracanã e 
Wembley. Não encontro qual-
quer outro recinto que repre-
sente a magnitude do futebol 
como esses. Eu vou ter a felici-
dade, talvez ajudada por nosso 

Senhor, de fazer o último jogo 
no Maracanã. No primeiro que 
fiz aqui vencemos, no segundo 
perdemos, por isso quem sabe 
vamos ter a competência de 
sair com a vitória deste”, ex-
plicou. Recorde-se que Tite já 
anunciou que vai deixar o Brasil 
após o final do Mundial-2022. 
Teoricamente, o seleccionador 
ainda teria mais um jogo em 
solo brasileiro por realizar, mas 
o Brasil-Argentina (inicial-
mente agendado para a Neo-
Química Arena, em São Paulo)
que foi interrompido e será
realizado novamente, poderá
acontecer na Austrália, a pedi-
do da CBF que fez acordo com a 
empresa Pitch. Tite vai deixar de ser treinador do Brasil após jogo com o Chile

por 1-0.
Referir que, os “Mam-

bas” ficaram isentos da pré-

-eliminatória por força da
sua posição no ranking do
futebol africano, devendo

entrar directamente para 
a fase de grupos em Junho 
próximo.

Abramovich “convidado” 
a salvar Chelsea da falência
O GOVERNO britânico autorizou 
Roman Abramovich a injectar 
36 milhões de euros, de imedia-
to, de forma a controlar os danos 
causados pelas sanções impostas 
ao oligarca russo devido às liga-

ções com o regime de Vladimir 
Putin.

Este valor permitirá ao clu-
be custear as despesas até que o 
processo de venda por parte de 
Roman Abramovich esteja con-

cluído, algo que deve acontecer 
nas próximas semanas.

A imprensa inglesa vinha 
avançando com a possibilidade 
de o clube inglês entrar em fa-
lência técnica até final do mês.

Ainda a sonhar com um 
apuramento através do quinto 
lugar, que dá acesso ao “play-
-off” frente a uma selecção
asiática, está a Colômbia, que
goleou a Bolívia por 3-0. 

No Maracanã, o já apurado 
Brasil manteve a impressio-
nante sequência sem derrotas 
em casa em jogos de apura-
mento para o Mundial em toda 

a história (50 vitórias e 12 em-
pates), beneficiando de dois 
golos em dois minutos para 
sair a ganhar para o interva-
lo: aos 44 minutos, Neymar 
inaugurou o marcador fren-
te ao Chile e, poucos segundos 
depois, Vinícius Jr. fez o 2-0. 
Aos 72, novo penalte, desta 
feita convertido por Phillipe 
Coutinho, elevou para 3-0 e 

o quarto golo foi da autoria de
Richalison, já aos 90+1’.

Resultados: Brasil–Chile, 
4-0,Uruguai – Peru, 1-0,Co-
lômbia – Bolívia, 3-0 e Para-
guai - Equador, 3-1.

Última jornada (30/3): 
Venezuela – Colômbia, Chile 
– Uruguai, Peru – Paraguai

Equador – Argentina e
Bolívia – Brasil.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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SÉRGIO MACUÁCUA, EM 
NOUAKCHOTT

A 
SELECÇÃO Nacional de 
futebol, os “Mambas”, 
mede forças esta noite 
(21.00 horas) com a sua 
congénere da Mauri-

tânia, em partida inserida no 
Torneio Internacional de Nou-
akchott, no contexto da Data-
-FIFA, com obrigação de vencer 
para se redimir do desaire com
esta equipa em 2014, no primei-
ro confronto de sempre entre
ambos os países.

Hoje vai acontecer aque-
le que será o segundo duelo de 
sempre entre Mauritânia e Mo-
çambique, todas as vezes em 
partidas de carácter particular. 
O primeiro jogo remonta de 5 
de Janeiro de 2014, na África do 

Sul, que terminou com a vitória 
dos mauritanos, por 3-2. Nessa 
altura, as duas selecções prepa-
ravam a sua presença no CAN-
-Interno-2014, que decorreu
na terra de Nelson Mandela.

Hoje, no Estádio Cheikha 
Boidiya, em Nouakchott, os 
“Mambas” têm a oportunida-
de de se redimir dessa derrota 
de há oito anos já em contextos 
bem diferentes.

Para além da desforra, os 
“Mambas” são, por outro lado, 
obrigados a vencer para saírem 
com razões para sorrir de Nou-
akchott e com confiança para 
as frentes que se avizinham, 
depois do empate com Níger na 
quarta-feira. No duelo com os 
nigerinos, os “Mambas” mos-
traram poder de fogo, muita 
organização entre os sectores 

e sinais de quererem ser uma 
equipa dominante como sem-
pre apregoou o seleccionador 
nacional-adjunto, Tiago Matos, 
que preparou esse desafio, mas 
pecaram no capítulo da finali-
zação.

É por essa razão que, quer 
no treino de quinta-feira, quer 
no de ontem, os “Mambas” já 
com Chiquinho Conde (ausen-
te do jogo contra o Niger por 
razões de agenda) ensaiaram 
bastante a finalização, com o 
seleccionador nacional a puxar 
muito pelo Dayo (muito perdu-
lário diante do Níger) e Melque, 
que nem sequer foi utilizado no 
tal encontro. Para hoje, o técni-
co dos “Mambas” garantiu que 
o “onze” terá algumas altera-
ções e ajustes face ao que se viu
no jogo com o Níger. Infren e

Telinho (que estiveram apaga-
dos) deverão dar lugar a Clésio e 
Dominguez, respectivamente, 
enquanto Dayo poderá começar 
no banco em troca com Melque. 
Há dúvidas em relação a Geny 
que pode vir a perder lugar no 
“onze” para Bruno Langa, não 
utilizado frente ao Níger.

Entretanto, hoje, frente à 
Mauritânia, Chiquinho Conde 
já avisou que espera um jogo 
com maior grau de dificuldade, 
pois os anfitriões têm outros 
argumentos e demonstram um 
nível de organização e compro-
misso acima da média, daí a sua 
presença nos dias últimos CAN.

Chiquinho disse ainda que 
pelo investimento que os mau-
ritanos têm vindo a fazer no 
futebol, não ficará surpreso se 
esta selecção chegar ao CAN-

A PREVISÃO de mau tempo forçou o 
adiamento, este fim-de-semana, da 
disputa da fase final do “Maputo Open” 
em ténis. A fase final do torneio, que en-
traria hoje para as meias-finais de singu-
lares homens e senhoras, vai assim ter 
lugar no próximo fim-de-semana (dias 
2 e 3 de Abril).

Assim, as meias-finais terão lugar 
no dia 2 (sábado) e compreenderão, em 
singulares homens, as partidas Bruno 
Nhavene-Luca Figueiredo e Jossefa Si-
mão-Jaime Sigaúque.

Para chegar às meias-finais, Bruno 
Nhavene, campeão nacional em título, 
eliminou Ercílio Seda (6/2 e 6/2). Luca 
Figueiredo beneficiou, por seu turno, 
da falta de comparência de Feliciano 
dos Santos. Jossefa Simão afastou Miguel 
Gonçalves, por duplo 6/0, enquanto o 
vice-campeão nacional Jaime Sigaúque 
eliminou José Cossa por 6/0 e 6/1.

Em singulares senhoras, as partidas 
das meias-finais são Ana Vasillis-Cláu-
dia dos Santos e Ilga João-Ohmar Fer-
nandes.

Para chegar a esta fase, Ana Vasillis, 
curiosamente campeã nacional em títu-
lo, eliminou Tânia Elísio (6/3 e 6/0), en-
quanto Cláudia dos Santos afastou Fre-
derica Ferrari (6/1 e 6/4). Ilgão João, por 
sinal vice-campeã nacional, e Ohmar 
Fernandes eliminaram Chirley Jemusse 
(6/0 e 6/2) e Kyra Nguenha (duplo 6/0), 
respectivamente.

O dia de sábado estará também re-
servado paras as finais de pares homens 
e senhoras. Assim sendo, a dupla Bruno 
Nhavene/Jossefa Simão defrontará o par 
de irmãos Jaime e Armando Sigaúque. 

Em pares senhoras, a dupla Ilga João/
Cláudia Guilande terá pela frente Ohmar 
Fernandes/Cláudia Fernandes.

A organização do evento, o Clube de 
Ténis de Maputo, quer juntar o útil ao 
agradável, aliando a competição ao es-
pectáculo. Para o efeito, pretende mon-
tar uma bancada no campo 4 para tornar 
o campo 5 o epicentro das partidas das
meias-finais e finais, garantir a transmis-
são em directo da fase final e montar um
“lounge” no terraço da sede do clube.

A DISPUTA da fase de grupos da Liga Jogabets, 
em futebol, termina este domingo na cidade de 
Maputo, quando já são conhecidos os oito clubes 
apurados aos quartos-de-final.

Hoje, para a Série “A”, às 13.30 horas, no Es-
tádio da Machava, Ferroviário das Mahotas joga 
com Desportivo e a seguir Matchedje bate-se 
com Ferroviário. No campo da Black Bulls, Ma-
xaquene vai jogar com os donos da casa. Para 
amanhã, domingo, está agendado o encontro 
entre Vulcano e 1º de Maio no Estádio da Macha-
va, a partir das 13.30 horas.

Na Série “B”, hoje, no campo do Costa do Sol, 
às 13.30 horas, Estrela vai enfrentar Académica 
e a seguir Racing vai jogar com os “canarinhos”. 
No campo do Mahafil, às 15.30 horas, a turma da 
casa recebe Liga Desportiva.

Amanhã, no Estádio da Machava, Águias Es-
peciais terá pela frente o Nacional.

Pela Série “A” estão apurados aos quartos-
-de-final as equipas da Black Bulls, Ferroviário,
Matchedje e Maxaquene. Na Série “B” seguem
Costa do Sol, Liga, Mahafil e Águias Especiais.

TERCEIRA JORNADA EM TETE

Na província de Tete terão lugar partidas da 

terceira jornada do torneio de abertura. Hoje, a 
partir das 14.30 horas, União Desportiva do Son-
go joga com Chingale.

Amanhã, domingo, Desportivo de Tete re-
cebe 3 de Janeiro e Ferroviário de Moatize cruza 
com FC Bagamoio. A última partida vai colocar 
frente-a-frente FC Lion de Missaua e FC de An-
gónia.

TRÊS GRUPOS EM NAMPULA

O “Provincial” de Nampula é disputado por 
três grupos e este fim-de-semana terão lugar 
partidas da segunda jornada. No Grupo “A”, hoje, 
FC Memba joga com Desportivo de Nacala e AC 
Nacala Velha terá pela frente Ferroviário de Na-
cala. Amanha, União Desportiva da Ilha de Mo-
çambique vai jogar com Sporting de Nampula.

Para o Grupo “B”, hoje, ACD recebe em An-
goche AD Mucata e Sporting de Namitoria joga 
com Sporting de Angoche.

No Grupo “C”, hoje, no Estádio 25 de Junho, 
Águias Especiais da PRM recebe Academia Militar 
e Águias Azuis vai jogar com Ferroviário de Nam-
pula. Amanhã, no mesmo palco, Águias de Na-
micopo vai enfrentar AD Carrupeia e Sporting de 
Nampula vai bater-se com Benfica de Nampula.

ARRANCA hoje o Torneio de Aber-
tura para os escalões de iniciados, 
infantis e seniores femininos em fu-
tebol na cidade de Maputo. A prova, 
que é organizada pela Associação 
de Futebol da Cidade de Maputo 
(AFCM), estará dividida em séries 
(A, B e C).  

Entretanto, ainda hoje, dispu-
ta-se a segunda jornada da mesma 
prova em juniores e juvenis, que se 
estenderá até domingo. 

Depois de uma paragem de dois 
anos sem competição por conta da 
pandemia da Covid-19,  o futebol 
de formação regressa na máxima 
força e com notável número de par-
ticipantes (79). Omaire Gafur (Lili), 
vice-presidente para Alta Compe-
tição na AFCM, referiu que este ano 
a capital do país ficou sem alguns 
dos campos, nomeadamente Estrela 
Vermelha, Desportivo e Maxaquene, 
facto que condicionará a marcação 
de alguns jogos, estando os mesmos 
sujeitos a indicação de novos locais.  

“O nosso calcanhar-de-Aquiles 
tem sido os campos. Muitos dos que 
existem ficaram sem a manutenção. 

Infelizmente não iremos marcar os 
jogos das equipas que até aqui não 
fizeram a sua indicação. A AFCM 
realiza entre 50 a 67 jogos por sema-
na, o que requer campos. No entan-
to, a realidade actual contrasta com 
o volume de jogos na capital do país,
o que implica sobrecarregar os mes-
mos recintos”, anota.

Frisar que em Abril inicia o Cam-
peonato da Cidade para os escalões 
de juniores, juvenis, iniciados e se-
niores femininos. Na última edição,  
a AFCM e a ProSport uniram esforços 
e organizaram uma competição  com 
características de uma primeira liga 
(uma espécie de mini-Moçambola). 

O regresso às provas a nível da 
formação visa incentivar os clubes 
a introduzir métodos de trabalho e 
gestão profissional efectiva nos es-
calões de formação; assegurar pro-
fissionais formados e competentes 
nos respectivos clubes; criar compe-
tições regulares e de qualidade para 
os escalões de formação; assegurar a 
existência de selecções provinciais e 
potenciar parcerias público-priva-
das.

A DISPUTA da segunda volta 
da fase regular da Liga Mozal 
de Basquetebol sénior mas-
culino inicia esta tarde, no 
pavilhão do Maxaquene, em 
Maputo, com a Série “B” a ter 
três equipas empatadas com 
cinco pontos e a lutar, por 
um lado, para evitar ocupar o 
último lugar e estarem auto-
maticamente despromovidas 
e, por outro, pelo acesso aos 
quartos-de-finais.

A Politécnica de Mapu-
to, Clube Municipal da Beira 
e União Juvenil de Napipine 
de Nampula têm uma vitória 
e derrota entre si e, em co-
mum, perderam diante do 
Costa do Sol, somando por 
isso cinco pontos, menos um 
que os “canarinhos” em pri-
meiro lugar. Com um futuro 
incerto para as três equipas, 
os jogos da segunda volta da 
Série “B” afigurem-se, por 
isso, de fortes emoções e in-
certezas, a começar pelo em-
bate desta tarde, a partir das 
16.00 horas, entre a União 
Desportiva de Napipine e A 
Politécnica. Na primeira vol-
ta, os politécnicos venceram 
por 66-44. No entanto, na 
quinta-feira, para a terceira 
jornada da primeira volta, A 

Politécnica perdeu diante do 
Clube Municipal da Beira por 
62-57 e que, por sua vez, caiu 
aos pés dos jovens nampu-
lenses por 47-45. No outro 
jogo da mesma série e a abrir 
o dia, a partir das 12.00 horas,
o Clube Municipal da Beira
medirá forças com o Costa do 
Sol. Menos problemáticas são
as contas da Série-“A”, onde
o Ferroviário da Beira fez uma 
demonstração de forças e
venceu todos os adversários
que enfrentou, até o campeão 
nacional em título e candida-
to à vitória final, o homónimo
de Maputo, por 83-59. Hoje,
a partir das 18.00 horas, o
“cinco” do Chiveve defronta
o Maxaquene que, na pri-
meira volta, foi vergado por 
80-63. Quatro horas antes, a 
Universidade Pedagógica terá 
pela frente o Ferroviário de 
Maputo, com quem perdeu 
na primeira volta por 92-40.

Refira-se que, segundo 
o modelo de competição da
Liga Mozal de Basquetebol, as 
equipas que terminarem em
primeiro lugar em cada série
qualificam-se directamen-
te para as meias-finais. E as
que terminarem em segun-
do e terceiro lugares jogam

entre si, no sistema cruza-
do, em eliminatória de um 
jogo nos quartos-de-final. 
O vencedor da eliminatória 
entre o segundo da Série “A” 
com o terceiro da “B” e entre 
o terceiro da “A” com o se-
gundo da “B” enfrentarão os
primeiros classificados das
séries “A” e “B”, respecti-
vamente, nas meias-finais,
num “play-off” à melhor
de três jogos. Os vencedores
passam à final, que será dis-
putada no sistema de “play-
-off”, à melhor de cinco jo-
gos.

Os derrotados dos quar-
tos-de-final jogarão entre si 
numa eliminatória de jogo 
único, para se apurar a equi-
pa que terminar em quinto 
lugar, garantindo, por con-
seguinte, a manutenção.

O derrotado do jogo de 
atribuição do quinto lugar 
(que ocupará a sexta posição 
na classificação final) e os úl-
timos classificados das duas 
séries serão os despromovi-
das e que, por isso, deverão 
submeter-se a um apura-
mento ao nível da respectiva 
província e região para volta-
rem a fazer parte da elite do 
basquetebol nacional. 

TORNEIO INTERNACIONAL DE NOUAKCHOTT

“Mambas” tentam hoje
desforra diante da Mauritânia

2023, na Costa do Marfim, ou 
proximamente chegar mais 
longe disso.

Contudo, o seleccionador 
nacional diz que Moçambique 
tem de se focar no essencial, 
que é ganhar e, para efeito, deve 
explorar os pontos fracos dos 
anfitriões.

“São anfitriões, conhecem 
o terreno, têm bons jogadores e
têm público a seu favor. O que
devemos fazer é trabalhar com
foco para explorarmos os pon-
tos fracos desta selecção que,
obviamente, também os têm”,
sublinhou.

Ontem, a Selecção Nacio-
nal treinou-se de amanhã, na-
quele que foi último apronto 
antes do jogo de hoje, às 19.00 
horas (21.00, em Maputo), com 
21 jogadores. Foi ensaiado um 
pouco de tudo, processo defen-
sivo, circulação de bola, jogadas 
ofensivas, contra-ataques ou 
recuperação de bolas.

No Estádio Cheikha Boidiya 
espera-se uma casa cheia e um 
ambiente hostil para os “Mam-
bas”, num recinto desportivo 
com capacidade para 20 mil 
pessoas, construído para o CAN-
2021 da categoria de Sub-20.

DOMINGUEZ PARA 
SUPERAR TICO-TICO

O capitão dos “Mambas”, 
Dominguez, deverá bater esta 
noite o recorde de jogos de Ti-
co-Tico pela Selecção Nacio-
nal. Ao ser utilizado na segunda 
parte do jogo com o Níger na 
quarta-feira, Dominguez igua-
lou Tico-Tico com 94 jogos, 
devendo bater esse recorde hoje 
frente à Mauritânia, numa par-
tida em que, ao que tudo indica, 
será titular.

Porém, Tico-Tico, que jo-
gou entre 1992 e 2010 pelos 
“Mambas”, continuará com o 
recorde de golos (27), contra 16 
de Dominguez, que representa 
a Selecção desde 2004, com 21 
anos de idade.

A SELECÇÃO da Mauritânia é uma das que mais jo-
gadores que actuam no estrangeiro tem a nível de 
África. São jogadores que jogam, na sua maioria, 
em clubes do segundo e terceiro escalões do futebol 
francês, boa parte deles filhos de mauritanos emi-
grantes na França, antiga potência colonizadora, e 
sem muito contacto com o país-berço.

São 17 jogadores que jogam no estrangeiro con-
vocados para o Torneio Internacional de Nouakcho-
tt. Para além disso, a Mauritânia tem um treinador 
estrangeiro, o franco-comoriano Amir Abdou, que 

durante oito anos esteve no comando das Comores, 
inclusive no recém-realizado CAN-2021, nos Cama-
rões. Amir Abdou foi contratado a 3 de Março cor-
rente, para substituir o francês Didier Gomes. Aliás, 
França tem muita influência não só no futebol, mas 
em todas a áreas da vida dos mauritanos, sendo que 
os mais abastados importam produtos que abundam 
na Mauritânia.

Eis os profissionais da Mauritânia: Idrissa Thiem 
(Polvonin FC, Espanha); Pape Ba (Le Havré, França), 
Oumar Camara (Berve, Bulgária), Guessouma Fofa-

ne (CFR Cluj, Roménia), H. Abderrahmane (Borains, 
França), Yacoub Aly, (Valenciennes FC, Espanha), 
Mohamed Dellah (Al-Nasr Benghazi, Líbia), Haroum 
Demba (Grenoble, França), S. Karamoko (AS Nancy, 
França), Adema Ba (RS Berkane, Marrocos), Mous-
sa N’diaye (Vaulx-en-Velin, França), Diadié Diarra 
(GOAL FC, França), Souleymane Doukare (Gire-
sunspor, Turquia), Abdallahi Mahmoud (ISTRA, 
Croácia, emprestado pelo Desp. Alavés), Ibrehima 
Coulibaly (Le Mans FC, França), Yacoub Sidi (AS Vit-
ta) e Abdoulkader Thiam (Boulogne, França).

Um adversário  repleto de “estrangeiros”

LIGA MOZAL DE BASQUETEBOL

Segunda volta começa 
com Série “B” embrulhada

Com incertezas, começa a disputa da segunda volta da Liga Mozal de Basquetebol

Cidade de Maputo já tem os oito qualificados aos “quartos”

LIGA JOGABETS

Termina disputa 
da fase de grupos

“MAPUTO OPEN” EM TÉNIS

Previsão de mau tempo
força adiamento do evento

EM INICIADOS, INFANTIS E FEMININOS

Arranca “abertura” em Maputo

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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COM RFI E LE SOLEIL

NO sábado, dia 19 de Março, 
Argel chamou de volta o seu 
embaixador na Espanha para 
“consultas”. Um sinal de pro-
testo após o apoio de Madrid ao 
plano de autonomia de Rabat 
sobre a questão do Sahara Oci-
dental. Ao romper com a sua 
posição de neutralidade tra-
dicional, a Espanha despertou 
reacções contrastantes entre os 
envolvidos neste dossier.

Na sexta-feira, 18 de Mar-
ço, o chefe da diplomacia es-
panhola declarou que o plano 
de autonomia de Marrocos é 
“a base mais séria, realista e 
credível para a resolução desta 
disputa “, para dizer o mínimo 
histórico.

Aos olhos de Madrid, este 
posicionamento marca uma 
“ nova etapa ” nas relações 
com Rabat. Ao apoiar aberta-
mente o plano de autonomia 
das autoridades marroquinas 
para o Sahara Ocidental, a Es-
panha procura sair de uma 

crise que começava a afectá-la 
seriamente. Este gesto permi-
te-lhe tentar pôr fim às tensões 
diplomáticas com o reino que, 
nos últimos meses, aumenta-
ram a pressão. 

“O Governo espanhol pôs 
fim a 47 anos de neutralidade 
espanhola no conflito do Saha-
ra Ocidental”, observa o jorna-
lista espanhol Ignacio Cembre-
ro. Ele provavelmente fez isso 
para acabar com a crise com o 
Marrocos. As pressões foram 
numerosas por parte deste 
último: a entrada massiva de 
imigrantes irregulares na cida-
de de Ceuta no passado mês de 
Maio, o encerramento prolon-
gado por razões sanitárias das 
fronteiras terrestres de Ceuta e 
Melilla, a interrupção do tráfe-
go de passageiros pelo Estreito 
de Gibraltar – que impede os 
portos andaluzes de trabalha-
rem com Marrocos. A lista é 
muito, muito longa. Marrocos 
não parou de usar meios pa-
cíficos para fazer a Espanha 
ceder. Algo que ele finalmente 

conseguiu fazer.”
Sinal dessa aproximação: 

o primeiro-ministro espanhol
marcou uma visita oficial a
Rabat, sem especificar uma
data para o momento. Para as
autoridades marroquinas, este
apoio é importante, porque
graças a Madrid, “Rabat espe-
ra ter mais apoio ao seu plano
de autonomia dentro da União
Europeia e da ONU ”, explica
um observador. 

Por seu lado, os indepen-
dentistas saharauis da Frente 
Polisario dizem-se “surpreen-
didos” por esta inversão da di-
plomacia espanhola. A antiga 
potência colonial ainda tem o 
“estatuto de poder adminis-
trador” do território e, como 
tal, “deveria ter uma aborda-
gem equilibrada”, considera 
Oubi Bachir Bouchraya, repre-
sentante da Frente Polisário na 
Europa. 

“Lamentamos profunda-
mente esta posição espanhola 
que surge num contexto de 
tensões, guerra, ruptura do 

cessar-fogo, mas ao mesmo 
tempo também com os es-
forços da ONU para relançar o 
processo de negociação”, Ba-
chir Bouchraya.

BRONCA INTERNA 
Também na Espanha, a vi-

ragem de Pedro Sanchez criou 
um profundo mal-estar na 
coligação governamental. Fa-
voráveis à auto-determinação 
dos saharauis, os seus aliados 
do Podemos denunciam a “in-
consistência” e a “opacidade”.

Além do Podemos, esquer-
da radical, a reviravolta de Ma-
drid no dossier Sahara Ociden-
tal foi denunciada por todos os 
partidos políticos que, como o 
Partido Popular (PP, direita), 
exigem que o primeiro-mi-
nistro socialista explique a sua 
decisão sobre um assunto “que 
teve consenso por 47 anos” , 
desde a saída dos espanhóis do 
território em 1975.

A porta-voz do Governo, 
Isabel Rodriguez, disse que o 
primeiro-ministro se explica-
ria aos deputados “provavel-

mente na próxima quarta-feira 
(dia 30)”.

DECISÃO DE DOIS 
GUMES
Primeira consequência des-

ta declaração: a Argélia, que 
apoia a Frente Polisário, con-
vocou o seu embaixador “para 
consulta”. E a medida é ime-
diata. Num comunicado de im-
prensa, Argel disse estar “muito 
surpreendido” com a “repenti-
na inversão de posição” das au-
toridades espanholas.

Mas o golpe de teatro do 
Governo socialista de Pedro 
Sanchez é uma faca de dois gu-
mes, sublinha o nosso corres-
pondente em Madrid , François 
Musseau . É certo que, por um 
lado, esta reviravolta assegura 
agora melhores relações com 
Marrocos, mas, por outro, as 
relações tornam-se automa-
ticamente muito complicadas 
e conflituosas com a Argélia, 
suporte histórico da indepen-
dência do Sahara Ocidental e 
a Frente Polisário. No entanto, 
isso levanta agora a questão do 

Sahara Ocidental: por que a Espanha
põe fim à sua neutralidade?

abastecimento de gás, sendo a 
Argélia o principal fornecedor 
desta fonte essencial de energia 
para Espanha.

Pedro Sanchez garantiu que 
este abastecimento não está 
em risco. Mas dada a ira do po-
der argelino sobre a questão do 
Sahara e o facto de que depende 
muito da Rússia, nada é me-
nos certo. Madrid certamente 
pacificou as suas relações com 
Rabat, mas agora terá que ad-
ministrar novas tensões com a 
Argélia.

QUE CONTRAPARTIDA 
PARA MADRID?
Resta saber também se essa 

“normalização” das relações 
entre os dois países será sus-
tentável. O jornalista espanhol 
Ignacio Cembrero continua 
céptico: “Teremos agora uma 
relação normal com Marrocos, 
mas não creio que possamos 
ter uma relação muito cordial 
com Marrocos. Ele ainda conti-
nua reivindicando as cidades de 
Ceuta e Melilla;  aprovou leis so-
bre as águas territoriais e as Zo-

nas Económicas Exclusivas que 
invadem as Ilhas Canárias; não 
reconhece as águas territoriais 
de Ceuta e Melilha”. 

O jornalista acredita que 
a Espanha não obteve “algum 
ganho significativo”. “Pode ser 
que a imigração irregular que 
chega às Ilhas Canárias e que 
aumentou muito nos últimos 
meses esteja diminuindo, então 
a Espanha ganhou alguns meses 
de tranquilidade e paz com o seu 
vizinho. Mas a relação continua-
rá sempre complicada”, conclui.
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Manifestação em Madrid pela liberdade do povo saharaui 

Vinte e nove mortos                
por cólera nos Camarões
VINTE e nove pessoas morreram de cólera numa semana nos Ca-
marões, principalmente no oeste do país, que enfrenta um “surto 
de casos”, anunciou hoje o ministro da Saúde. A doença, da qual se 
pode morrer em poucas horas na ausência de tratamento, reapa-
rece periodicamente neste país da África Central, com uma popu-
lação de mais de 25 milhões. “Entre 16 e 22 de março de 2022, um 
surto de casos de cólera foi registado no sudoeste, com mais de 300 
casos notificados”, escreveu Manaouda Malachie no Twitter. Vinte 
e sete pessoas morreram de cólera em três grandes cidades do oeste 
dos Camarões e duas na capital Yaoundé. Desde Outubro de 2021, 
a epidemia de cólera matou 62 pessoas e foram identificados quase 
2.100 casos, segundo Malachie. 

Rebeldes do Tigray  
prometem respeitar 
cessar-fogo  
OS rebeldes da região do Tigray, em conflito há 17 meses com o 
exército federal etíope, comprometeram-se ontem a respeitar o 
cessar-fogo, horas depois do anúncio pelo Governo etíope de uma 
“trégua humanitária ilimitada”. Os rebeldes indicaram, em comu-
nicado, estarem comprometidos com a aplicação de “uma cessa-
ção das hostilidades, com efeito imediato” e pediram ao Governo 
etíope “a apresentação de medidas concretas para facilitar o acesso 
a Tigray”, região do norte da Etiópia, sob ameaça de fome. Addis-
-Abeba decretou, na quinta-feira, uma “trégua humanitária uni-
lateral” para permitir “a livre circulação de ajuda humanitária para
quem precisa de assistência” no Tigray, onde nenhum comboio de 
ajuda consegue chegar desde 15 de Dezembro.

Coreia do Norte testou 
“novo tipo” de míssil
A COREIA do Norte testou um “novo tipo” de míssil balístico in-
tercontinental (ICBM) Hwasong-17, numa operação coordenada 
pessoalmente pelo líder Kim Jong Un, de acordo com um comu-
nicado divulgado ontem pela agência de notícias oficial norte-co-
reana (KCNA). “O teste de lançamento de um novo tipo de míssil 
balístico intercontinental (ICBM) Hwasongpho-17 das forças es-
tratégicas da República Popular da Coreia do Norte ocorreu em 24 
de Março, sob a direcção de Kim Jong Un pessoalmente”, divulgou 
a KCNA. O míssil, “lançado do Aeroporto Internacional de Pyon-
gyang, subiu a uma altura máxima de 6.248,5 quilómetros, voou 
1.090 quilómetros em 4.052 segundos e pousou precisamente no 
local previsto, em alto mar, no mar da Coreia Oriental (nome dado 
ao mar de Japão nas duas Coreias)”.

China e Índia tentam 
melhorar relações
O MINISTRO chinês dos Negócios Estrangeiros reuniu-se ontem, 
em Nova Deli, com o seu homólogo indiano, para tentar melho-
rar as relações bilaterais, na primeira visita ao país vizinho desde os 
confrontos fronteiriços entre tropas chinesas e indianas, em 2020. 
Os confrontos, em Junho de 2020, deixaram 20 soldados indianos 
mortos e pelo menos quatro chineses, e causaram uma deterio-
ração acentuada das relações entre os dois países, com ambos os 
lados a reforçarem as tropas na fronteira comum da região dos Hi-
malaias. Após o encontro entre Wang Yi e o seu homólogo india-
no, Subrahmanyam Jaishankar, a China disse em comunicado que 
quer que os dois países “trabalhem em conjunto pela paz e estabi-
lidade na região e no mundo”.

O 
VICE-PRESIDENTE 
para África ocidental 
e central do Banco 
Mundial, Ousmane 
Diagana, alertou on-

tem, na cidade de Praia, para 
as consequências do confli-
to na Ucrânia no continente 
africano, além da economia e 
finanças.

“Esta disrupção nos mer-
cados vai continuar enquanto 
o conflito persistir. Para cons-
truir uma retoma económica
resiliente, países como Cabo
Verde têm de embarcar em
reformas e transformações
para aumentar o investimento 
privado”, afirmou Ousmane
Diagana, numa intervenção
no palácio do Governo, na
Praia, após reunir-se com o
Primeiro-ministro cabo-ver-
diano, Ulisses Correia e Silva.

Recordando as conse-
quências da pandemia da Co-
vid-19 nos países africanos, 
o vice-presidente do Banco
Mundial sublinhou que o con-
flito na Ucrânia vai “impactar
as economias africanas”, des-
tacando os aumentos de pre-
ços em vários produtos que
também se sentem no conti-
nente africano.

Ousmane Diagana trans-
mitiu igualmente a disponi-
bilidade do Banco Mundial 
para apoiar as reformas em 
Cabo Verde, na perspectiva 
das energias renováveis e com 
a contribuição do sector pri-
vado.

Uma informação da ins-
tituição refere que esta vista 
visou “reforçar a cooperação 
entre o Grupo Banco Mundial 
e o Governo de Cabo Verde”, 

GUERRA NA UCRÂNIA

Banco Mundial alerta para
consequências em África

mas também “conhecer as 
razões” que levam a que o 
arquipélago “seja conside-
rado um campeão da vaci-
nação contra a Covid-19 em 
África” e para “reafirmar o 
compromisso de apoio na re-
cuperação e relançamento da 
economia” cabo-verdiana no 
período pós-pandemia.

“A visita surge numa al-
tura em que o Banco Mundial 
acaba de finalizar a sua estra-
tégia para a África Ocidental e 
Central, cujos quatro grandes 
objectivos são estabelecer um 
novo contrato social entre 
os cidadãos e o Estado, tra-
balhar para mais e melhores 
empregos, reforçar o capital 
humano e melhorar a resi-
liência climática”, refere-se 
na informação da instituição 
financeira.- (Lusa)Ousmane Diagana
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AS diplomacias russa e ucraniana 
reconheceram ontem que as ne-
gociações estão a ser “muito di-
fíceis” e que continua a não ha-
ver consensos nas questões mais 
relevantes, um mês após o início 
da invasão russa.

“As posições estão a conver-
gir em pontos secundários. Mas 
nas principais questões políticas, 
continuamos afastados”, disse 
Vladimir Medinsky, negocia-
dor-chefe de Moscovo, citado 
por agências noticiosas russas.

“O processo de negociação 
é muito difícil”, disse, por sua 
vez, o ministro dos Negócios 
Estrangeiros da Ucrânia, Dmy-
tro Kuleba, num comunicado, 
adiantando que não há qualquer 
“consenso” com Moscovo nesta 
fase das conversações.

Horas antes deste comuni-
cado, o Presidente turco, Recep 

Erdogan, tinha assegurado que 
a Rússia e a Ucrânia haviam con-
cordado em quatro dos seis pon-
tos do documento de negocia-
ção, mas Kuleba rejeitou agora 
esse cenário.

“Não há consenso com a 
Rússia sobre os quatro pontos 
mencionados pelo Presidente da 
Turquia”, garantiu Kuleba, sau-
dando, no entanto, “os esforços 
diplomáticos” turcos “destina-
dos a acabar com a guerra”.

Medinsky explicou que 
Moscovo pretende um “tratado 
abrangente”, tendo em conta as 
suas exigências de neutralidade, 
desmilitarização e “desnazifi-
cação” da Ucrânia, bem como 
o reconhecimento da soberania
russa da Crimeia e da indepen-
dência das duas repúblicas sepa-
ratistas do Donbass.

De acordo com o negocia-

dor-chefe russo, a Ucrânia “está 
essencialmente preocupada em 
obter garantias de segurança de 
terceiros, no caso de não poder 
integrar a NATO”, o que Mosco-
vo considera “totalmente ina-
ceitável”. Do lado da diplomacia 
ucraniana, há agora a esperança 
de que a Turquia e outros países 
permaneçam “interessados em 
restaurar a paz”. Depois de terem 
começado com reuniões físicas 
entre delegações, o diálogo entre 
a Rússia e a Ucrânia estão agora 
a decorrer por videoconferên-
cia, quase diariamente. A Rússia 
lançou em 24 de Fevereiro uma 
ofensiva militar na Ucrânia que 
causou pelo menos 1.035 mor-
tos, 1.650 feridos e provocou a 
fuga de mais 10 milhões de pes-
soas, entre as quais 3,70 milhões 
para os países vizinhos, segundo 
as Nações Unidas. - (Lusa)

Kiev e Moscovo reconhecem
diálogo “muito difícil”

EM AUDIÊNCIA COM ABORÍGENES CANADIANOS

Papa fala dos abusos
de crianças pela igreja 
A “AUDIÊNCIA histórica” entre 
o papa e os aborígenes canadia-
nos deveria “reconhecer a res-
ponsabilidade” da igreja no es-
cândalo das escolas residenciais,
defenderam ontem membros da
delegação composta por abo-
rígenes e bispos. A delegação,
composta por 32 representantes
aborígenes e bispos canadianos,
vai encontrar-se com o Papa
Francisco na próxima semana
para discutir as décadas de abuso 
nas escolas residenciais geridas
pelas igrejas católica e anglicana.

Além dos milhares de crian-
ças que ao longo de décadas fo-
ram retiradas às suas famílias e 
nunca regressaram a casa, várias 
investigações descobriram, no 
ano passado, mais de 1.300 se-
pulturas de crianças nos locais de 
antigos internatos. O escândalo 
abalou o Canadá e muitos sobre-

viventes querem agora um pedi-
do de desculpas do Papa.

“A igreja deve ser respon-
sabilizada pelos grandes danos 
causados pelo seu envolvimento 
directo nesta instituição de assi-
milação e genocídio”, disse Ge-
rald Antoine, chefe regional dos 
Territórios do Noroeste, citado 
pela agência de notícias France 
Presse (AFP).

Gerald Antoine faz parte da 
delegação que está a preparar a 
“audiência histórica” com o lí-
der católico para discutir, entre 
outras coisas, os “impactos do 
colonialismo”.

“Espero que o Papa esteja na 
mesma página que nós, neste 
processo de cura”, acrescentou 
Rosanne Casimir, chefe do First 
Nation, a comunidade Kamloops 
que foi a primeira a descobrir se-
pulturas no ano passado.

Cada um dos três grupos 
de delegados - Métis, Inuit e 
First Nations - irá encontrar-se 
com o Pontífice de 85 anos, em 
reuniões individuais que estão 
agendadas para a próxima sema-
na, entre segunda e quinta-feira.

No final, a 1 de Abril, prevê-
-se a realização de uma reunião
com todos os membros da dele-
gação, sendo que o Papa também 
deverá visitar o Canadá nos pró-
ximos meses, acrescenta a AFP.

Em Setembro, a Igreja Ca-
tólica no Canadá fez um pedido 
formal de desculpas aos povos 
aborígenes. Entre o final do sé-
culo XIX e a década de 1980, cer-
ca de 150 mil crianças aborígenes 
foram recrutadas à força em mais 
de 130 escolas residenciais em 
todo o país, onde foram isoladas 
das suas famílias, língua e cultu-
ra. - (Lusa)
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