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O GOVERNO moçambicano e o Banco Afri-
cano de Desenvolvimento (BAD) assinaram 
terça-feira, em Acra, capital do Gana, um 
acordo de financiamento para assistência 
técnica, com vista à conclusão da estrutu-
ração do projecto  da barragem de Mphanda 
Nkuwa,a ser erguida sobre o rio Zambeze, 
em  Tete.

O acordo inclui a actualização do estu-
do de viabilidade do projecto, orçado em 
pouco mais de quatro milhões de dólares 
norte-americanos, que vai permitir a mo-
bilização de parceiros para a construção do 
empreendimento.

O orçamento da obra, que inclui uma 
linha de transporte de energia eléctrica, li-
gando as províncias de Tete e Maputo, está 
calculado em cerca de 4,5 biliões de dóla-
res.

O acordo foi assinado pelo Director do 
GMNK, Carlos Yum, e pelo Vice-Presidente 
do BAD para a Energia Climática e Cresci-
mento Verde, Kevin Kariuki, um acto tes-
temunhado pelo Presidente de Moçambi-
que, Filipe Nyusi, e o Presidente do BAD, 
Akinwumi Adesina.

Nyusi considera a decisão do BAD de 
se juntar ao projecto de Mphanda Nkuwa, 
como um compromisso daquela instituição 
financeira continental com o desenvolvi-
mento de Moçambique.

É também um gesto que vai ajudar a 
mobilizar mais parceiros para a concretiza-
ção do empreendimento, uma das grandes 
apostas do país na geração de energia.

O estadista moçambicano agradeceu ao 

BAD pelos inúmeros investimentos reali-
zados em Moçambique, em vários sectores 
estratégicos, entre os quais se destacam a 
agricultura, energia, estradas e mitigação 
do impacto das mudanças climáticas que, 
nos últimos anos, ocorrem com maior in-
tensidade e frequência no país.

“Esta é o primeiro passo em relação a 
Mphanda Nkuwa e é feito por um banco 
africano de desenvolvimento”, disse Nyu-
si. Referiu que o sector energético é a maior 
aposta do seu executivo, razão pela qual es-
tão em curso iniciativas para a construção 
de centrais eléctricas ao longo do país para 
aumentar a capacidade de geração de ener-
gia, com vista a transformar Moçambique 
num dos maiores produtores da região.

As obras de construção da barragem de 
Mphanda Nkuwa e linha de transporte de 
energia poderão iniciar em 2024, segundo 
o director do Gabinete do Desenvolvimento
do referido projecto, Carlos Yum.

De acordo com a fonte, neste momento, 
o gabinete vai concentrar a sua atenção na
conclusão da estruturação do projecto para
a identificação de parceiros.

O projecto prevê o desenvolvimento de 
uma central hidroeléctrica no rio Zambeze, 
no distrito de Marara, província de Tete. A 
central ficará a 60 quilómetros a jusante da 
Barragem de Cahora Bassa e a 70 quilóme-
tros a montante da cidade de Tete. 

Espera-se que o empreendimento, que 
deverá gerar 550 KV, atinja o fecho finan-
ceiro no final de 2024 e inicie o funciona-
mento em 2031. 

O MINISTÉRIO Público (MP) 
aponta como prioridade o in-
cremento de recursos huma-
nos para reduzir o défice de 
magistrados, oficiais de jus-
tiça e funcionários da carreira 
de regime geral. 

Presentemente, o Minis-
tério Público conta com 2.517 
funcionários, contra 2.187 de 
igual período do ano anterior, 
o que representa um aumento 
em 15,1 por cento. Do actual 
número de servidores, 525 
são magistrados, 670 oficiais 
de justiça, 813 assistentes de 
oficiais de justiça e 509 fun-
cionários das carreiras do re-
gime geral.

Segundo a Procurado-
ra-Geral da República, Bea-
triz Buchili, o aumento do 
número de funcionários no 
sector resultou de novas ad-
missões e de mobilidade 
nos quadros de outras ins-
tituições da Administração 
Pública para os órgãos do 
Ministério Público. A magis-
trada falava no XV Conselho 
Coordenador do Ministério 

O GOVERNO vai apreciar, dentro 
das próximas semanas, a Lei sobre as 
Micro, Pequenas e Médias Empresas 
(MPME), um instrumento conside-
rado fundamental para a definição 
de um quadro legal em torno do qual 
todas as iniciativas deste segmento 
empresarial se devem desenvolver no 
país.

A revelação foi feita ontem, em 
Maputo, pelo Vice-ministro da Eco-
nomia e Finanças, Amílcar Tivane, 
sem contudo avançar detalhes sobre o 
instrumento.

O governante, que falava no qua-
dro da realização da primeira edição 
da Feira Internacional das Pequenas e 
Médias Empresas (PME), disse que o 
processo de crescimento e desenvol-
vimento económico de qualquer país 

passa pela existência de um sector 
empresarial, em particular, as MPME 
robustas.

Reconheceu que as políticas pú-
blicas devem também contribuir para 
a participação das PME na geração da 
riqueza nacional.

“Este é um sector que nos últimos 
anos demonstrou uma forte capaci-
dade de resiliência. É só recordar que 
a economia moçambicana conheceu, 
em anos recentes, desafios associa-
dos, não só à volatilidade dos preços 
das ‘commodities’, como também o 
aumento da intensidade e frequência 
dos choques climáticos adversos, bem 
como os desafios relativos à segurança 
na região norte”, enumerou Tivane.

O vice-ministro explicou também 
que todos aqueles factores afectaram 

o ambiente envolvente em que as
MPME operaram.

Afirmou que do ponto de vista 
do Governo, há um conjunto de ini-
ciativas em curso, lideradas não só 
pelo Instituto para a Promoção das 
Pequenas e Médias Empresas, como 
também pelo Ministério da Indústria 
e Comércio, em coordenação com o 
Ministério da Economia e Finanças.

Por seu turno, o Presidente da 
Confederação das Associações Econó-
micas de Moçambique (CTA), Agosti-
nho Vuma, apontou como desafios 
das PME no actual quadro, o conflito 
russo-ucraniano e o seu impacto no 
fornecimento de bens e serviços.

Segundo ele, a nível do sector pri-
vado, a solução passa pelo aumento 
da produção doméstica ou pela subs-

tituição das importações, quando for 
possível e promoção do conteúdo lo-
cal nos mega-projectos para induzir 
o desenvolvimento das MPME, pro-
movendo, deste modo, a partilha da
riqueza nacional. O terceiro aspecto
é a necessidade do fortalecimento
da oferta de alternativas de financia-
mento para este grupo de empresas. 

A Feira Internacional, que decorre 
desde ontem em Maputo, é organiza-
da pela Associação das PME e conta 
com a participação de representantes 
do Brasil, Portugal, Angola, Botswa-
na, Malawi e África do Sul.

Feito Tudo, Presidente da Associa-
ção das PME, apontou como desafios 
destas empresas a gestão empresarial, 
a carga fiscal, a falta de mão-de-obra 
qualificada e o acesso aos mercados.

PAULINO CHECO, DA 

AIM, em Acra

O 
PRESIDENTE da Re-
pública, Filipe Nyusi, 
reiterou ontem, em 
Acra, capital do Gana, 
que Moçambique se 

absteve na votação, nas Nações 
Unidas, sobre o conflito russo-
-ucraniano, porque quer que
as partes dialoguem e encon-
trem soluções pacíficas. 

Nyusi, que falava no Parla-
mento do Gana, no terceiro e 
último dia de visita de Estado 
a este país da África Ocidental, 
disse ser justo explicar que a 
posição de neutralidade toma-
da por Moçambique não signi-
fica promoção de violência. 

“Sobre o conflito Rússia/
Ucrânia, o meu país se absteve 
de tomar posição e é justo ex-
plicar a este órgão que a nossa 
posição não significa promo-

ção da violência ou guerra no 
mundo. Nós estamos a estimu-
lar o diálogo. Abstivemo-nos 
porque queremos que as partes 
falem e encontrem soluções 
pacíficas”, explicou Nyusi.

O estadista moçambicano 
disse que o conflito está a sacri-
ficar o mundo, principalmente 
os países em vias de desenvol-
vimento que, com a subida dos 
preços dos bens essenciais, en-
carece cada vez mais o custo de 

vida para as populações, parti-
cularmente em África.

Nyusi deixou, mais uma 
vez, claro para o mundo que 
Moçambique não apoia ne-
nhuma das partes, remeten-
do aos dois países em guerra a 
necessidade de encontrarem 
soluções pacíficas, através do 
diálogo para evitar mortes e 
todo o impacto negativo que 
o conflito está a criar para o
mundo, incluindo Moçambi-

PR REITERA POSIÇÃO SOBRE CONFLITO RUSSO-UCRANIANO

Moçambique incentiva
soluções pacíficas  

Presidente Nyusi terminou visita ao Gana

que e Gana.
O Chefe do Estado parti-

lhou perante os parlamentares 
ganenses que o custo do ter-
rorismo em Moçambique, que 
já ceifou a vida de mais de duas 
mil pessoas, provocou milha-
res de deslocados e destruição 
de infra-estruturas públicas e 
privadas.

No entanto, assegurou que 
neste momento a situação ten-
de a ficar mais controlada com 
intervenção pujante das Forças 
de Defesa e Segurança (FDS), 
em coordenação com os exér-
citos do Ruanda e da Comuni-
dade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC).

Na ocasião, Nyusi falou 
dos resultados positivos da sua 
visita ao Gana, destacando a 
assinatura do acordo de coo-
peração que abre uma janela 
de oportunidade para os dois 
países iniciarem uma nova pá-
gina nas relações bilaterais com 
foco no fomento de trocas co-
merciais e estreitamento das 
relações históricas de amizade 
e cooperação entre os dois Es-
tados e povos.

Enalteceu o apoio recebi-
do do estadista ganês, Nana 
Akufo Addo, à candidatura de 
Moçambique ao Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, 
que vai à votação no próximo 
mês de Junho em Nova Iorque, 
sede da organização.

A intervenção de Nyusi no 
Parlamento do Gana marcou 
oficialmente o fim da visita de 
Estado que vinha efectuando a 
este país desde segunda-feira. 

BAD entra na 
estruturação do projecto 
de Mphanda Nkuwa

DENTRO DE SEMANAS

Governo vai apreciar lei das MPME

Reduz défice de magistrados
Público que amanhã termi-
na na cidade de Inhambane. 
Assim, foi possível a nomea-
ção de 30 magistrados, 252 
assistentes de oficiais de jus-
tiça e oito funcionários de re-
gime geral.

No quadro das priorida-
des, é também aposta da PGR 
o estabelecimento, em todos
os distritos, de serviços do 

Ministério Público. Satisfeita 
esta necessidade, conforme 
almeja a PGR, segue-se um 
outro desafio que é da colo-
cação de mais de um magis-
trado por distrito. Esta última 
pretensão decorre da elevada 
densidade populacional e da 
crescente dinâmica proces-
sual, de acordo ainda com 
Buchili. 

Moçambique e Gana 
preparam fórum de negócios

PGR exige transparência 
no combate à corrupção

Tete vai exportar 
manganês para Ásia

Preço do algodão 
negociado hoje 

Maputo acolhe diálogo 
político do sector       
da justiça

O MINISTRO da Agricultura e Desenvolvimento Ru-
ral, Celso Correia, dirige hoje, na capital do país, a 
reunião de negociação do preço mínimo do algodão 
caroço, relativo à campanha 2021/2022. No encon-
tro, o Fórum Nacional dos Produtores do Algodão 
(FONPA) e a Associação Algodoeira de Moçambi-
que (AAM) irão negociar as propostas dos preços 
mínimo do algodão caroço e a taxa para o seu des-
caroçamento. A expectativa é que no evento sejam 
partilhados também os resultados do impacto do 
subsídio ao preço do produto aplicado na campanha 
anterior e a proposta de mecanismo de estabilização 
do seu preço.

O GOVERNO, através do Ministério da Justiça, As-
suntos Constitucionais e Religiosos, em parceria 
com a União Europeia (UE), realiza hoje, em Ma-
puto, o 2° diálogo político do sector da justiça. A 
iniciativa visa abordar temas relacionados com a 
cooperação entre as partes nos domínios de pro-
tecção dos Direitos Humanos, reformas legais em 
curso e o papel do sistema judiciário na luta contra 
a corrupção. 
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de caça do Niassa

Superfície 122, 176 Km2
População 1 865 976 (2017); 16 Distritos

Crise de água ameaça 
cidade de Lichinga

A 
CIDADE de Lichinga, 
no Niassa, com cerca 
de 242 mil habitantes, 
está na iminência de 
enfrentar uma crise no 

abastecimento de água até à 
próxima época chuvosa. O fac-
to fica a dever-se à redução do 
caudal na barragem de Locú-
mue, ocasionada pela queda 
irregular da chuva.

O Fundo de Investimento 
e Património do Abastecimen-
to de Água(FIPAG) estima em 
cerca de 100 milhões de dó-
lares, o montante necessário 
para fazer investimentos que 
visam minimizar o impacto 
negativo decorrente da escas-
sez deste recurso essencial para 
abastecer a cidade e arredores 
de Lichinga.

Com este valor dar-se-á 
continuidade às obras de cons-
trução e expansão da barragem 
de Locúmue que actualmen-
te se encontram paralisadas. 
Adicionalmente, servirá para 
financiar a construção de uma 
nova barragem em Mbahú, que 
dista a 40 quilómetros da ci-
dade de Lichinga. O montante 
será igualmente aplicado na 
construção de duas estações 
de tratamento, conduta adu-
tora, dois sistemas de captação 
e rede de distribuição de água. 

O impacto da implementa-
ção destas iniciativas são, entre 
outras, a elevação dos níveis de 
produção para 45 mil metros 
cúbicos de água/dia e execu-
ção de vinte mil novas ligações 

domésticas nas zonas urbanas, 
com a visão focada para o in-
cremento do volume de negó-
cios até 2030.

Por outro lado, pretende-
-se aumentar o fornecimento
de água até 20 horas/dia, bem
assim da taxa de cobertura para
além de 80 por cento da popu-
lação residente em Lichinga,
garantindo, simultaneamente,
a redução dos níveis de perdas
deste recurso e custos opera-
cionais. Actualmente o forne-
cimento de água aos consumi-

dores é de cerca de 12 horas.
Eugénio Matsinhe, dele-

gado do FIPAG ao nível da ci-
dade de Lichinga, disse que 
a albufeira de Locúmue tem 
capacidade de 1,7 milhão de 
metros cúbicos de água. Nes-
te momento a infra-estrutura 
apresenta níveis máximos de 
encaixe estimado em 0,95 mi-
lhão de metros cúbicos, cor-
respondente a cerca de 56 por 
cento da disponibilidade.

Com o nível de rebaixa-
mento da água que se regista 

na barragem, a capacidade de 
produção poderá reduzir de 
4500 metros cúbicos/dia para 
3500/dia. Consequentemente, 
as horas de distribuição pode-
rão reduzir, visando garantir 
a disponibilidade de água aos 
consumidores que beneficiam 
do fornecimento com restri-
ções.

Os moradores dos bair-
ros de Chiulucuto, Namacula, 
Sanjala e parte de Niassa 1 e 23 
de Setembro são os mais afec-
tados pelas restrições no for-

 Escassez espreita
também em Cuamba
A CIDADE de Cuamba, o segundo maior 
centro urbano do Niassa, poderá enfrentar 
nos próximos tempos a escassez de água para 
abastecer os cerca de 260 mil habitantes. O 
“Notícias” soube que a estação de captação 
de Mitucue, que abastece a cidade, está com 
níveis que garantem o fornecimento somen-
te para os próximos três meses.

Os níveis de pluviosidade registados ao 
longo da época chuvosa, que terminou re-
centemente, não foram suficientes para 
garantir a disponibilidade deste recurso até 
à próxima época que inicia geralmente em 
Novembro.

Carlos Mesquita, Ministro das Obras Pú-
blicas e Recrsos Hídricos, disse a jornalistas 
que decorrem neste momento negociações 
com a empresa Caminhos de Ferro de Mo-
çambique, detentora de uma albufeira na 
cidade de Cuamba.

A ideia é fazer a dragagem da infra-es-
trutura para aumentar a sua capacidade de 
encaixe e, consequentemente, colocar ao 
serviço da população, assegurando, deste 
modo, a disponibilidade deste recurso. Se-
gundo o governante, trata-se de uma al-
ternativa segura e não vê obstáculos para 
que a barragem não seja cedida pelos CFM.

A cidade de Cuamba regista cresci-
mento demográfico acentuado nos últi-
mos tempos, fruto da melhoria da provi-
são de serviços sociais básicos. A barragem 
que abastece a cidade construída entre 
1984 e 1986, beneficiou de obras de cons-
trução de uma nova estação de tratamento e 
distribuição para assegurar a provisão de 
água dos anteriores 1380 metros cúbicos 
para 6630 metros cúbicos/dia e duplica-
ção de oito para 16, as horas de forneci-
mento.

Falta de medicamentos 
gera preocupação
RESIDENTES da cidade de Li-
chinga, no Niassa, estão preo-
cupados com a alegada falta de 
medicamentos e material mé-
dico-cirúrgico nas unidades 
sanitárias locais.

Isaak Salbany, paralegal, 
disse que a falta de medica-
mentos, sobretudo para doen-
ças mais frequentes ao nível da 
província é notória nas unida-
des sanitárias sob administra-
ção pública. Para o entrevista-
do, a falta de fármacos como o 
paracetamol, anti-maláricos, 
antibióticos e seus substitutos 
é gritante, numa altura em que 
a província atravessa um qua-
dro clínico preocupante.

“Se uma pessoa assalariada 
procura cuidados de saúde nas 
unidades sanitárias públicas é, 
pelo menos, um sinal de que 
não tem recursos suficientes 
para custear uma consulta ao 
nível das clínicas. Não faz sen-
tido aconselhar o paciente a 
procurar os serviços de saúde 
ao nível do sector privado, sa-
bendo que os custos são exor-
bitantes”, desabafou.

Por seu turno, Boynaice da 
Guilhermina, jurista, disse que 
a falta de medicamentos nas 
unidades sanitárias constitui 
uma ameaça à vida dos uten-
tes que sofrem várias enfermi-
dades, sobretudo a malária e 
diarreias que estão a provocar 
mortes no Niassa.

“A escassez de medica-
mentos nos centros de saúde, 
incluindo no hospital provin-
cial, é uma realidade, mas o 
pior de tudo é a falta de cordia-
lidade e humanismo por parte 
do pessoal técnico de saúde em 

serviço e isso belisca as normas 
de atendimento aos utentes”, 
anotou.

Felismino Jamissone, jorna-
lista, pede aos técnicos de saúde 
afectos às unidades sanitárias 
para terem compaixão com os 
pacientes que procuram os ser-
viços para tratamento de enfer-
midades.

“Alguns técnicos de saúde 
não têm tido zelo para com os 
pacientes. Para além de dizer 
que não há medicamentos, não 
têm a paciência de explicar as 
razões, limitando-se a enca-
minhar as pessoas para o sector 
privado, onde os preços prati-

cados não estão ao alcance da 
maioria da população”, disse.

“Os parentes de um pa-
ciente internado no Hospital 
Provincial de Lichinga devem 
adquirir seringas, cateteres, 
entre outros quando solicita-
dos pelos técnicos de saúde. 
Os materiais são vendidos nas 
farmácias privadas a preços 
que nem todos têm capacida-
de financeira para os adquirir, 
o que coloca em risco de vida
os respectivos pacientes”, dis-
se Rahema Colombo. A nossa
interlocutora pede a quem de
direito para que esclareça as ra-
zões desta situação.

Isaak Salbany Boynaice da Guilhermina

Felismino Jamissone Rahema Colombo

Farmácia veterinária 
e matadouro para Mecanhelas
UMA farmácia para venda de 
produtos veterinários e casa para 
o abate de animais para o consu-
mo humano serão implantadas
este ano, no distrito de Meca-
nhelas, no quadro de uma inicia-
tiva do governo que visa respon-
der as inquietações levantadas
pelos criadores, sobretudo de
bovinos e vendedores de carne.

Armando Maulana, director 
distrital dos Serviços de Activi-
dades Económicas naquela par-
cela do país que revelou o facto 
ao “Notícias”, disse que a cons-
trução daquelas infra-estrutu-
ras estão inseridas no âmbito do 
Procava (Programa de Desen-
volvimento de Cadeias de Valor 
Agro-industrial Inclusivo). Tra-
ta-se de uma iniciativa que conta 
com financiamento de parceiros 
internacionais ligados ao sector 
agrário.

Está previsto que a gestão 
daquelas infra-estrururas públi-
cas seja confiada ao sector priva-
do, constituindo uma oportuni-
dade para o seu fortalecimento.

O distrito de Mecanhelas é 
considerado pelo sector da pe-
cuária como sendo o maior cria-
dor de gado bovino no Niassa, 
com cerca de 17 mil cabeças de 
um efectivo estimado em 34 mil 
que a província tem.

O dirigente sublinhou que o 
facto impõe a implantação de, 
pelo menos, uma farmácia para 
comercialização de produtos ve-
terinários para tratamento dos 
animais contra as doenças mais 
comuns na região, nomeada-
mente o carbúnculo hemático e 
carbúnculo sintomático, febre 
aftosa e tuberculose bovina. 

De salientar que o consumo 
de carne bovina afectada por es-
tas doenças pode constituir peri-
go para a saúde pública. Pelo fac-
to, os criadores de Mecanhelas 

apresentaram recentemente ao 
governo provincial a preocupa-
ção relativa às dificuldades que 
enfrentam para a aquisição de 
fármacos usados para a preven-
ção e tratamento de doenças que 
afectam os seus animais. Devido 
à situação, são forçados a procu-
rar soluções na vizinha República 
do Malawi, facto que tem acar-
retado custos consideráveis de 
aquisição.

Por seu turno, os vendedores 
de carne bovina nos mercados de 
Mecanhelas e do distrito vizinho 
de Cuamba, principal destino do 
produto, estão preocupados com 
o abate clandestino de animais
por falta de matadouro naquela
divisão administrativa.

Adjabo Ussene, um dos 
maiores compradores de animais 
da espécie bovina em Mecanhe-
las, salientou que o abate em 
infra-estruturas apropriadas po-
derá contribuir para a resolução 
do problema da escassez de água 
potável, que constitui um factor 
indispensável para garantir que o 
produto que comercializam está 
isento de contaminação por vá-
rios agentes nocivos à saúde hu-
mana, pois haverá preocupação 
com a provisão deste recurso.

Congratulou o governo pela 
iniciativa de construir uma far-
mácia veterinária e matadouro, 
sublinhando que o facto vai con-
ferir maior confiança ao trabalho 
por eles desenvolvido bem como 
a garantia de que os criadores 
estão a comercializar produtos 
livres de doenças que podem pe-
rigar a saúde pública.

ALEGADO ROUBO

 DE ANIMAIS

O distrito de Mecanhelas 
regista de algum tempo a esta 

parte roubos esporádicos de 
cabeças de gado bovino. 

No entanto, as autorida-
des governamentais do sector 
de Actividades Económicas ao 
nível local dizem que investi-
gações levadas a cabo concluí-
ram que a falta de pagamento 
regular de salários aos pastores 
por parte dos criadores fomen-
ta o roubo de animais.

“Não há roubo de animais 
para venda ilegal nos mer-
cados ou em outros distritos 
como alegam os criadores. Os 
pastores tiram uma ou mais 
cabeças num processo que se 
repete quando os seus patrões 
não pagam regularmente os 
salários”, vincou Armando 
Maulana, director distrital dos 
Serviços Distritais de Activi-
dades Económicas (SDAE) em 
Mecanhelas.

De acordo com a fonte, do 
trabalho de apuramento das 
causas do fenómeno, junta-
mente com a Polícia da Repú-
blica de Moçambique (PRM) na 
região, resultou na detenção 

de quatro pastores que con-
fessaram ter tirado os animais 
da propriedade dos patrões por 
estes não honrarem regular-
mente os seus compromissos 
com relação ao pagamento de 
salários.

Para que os malfeitores 
não possam fazer o aproveita-
mento desta situação, a PRM 
e SDAE em Mecanhelas traça-
ram estratégia de controlo de 
circulação de animais vivos ou 
de carne bovina no interior e 
nas vias que facilitam o aces-
so aos distritos circunvizinhos 
bem como a República do Ma-
lawi.

Segundo a fonte, a circu-
lação de animais vivos ou car-
ne bovina em viaturas deve 
ser mediante a apresentação 
de documentos emitidos pe-
las autoridades competentes. 
O dirigente salientou que o 
processo ajuda no controlo de 
doenças que afectam os ani-
mais e na elaboração de esta-
tísticas sobre a produção de 
carne.

necimento. Vivem nestas áreas 
residenciais cerca de 19,7 por 
cento dos 68.163 consumido-
res de água da rede urbana.

Para minimizar as dificul-
dades de acesso a este recurso, 
o FIPAG, segundo Matsinhe,
vai mobilizar recursos para as-
segurar a distribuição de água
em diferentes bairros resi-
denciais através do uso de ca-
miões-cisternas.

Adicionalmente foram co-
locadas uma dezena de tan-
ques plásticos, com capacidade 
de dez mil litros, nos bairros 
identificados como sendo crí-
ticos no abastecimento de 
água. “Vamos capitalizar os 
furos mecânicos com bombas 
manuais por electrobombas, 
na área de serviço do sistema”, 
disse.

O Ministro das Obras Pú-
blicas, Habitação e Recursos 
Hídricos, Carlos Mesquita, que 
trabalhou desde o último sá-
bado até ontem na província 
do Niassa, apelou ao FIPAG no 
sentido de empreender esfor-
ços com vista a reduzir gra-
dualmente os níveis de perdas 
de água, sobretudo no pro-
cesso de distribuição. 

Quase metade de água 
produzida pelo sistema de 
captação é perdida no pro-
cesso de distribuição em 
razão de fugas na rede, que 
sofre a acção de vandalização 
por parte dos munícipes, so-
bretudo os que não têm aces-
so ao recurso.

Criadores  do gado bovino querem produtos veterinários para tratamento de animais

Mortes por malária
aumentam no Niassa
A MALÁRIA ceifou a vida 
de cerca de sessenta e duas 
pessoas na província do 
Niassa, do início do ano a 
esta parte, altura em que 
houve registo de 216 mil ca-
sos cumulativos da doença. 

O aumento galopante de 
casos de malária compara-
tivamente a igual período 
do ano passado, estimado 
em 50 mil, forçou as autori-
dades provinciais de Saúde 
a retomarem o processo de 
distribuição de redes mos-
quiteiras nas consultas pré-
-natais.

A situação epidemio-
lógica da província em re-
lação a diarreias também 
preocupa as autoridades 

sanitárias, sobretudo pelo 
registo de dez óbitos e cerca 
de 27 mil casos cumulativos 
da doença no período em 
análise. Em igual período 
do ano passado Niassa re-
gistou oito óbitos e cerca de 
24.500 casos cumulativos.

Ramos Mboane, direc-
tor provincial de Saúde, 
que revelou o facto, pre-
cisou que o aumento de 
óbitos devido à malária e 
diarreias, doenças de noti-
ficação obrigatória, espelha 
o estado de degradação das
condições de saneamento
do meio, sobretudo ao nível
dos grandes centros popu-
lacionais.

Para além de reforçar a 

disseminação de mensagens 
para a população melhorar a 
higiene e limpeza individual 
e colectiva para elimina-
ção dos vectores de trans-
missão, o sector retomou o 
processo de distribuição de 
redes mosquiteiras que ti-
nha sido interrompido em 
razão da ruptura de stock 
daquele material usado para 
a prevenção da malária.

A fonte salientou que a 
resposta visando garantir 
alguma quantidade de redes 
mosquiteiras foi consegui-
da ao nível do Ministério da 
Saúde e de parceiros do sec-
tor. Ao nível provincial, es-
forços prosseguem visando 
a mobilização de redes para 

distribuir gratuitamente, 
com prioridade para as mu-
lheres grávidas que afluem 
às consultas de saúde ma-
terno-infantil.

A sensibilização das co-
munidades para o uso cor-
recto da rede mosquiteira 
vai continuar a fazer parte 
das actividades prioritárias 
do sector da saúde no Nias-
sa, segundo garantiu a fon-
te, onde, apesar dos níveis 
pluviométricos não terem 
correspondido às expectati-
vas iniciais, registou-se um 
incremento do número de 
óbitos e de casos de doenças 
endémicas como a malária e 
diarreias, facto que preocu-
pa as autoridades sanitárias. 

Começa a escassear água na capital do Niassa

A VOZ DO CIDADÃO

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

POUCO mais de 4500 famí-
lias aderiram, desde Outu-
bro do ano passado, ao uso 
de fogões melhorados, feitos 

à base de material local, no-
meadamente, tijolos, argila 
e resíduos sólidos, no dis-
trito de Boane, província de 

UM jovem de 23 anos está sob 
custódia policial, desde ontem, 
na 15.ª Esquadra da Polícia da Re-
pública de Moçambique (PRM), 
no bairro George Dimitrov, indi-
ciado de tráfico de drogas.

O suspeito confirma o crime 
e conta que foi interpelado pelas 
autoridades na zona da Missão 
Roque quando acabava de levan-
tar a encomenda enviada pelo 
pai que trabalha em Eswatini.

Acrescentou que a sua função 

é receber a encomenda e, poste-
riormente, distribuir o produto 
de acordo com as instruções do 
pai. Com o valor resultante da 
venda, sustenta a família.

“É a terceira vez que faço este 
trabalho, sendo que as pessoas 
me ligam e eu vou à paragem 
para entregar a mercadoria”, 
disse.

Segundo o porta-voz da PRM 
na cidade de Maputo, Leonel 
Muchina, a apreensão resulta do 

empenho da Polícia no combate 
ao tráfico e consumo de drogas.

Referiu que a corporação está 
preocupada em estancar a onda 
de tráfico de drogas e não se 
pode minimizar o tipo ou a qua-
lidade porque todas elas são ilí-
citas.

Muchina garantiu que a PRM 
vai continuar a trabalhar para 
combater as bocas de fumo e 
apelou à colaboração da comu-
nidade, através de denúncias.

A ESCASSEZ de transporte na 
cidade de Maputo está a trans-
tornar muitos cidadãos, que 
chegam a ficar mais de uma 
hora à espera de autocarros 
para chegarem aos postos de 
trabalho, escola ou outros des-
tinos, gerando enchestes nas 
paragens.

Esta situação é notória 
principalmente nas horas de 
ponta, concretamente nas pri-
meiras horas e no fim do dia.

Ana Cuna, residente do 
bairro do Bagamoyo, disse 
ser complicado embarcar no 
transporte nas primeiras horas 
do dia porque já vêm cheios 

dos terminais do Zimpeto e 
Malhazine.

“Ficamos muito tempo nas 
paragens à espera de transpor-
te que dê para entrar”, desaba-
fou.

Por seu turno, Kássia José, 
residente no bairro do Zimpe-
to, defendeu o ordenamento e 
fiscalização constante nos par-
ques.

“Por mais que façamos fi-
las para embarcar as pessoas 
acotovelam-se na porta dos 
autocarros e nós que cumpri-
mos a ‘bicha’ ficamos de fora”, 
referiu.

Mauro Cumbe, residente 

do bairro de Magoanine “C”, 
disse que para chegar à cidade 
às 8.00 horas, por exemplo, é 
obrigado a sair às 5.45 horas.

Acrescentou que deve fa-
zer pelo menos duas ligações, 
porque não há transporte di-
recto a partir deste bairro para 
a cidade.

“A autarquia deveria tomar 
em consideração os nossos an-
seios e colocar mais autocarros 
a circular para evitar enchen-
tes”, referiu.

A expectativa que existe é 
que a alocação de novos auto-
carros venha minimizar a si-
tuação.

V
ENDEDORES in-
formais continuam 
a ocupar as bermas 
da estrada na Pra-
ça dos Combaten-

tes, vulgarmente chamada 
“Xikhelene”, expondo-se 
a todo o tipo de riscos des-
de doenças, atropelamentos 
ou até mesmo à retenção de 
produtos pela Polícia Muni-
cipal.

No lugar de duas faixas 
de rodagem, as viaturas 
são obrigadas a circular em 
apenas uma, isto porque os 
vendedores ocupam uma 
das faixas e os passeios. 

Estes alegam falta de 
clientes no interior do mer-
cado, preferindo ficar na 
berma da estrada, dispu-
tando espaço com carros e 
peões e apanhando poeira.

“Estou a vender aqui 
porque as pessoas não en-
tram no mercado, enquan-
to aqui estamos num local 
bem visível e alguns clien-
tes aproximam-se para 
comprar”, disse Maria Fer-
nando, vendedeira de roupa 
usada.

Manifestou a vontade 
de abandonar a actividade, 
por ser, segundo ela, muito 
desgastante, mas não tem 
outra alternativa porque é o 
seu ganha-pão.

Laura Mathusse, tam-
bém vendedeira, disse que 
se o município recolhesse 
a todos para o interior do 
mercado, o negócio me-
lhoraria, porque os clientes 

Vendedores informais 
recusam-se 
a abandonar passeios

seriam obrigados a lá entrar 
para fazer compras.

Por seu turno, Julieta 
Marcos, utente, reconhe-
ce que em parte os clientes 
têm culpa, porque preferem 
comprar produtos expos-
tos nas bermas da estrada, 
prejudicando os vendedores 
que estão dentro do merca-
do.

“Voltamos já cansados e 
temos preguiça de entrar no 
mercado, acabamos com-
prando os produtos aqui 
mesmo no passeio”, referiu 
um cliente quando questio-
nado sobre a razão de não 
entrar no mercado.

Vendedores em plena faixa de rodagem

Escassez de transporte
transtorna utentes na capital

Fogões menos poluentes
para mais de 4500 famílias

Maputo. 
O projecto é desenvol-

vido pelo Organismo para o 
Desenvolvimento Socioeco-
nómico Integrado (Kulima), 
organização não-governa-
mental, e visa, por um lado, 
incentivar as comunidades 
a combater a destruição dos 
recursos florestais e, por ou-
tro, evitar que as pessoas te-
nham contacto directo com 
o fumo e poupem o combus-
tível lenhoso usado para a
cozinha.

Segundo a delegada da 
Kulima na cidade de Mapu-
to, Anathalie Musabyema-
riya, este ano mais de três 
mil famílias poderão aceder 
à iniciativa emBoane. 

De referir que o projecto 
abrange, igualmente, os dis-
tritos de Marracuene, Ma-
nhiça, Moamba e Magude.

Detido por tráfico de drogas 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  100/22

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

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar 63,21 64,47     63,84

2. OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,03 4,11      4,07
  Botswana Pula 5,25 5,36      5,31
  eSwatini Lilangueni       4,03 4,11      4,07
  Mauricias Rupia 1,47 1,50      1,48
  Zâmbia Kwacha 3,69 3,76      3,72

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 497,40 507,32    502,36
  Malawi Kwacha 78,23 79,78     79,01
  Tanzânia Shilling 27,22 27,76     27,49
  Zimbabwe Dólar 167,22 170,56    168,89

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 13,08 13,34     13,21
  Canada Dolar 49,15 50,13     49,64
  China/Offshore       Renminbi 9,42 9,61      9,52
  China Renminbi 9,45 9,64      9,55
  Dinamarca Coroa 9,05 9,23      9,14
  Inglaterra Libra 78,99 80,57     79,78
  Noruega Coroa 6,56 6,69      6,63
  Suécia Coroa 6,39 6,52      6,46
  Suíça Franco 65,73 67,04     66,39
  União Europeia       Euro 67,35 68,69     68,02

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   4,0000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  2,0711400  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.849,40000
Venda..............  1.850,30000

Maputo,  26.05.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

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

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

PUBLICIDADE

O GOVERNO da Argentina 
pretende ver reforçado o vo-
lume das trocas comerciais 
entre os empresários do seu 
país e de Moçambique.

O embaixador da Argen-
tina em Maputo, Juan Jorge 
Nunes, disse também que há 
interesse do seu país em in-

crementar os investimentos 
directos em Moçambique.

O diplomata falava há 
dias, em Maputo, depois de 
um encontro com o Conselho 
Directivo da Confederação 
das Associações Económicas 
de Moçambique (CTA), ao 
qual manifestou a vontade 

dos argentinos de cooperar 
com o sector privado nacio-
nal na busca de mercados e 
estabilidade de fornecimen-
to do trigo ao país.

Juan Jorge Nunes explicou 
que, durante a reunião com a 
CTA, as duas partes acorda-
ram em organizar encontros 

PAULINO CHECO, DA AIM, EM 
ACRA

O 
PRESIDENTE da República, 
Filipe Nyusi, assegurou, no 
seu balanço da visita de Es-
tado de três dias à República 
do Gana, que deixa Acra com 

a convicção de missão cumprida, a 
avaliar pelos acordos alcançados com 
o seu homólogo, Nana Akufo Addo,
para a viabilização de parcerias estra-
tégicas no sector económico e social.
Para a materialização das parcerias,
foram rubricados instrumentos bila-
terais cruciais para o estabelecimento
dos primeiros contactos comerciais,
nomeadamente, a assinatura do acor-
do de cooperação, tido como ponto de
partida para o lançamento das relações

bilaterais e o acordo de supressão de 
vistos para os passaportes diplomá-
ticos e de serviço para facilitar a cir-
culação de pessoas nos dois Estados. 
Como resultado dos acordos, as par-
tes irão realizar um Fórum de Negócios 
Moçambique-Gana, que servirá para 
o ramo empresarial dos dois Gover-
nos e o sector privado trocarem expe-
riências e promover trocas comerciais,
explorando as potencialidades que
cada Estado tem por oferecer e rece-
ber nos dois mercados emergentes.
A convicção foi deixada ontem, du-
rante a reunião de balanço que o Chefe
do Estado realizou com a sua comitiva,
onde se concluiu que a primeira visita
de Estado ao Gana foi coroada de êxitos.
“Podemos dizer que cumprimos a
nossa missão. Criámos uma Comis-

são Mista para a operacionalização 
do acordo de cooperação com a mis-
são de identificar as áreas específicas 
e projectos de interesse mútuo, en-
volvendo o sector empresarial atra-
vés da realização do Fórum de Negó-
cios Moçambique-Gana”, assegurou. 
De acordo com Nyusi, a independência 
económica esteve no topo da cooperação 
a nível bilateral com o Gana, onde esti-
veram em cima da mesa de discussão as 
potencialidades existentes nos sectores 
de turismo, agricultura, indústria, co-
mércio, recursos minerais, entre outros.  
Mostrou-se satisfeito com a facto de o 
país poder beneficiar da experiência do 
Gana para a criação de um quadro le-
gal que garanta a gestão transparente 
e sustentável dos recursos estratégi-
cos, em especial os minérios precio-

sos, bem como o gás e petróleo, sem 
descurar o aprimoramento do con-
teúdo local para o empoderamento do 
empresariado nacional, criando ren-
das para as famílias moçambicanas. 
“Moçambique é um país dotado de im-
portantes reservas de gás natural, carvão, 
grafite, areias pesadas e minérios pre-
ciosos, sem nos esquecermos dos secto-
res tradicionais como agricultura, turis-
mo, pesca e transporte”, vincou Nyusi. 
 Reafirmou que o maior interesse da vi-
sita era compreender como o Gana con-
seguiu alcançar o sucesso na indústria 
extractiva ao ponto de ser considerado 
um dos maiores exemplos no mundo, 
onde a descoberta do petróleo e gás, e 
outros recursos, não significou maldi-
ção, mas sim uma bênção em prol da 
prosperidade e felicidade do povo.

OS parceiros de cooperação, 
que apoiam iniciativas de ge-
ração de energias limpas, afir-
mam que o programa de Pro-
moção de Leilões de Energias 
Renováveis  (PROLER) pode 
acelerar o investimento priva-
do no sector.

Falando ontem em Mapu-
to, na abertura de um seminá-
rio sobre “armazenamento e 
integração de energias renová-
veis na rede em Moçambique”, 
Verlee Smet, chefe de equi-
pa da União Europeia, disse 
que o PROLER representa um 
novo paradigma na demons-
tração de que a transparência 
dos concursos pode promover 
uma concorrência sã entre os 
investidores. 

“O PROLER poderá tam-
bém ser reproduzido em ou-
tros países, num contexto 
semelhante. Uma delegação 
angolana está em Moçambi-
que e aqui connosco para saber 
mais sobre esta experiência”, 

disse.
Segundo Verlee Smet, a 

União Europeia tenciona co-
-financiar com a Alemanha,
Suécia e o Banco Africano de
Desenvolvimento (BAD) a
implementação de um centro
nacional de despacho, con-
siderado fundamental para a
integração de energias reno-
váveis variáveis.

Por seu turno, Ingmar 
Kreisl, da embaixada da Ale-
manha, afirmou que todos os 
programas financiados pela 
cooperação alemã visam fo-
mentar a participação do sec-
tor privado na transição ener-
gética e no acesso à energia de 
acordo com os objectivos das 
Nações Unidas para o Desen-
volvimento Sustentável.

A fonte referiu que o apoio 
ao desenvolvimento de mini-
-redes (GPE) tem um enorme
potencial de promover acesso
à energia a zonas rurais e de
criação de negócios com base

SEGUNDO O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Moçambique e Gana 
preparam fórum
de negócios

COM A DESCOBERTA DE HIDROCARBONETOS

INNOQ desafiada a investir
em tecnologias de medição

Argentina pretende reforçar
cooperação empresarial

Leilões podem acelerar
investimentos do sector privado

A DESCOBERTA de hidrocar-
bonetos e de outros recursos 
naturais no país está a desafiar 
o Instituto Nacional de Norma-
lização e Qualidade (INNOQ) a
investir em tecnologias digitais
de metrologia.

A convicção foi manifesta-
da recentemente, em Maputo, 
pelo ministro da Indústria e 
Comércio (MIC), Silvino Mo-
reno, falando por ocasião da 
celebração do Dia Mundial da 
Metrologia.

“Estas descobertas, por 
trazerem novos actores para 
o mercado, poderão também
abrir novas oportunidades para
o INNOQ, pelo que é necessário 
que a metrologia acompanhe
esse desenvolvimento e procu-

re novas alternativas de técni-
cas digitais”, disse.

O ministro exortou ao IN-
NOQ no sentido de reforçar 
a sua capacidade de medição 
para que tanto a indústria como 
os laboratórios de ensaios não 
sejam prejudicados por qual-
quer falha de medição realizada 
pela instituição.

O lema da efeméride foi 
“Metrologia na Era Digital” e, 
segundo o governante, o mes-
mo foi escolhido porque “a 
tecnologia digital está a revolu-
cionar a sociedade e é uma das 
tendências mais empolgantes 
no mundo actual”.

O INNOQ é a instituição que 
assegura as competências do 
Estado em matérias de rigor nas 

medições e fiabilidade dos ins-
trumentos de medição em uso 
na indústria e em laboratórios 
de ensaios. 

Segundo Silvino Moreno, 
através da sua sede em Maputo 
e das representações em Sofala e 
Nampula, o INNOQ garante que 
os seus serviços de calibração e 
verificação de instrumentos de 
medição, bem como da fiscali-
zação de produtos pré-medi-
dos estejam mais próximos das 
indústrias, dos laboratórios e do 
consumidor em geral.

O governante explicou ain-
da que o Dia Mundial da Metro-
logia representa um momento 
de reflexão sobre os desafios 
impostos pela modernização e 
dinâmicas da industrialização. 

Defende-se mais rigor e fiabilidade dos instrumentos de medição

COM O NOSSO PAÍS

ENERGIAS RENOVÁVEIS

Representantes da CTA e da Embaixada argentina, discutindo a possibilidade do reforço da parceria empresarial

As energias renováveis têm atraído grandes investimentos

entre homens de negócios 
nacionais e argentinos inte-
ressados em investir em Mo-
çambique.

“O mercado de automó-
veis de passageiros é apete-
cível para os moçambicanos 
e pode ser um dos dinamiza-
dores do comércio bilateral, 
sendo necessário encontrar 
instrumentos financeiros 
que apoiem as parcerias”, 
disse.

Moçambique é um dos 
principais mercados do trigo 
argentino e as partes garan-
tiram haver esforços em cur-
so para o estabelecimento de 
parcerias para a produção e 
desenvolvimento da cadeia 
de valor de cereais. 

Entretanto, dados da CTA 
referem que o volume das 
transacções comerciais en-
tre Moçambique e Argentina 
(exportações e importações) 
está estimado em cerca de 
60 milhões de dólares nor-
te-americanos. Deste mon-
tante, cerca de 95 por cento 
correspondem à importação, 
por Moçambique, de produ-

tos alimentares que incluem, 
entre outros, o trigo e óleo 
alimentar. 

As exportações de Mo-
çambique incluem bens mó-
veis e suas componentes, 
obras de plástico, livros, ta-
petes, roupa de malha para 
mulheres, cortinados, esto-
res, louça, artigos domésti-
cos, espelho de vidro, entre 
outros.

“Pelo tipo de exporta-
ções, está claro que podemos 
fazer mais. Nota-se que o 
mercado argentino tem ape-
tite pelos produtos de deco-
ração, beleza e arte de Mo-
çambique. O exemplo disso 
são os móveis, onde este país 
processa produtos madeirei-
ros, porcelanas e barro que 
são muito apreciados na Ar-
gentina”, referiu o presiden-
te da CTA, Agostinho Vuma. 

A CTA realçou ainda a 
necessidade da assinatura de 
acordos bilaterais entre os 
governos dos dois países para 
o fornecimento dos produtos
negociados a preços compe-
titivos.

no novo acesso à energia.
Actualmente, apenas 38 

por cento da população mo-
çambicana têm acesso à rede 
eléctrica e nas zonas rurais 

apenas 8 por cento.
No entanto, o Governo tem 

como meta o acesso à ener-
gia sustentável para todos os 
moçambicanos até 2030. Para 

atingir esta meta, os parceiros 
entendem que será necessário 
aumentar significativamen-
te a capacidade de geração de 
energia eléctrica no país.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O INSTITUTO Nacional de Segurança 
Social (INSS)  reflecte ao longo desta 
semana, na Beira, sobre matérias rela-
cionadas com o contencioso adminis-
trativo. A formação subordina-se ao 
papel do advogado e conta com a par-
ticipação de juristas ligados ao sector.

O chefe do departamento central 
daquela instituição, Aniano Tame-
le, disse, na abertura do evento, que a 
iniciativa se enquadra nas actividades 
previstas no departamento jurídico, 
cujo objectivo é elevar o nível de co-
nhecimento dos profissionais desta 
área.

Tamele indicou que, basicamente, 
tal facto visa melhorar a qualidade téc-
nica e profissional nas acções de con-
tencioso que enfrentam diariamente 
no exercício das suas funções, sobretu-
do no atendimento ao público utente.

Trata-se, conforme apurámos, do 
primeiro evento que se realiza naquela 
urbe, sendo que, durante os cinco dias 
de trabalho, serão debatidos assuntos 
directamente ligados aos contratos ad-
ministrativos, processos urgentes e ci-
vis a que o INSS está sujeito.

Atenção especial vai igualmente 
para as componentes do exercício de 
mandato forense, perfil do advogado, 
interpelações tendentes à cobrança de 
dívida, recurso em matéria cívil e cri-
minal, incluindo disciplina na Admi-
nistração Pública.

Sobre a dívida dos contribuintes, 
o delegado provincial do INSS, Jaime
Chicamisse, anunciou que se situa na
ordem dos 364 milhões de meticais,
o que preocupa sobremaneira aquela
instituição tutelada pelo Ministério de
Trabalho e Segurança Social.

TRANSPORTE URBANO E INTERDISTRITAL

Novas tarifas
aguardam aprovação

A “luta” continua pelo transporte na Beira

N
ovas tarifas do trans-
porte de passageiros 
urbanos e interdis-
tritais estão a ser co-
gitadas no município 

da Beira. As mesmas deviam 
vigorar a partir do dia 30 de 
Maio corrente, segundo a As-
sociação dos Transportadores 
da Beira (ATABE), porém, a 
medida está condicionada 
à aprovação da Assembleia 
Municipal.

A vereadora para a área 
dos Transportes, Trânsito e 
Energia no Conselho Muni-
cipal da Beira (CMB), Flora 
Impula, defendeu, entretan-
to, que a decisão não deve ser 
tomada unilateralmente, ou 
seja, sem a aprovação dos ór-
gãos competentes.

Segundo Impula, a ATABE 
antecipou-se ao anunciar as 
novas tarifas.

“Não é necessário qual-
quer ‘braço-de-ferro’ entre 
as instituições para a nova 
medida. Quando se trata da 
vida ou assuntos que dizem 
respeito à população, é ne-
cessário diálogo e entendi-
mento. Não podemos chegar 
a uma paragem e colocar no-
vos preços sem termos tido 
alguma conversa com a co-
munidade”, explicou.    

A vereadora dos Trans-
portes do Conselho Munici-
pal da Beira disse esperar que 
a Assembleia Municipal tome 
em consideração a relevân-
cia do assunto e marque uma 
sessão extraordinária para 
discutir com maior precisão o 
assunto em causa para o bem 
de todos.

Por sua vez, o porta-voz 
do Conselho de Representa-
ção do Estado, Octávio Chi-
coco, defendeu que a revisão 

da tarifa dos transportes in-
terdistritais, submetida pela 
Associação dos Transporta-
dores da Beira (ATABE), care-
ce de auscultações.

Nas suas palavras, a pro-
posta de introdução de novos 
preçários deve ser partilhada 
com os diversos intervenien-
tes no sector de transporte, 
de modo a colher os subsídios 
devidos. Em devido tempo, 
segundo referiu, o instru-
mento será submetido ao 
órgão competente para a sua 
apreciação.

Questionado sobre o tem-
po até a tomada de decisão, 
tendo em conta a subida ga-
lopante dos preços dos com-
bustíveis, Octávio Chicoco 

respondeu tratar-se de um 
período suficiente para uma 
boa discussão e para as devi-
das e eventuais concertações 
por forma a não sufocar o bol-
so do cidadão.

Chicoco advertiu ainda 
que, mesmo depois de apro-
vada a revisão de tarifas, será 
necessário mais um período 
de socialização, altura em que 
os cidadãos se devem prepa-
rar para adaptar-se aos novos 
valores nos transportes.

ATABE PEDE CELERIDADE

Entretanto, abordado so-
bre o assunto, o presidente da 
Associação dos Transporta-
dores da Beira (ATABE), Amé-
rico Mussicuane, reiterou a 

necessidade de haver celeri-
dade dos órgãos competen-
tes na aprovação das novas 
tarifas, de modo a aliviar os 
transportadores dos encargos 
decorrentes da operação, so-
bretudo se se tiver em conta o 
custo dos combustíveis e seus 
derivados.

“O Governo deve ajustar o 
mais breve possível o preçário 
para acomodar os utentes as-
sim como o próprio transpor-
tador”, referiu.

“Na terça-feira, alguns 
transportadores paralisa-
ram as suas actividades no 
período da tarde devido ao 
aumento do preço dos com-
bustíveis e seus derivados 
associado ao não reajuste dos 

EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2022

Assembleia Municipal 
adopta revisão do orçamento

Membros da Assembleia Municipal em  plena votação

A ASSEMBLEIA Municipal da 
Beira acaba de aprovar, esta 
semana, por unanimidade, a 
proposta de revisão do orça-
mento para o exercício eco-
nómico do ano de 2022.

O entendimento foi al-
cançado durante a I Sessão 
Extraordinária do órgão, rea-
lizado esta semana na capital 
provincial de Sofala. O Plano 
Orçamental do Município 
para o presente ano está ava-
liado em 1.313.824,00 meti-
cais, o que corresponde a um 
acréscimo de 6,60 por cento, 
o equivalente a 81.336.081.00 
meticais, relativamente ao
planificado inicialmente que

era de 1.232.109.743.00 me-
ticais.

De acordo com o verea-
dor para a área do Plano e 
Finanças do Conselho Mu-
nicipal da Beira, Francisco 
Manjoe, a autarquia solicitou 
a revisão orçamental devido 
à recepção de novos valores 
do Fundo de Investimento 
Autárquico, ajustamento das 
despesas de funcionamento e 
investimentos e de combus-
tíveis e seus derivados.

O vereador referiu que, 
após a aprovação, o municí-
pio vai começar a implemen-
tar as suas actividades com 
base no incremento que rece-

beu, empenhando-se mais na 
aquisição de novos meios para 
a recolha e tratamento de re-
síduos sólidos, equipamentos 
para a reabilitação de estra-
das, entre outros serviços.

Apresentando a declara-
ção de voto, o representan-
te da bancada da Renamo, 
Daniel João, defendeu que a 
sua formação política votou 
a favor da primeira revisão do 
orçamento para 2022, cons-
ciente de que vai responder, 
em parte, às necessidades 
decorrentes do aumento de 
custos, de acordo com a or-
dem global.

Por sua vez, Albertina 

preços de transportes. Houve 
então  enchentes nas para-
gens em quase todas as ro-
tas”, contou.

Américo Mussicuane 
aventou ainda a possibili-
dade de os transportado-
res voltarem a paralisar as 
actividades, se os órgãos 
competentes continuarem 
lentos na discussão e apro-
vação das tarifas tanto dos 
transportes urbanos como 
interdistritais.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Comercial deste 

Tribunal correm éditos de trinta 

(30) dias, citando as executadas:

Shopping Alvor Serviços, EI, sita

no Bairro Chamanculo, Rua Carlos

Silva, nº 14, nesta cidade e Selma

Daúde Ibrahimo, residente no 

bairro de Tchumene II, Rua do

Rio Rovuma, R/C, para, no prazo

de dez (10) dias, que começa a

correr depois de findo o dos éditos,
tudo a contar da segunda e última

publicação deste anúncio, pagarem

ao exequente Banco Comercial e de

Investimentos-BCI, SA, a quantia

de 1 861 529,35MT(um milhão,

oitocentos e sessenta e um mil,

quinhentos e vinte e nove meticais

e trinta e cinco centavos), em dívida

nos Autos de Execução Ordinária,

nº 122/21-G, que por esta Secção

lhes move o referido exequente, ou no

mesmo prazo nomearem à penhora

bens suficientes para tal pagamento 
e do mais que acrescer ou deduzirem 

a oposição que tiverem, nos termos 

dos artigos 811º, nº 1, 812º e 816º 

do CPC, respectivamente, sob pena de 

não fazendo, se devolver esse direito 

ao exequente, nos termos da al.a), nº 1 

do artigo 836º do CPC, prosseguindo 

a execução seus termos, conforme 

tudo melhor consta do duplicado 

da petição inicial, que se encontra 

à disposição dos executados no 

Cartório desta Secção, podendo ser 

levantado dentro das horas normais 

de expediente.

Maputo, aos vinte e oito de Março do 

ano dois mil vinte e dois.

Escrivão de Direito

Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Nilza Neemias Covane
4606

INSS capacita
juristas em matéria 
administrativa

Machel, da bancada da Fre-
limo, afirmou que o seu par-
tido votou igualmente a favor 
pelo facto de estar ciente de 
que os fundos alocados ser-
virão para melhorar as con-
dições de vida dos munícipes 
desta parcela da província de 
Sofala.

No entanto, apelou ao 
município para o uso crite-
rioso do valor para que não 
seja veículo para suportar ac-
tos políticos e com fins elei-
torais.

Enquanto isso, José Mu-
changa, da bancada do MDM, 
afirmou que o grupo votou a 
favor da revisão da proposta 
orçamental com plena cons-
ciência de que foram obe-
decidos todos os princípios 
legais relacionados com a 
necessidade do ajustamento 
dos valores de investimento 
e financiamento, face ao au-
mento de preços nos últimos 
tempos.

Outro motivo que levou 
o MDM a votar a favor rela-
ciona-se com o facto de ter
ficado claro o reconheci-
mento da importância deste
instrumento na viabilização
das actividades planificadas
pela autarquia para o ano em
curso.

A Assembleia Municipal 
da Beira é composta por três 
bancadas e integra 42 mem-
bros, sendo 21 do Movimento 
Democrático de Moçambique 
(MDM), 12 da Frelimo e 10 da 
Renamo. 

O NOTÍCIAS DEDICA  DIARIAMENTE
 UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Eurinvest Holdings, Ltd
Empresa IVB N.º1494661

(in voluntary liquidation  / em liquidação voluntária)

NOTICE is hereby given, in accordance with the BVI Business Companies Act, 

2004 that the above named company, is in voluntary liquidation. The voluntary 

liquidation commenced on 27th April 2022 and Eldon Solomon of Palm Grove 

House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands is the voluntary 

liquidator. 

Por este meio se avisa que, de acordo com o Código Comercial das Ilhas Virgens 

Britânicas, a empresa acima indicada se encontra em liquidação voluntária. 

A liquidação voluntária teve início aos 27 dias do mês de Abril de 2022 e o 

liquidatário voluntário é o Sr. ELDON SOLOMON, de Palm Grove House, PO Box 

438, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

Datado: 27/4/2022

(Sgd) Eldon Solomon

 Liquidatário Voluntário
4582

VINTE e seis pessoas foram diag-
nosticadas com Covid-19 entre 
terça-feira e ontem no país, de um 
total de 566 amostras testadas.

Segundo a informação par-
tilhada pelo Ministério da Saúde 
(MISAU), do total de  casos detec-
tados, 22 são moçambicanos e os 
restantes estrangeiros, com ida-

des que variam entre 11 e 64 anos. 
Assim, o país conta com 100 casos 
activos de Covid-19 e taxas de posi-
tividade e de positividade acumu-
lada de 4,59 por cento e 17,03 por 
cento, respectivamente.

O MISAU informou que, no 
período em análise, não hou-
ve registo de óbito por Covid-19, 

pacientes recuperados da doen-
ça ou novos internamentos. 
Assim, quatro doentes continuam 
hospitalizados nos centros de in-
ternamento da Covid-19, dois dos 
quais em oxigenoterapia. 

A nota refere que 15 milhões de 
pessoas já foram vacinadas contra a 
doença desde o início do processo 

de imunização, sendo que 5496 re-
ceberam a primeira e segunda doses 
da vacina nas últimas 24 horas e ou-
tras 358.182 receberam a de reforço. 
Estima-se que 14,1 milhões de 
pessoas estejam completamen-
te vacinadas contra a Covid-19, 
uma cobertura de 93,1 por cen-
to da meta de 15.208.538 pessoas. 

A INCLUSÃO social de pes-
soas com deficiência e o 
respeito pelos seus direi-
tos poderão melhorar com 
o projecto Diversidade,
Inclusão e Acessibilidade
(DIA).

Trata-se de um pro-
grama lançado ontem, 
em Maputo, que será im-
plementado pela Comis-
são Nacional dos Direitos 
Humanos (CNDH) e pelo 
Fórum das Associações de 
Pessoas com Deficiência 
em Moçambique (FAMOD), 
na cidade e províncias de 
Maputo e Niassa, com fi-
nanciamento da União Eu-
ropeia.

Falando no lançamen-
to da iniciativa, o inspec-

tor-geral do Ministério do 
Género, Criança e Acção 
Social (MGCAS), Francisco 
Pagule, em representação 
da titular da pasta, Nyele-
ti Mondlate, referiu que o 
objectivo é reforçar o actual 
quadro jurídico, político e 
os mecanismos de direitos 
humanos para promover 
a inclusão de pessoas com 
deficiência.

Destacou que, além de 
promover os direitos hu-
manos e a assistência social 
aos visados, o Governo está 
preocupado com o seu em-
poderamento económico 
para a sua inclusão no de-
senvolvimento do país.

Para o efeito, foram 
aprovados instrumentos 

de promoção de direitos e 
assistência social a pessoas 
com deficiência, incluin-
do a adopção de mecanis-
mos que contribuem para 
a prestação de serviços in-
clusivos.

Afirmou, igualmente, 
que está na fase conclusiva 
a elaboração da proposta 
de Lei de Promoção e Pro-
tecção de Direitos da Pes-
soa com Deficiência, a ser 
submetida à Assembleia da 
República para aprovação.

O presidente da Comis-
são Nacional dos Direitos 
Humanos, Luís Bitone, 
destacou que, apesar de 
um ambiente legal melhor 
para a protecção da pes-
soa com deficiência, ainda 

persistem desafios, como a 
inexistência de um meca-
nismo institucional inde-
pendente para a protecção 
da classe, falta da legisla-
ção sectorial e a fraca im-
plementação e monitoria 
dos instrumentos já exis-
tentes.

Por sua vez, o presidente 
do Fórum das Associações 
de Pessoas com Deficiência 
de Moçambique (FAMOD), 
Cantol Ponja, lembrou que 
as pessoas com deficiência 
são  desproporcionalmen-
te afectadas pela pobreza e 
não têm acesso a serviços 
básicos devido à violação 
dos seus direitos.

Referiu que, para rever-
ter a situação, o FAMOD 

A ASSOCIAÇÃO de Madeireiros de Mo-
çambique (AMADEMO), ontem for-
malizada, quer ver melhorados o abate 
e circulação da madeira, com vista a 
garantir desenvolvimento sustentável 
do sector madeireiro no país.

A associação assinou ontem, em 
Maputo, a escritura que oficializa a sua 
criação, tendo como principal objecti-
vo reduzir a devastação das florestas, 
bem como colmatar alguns desafios 
enfrentados pelos exploradores e re-
vendedores da madeira no país. 

“Queremos que os operadores res-
peitem os regulamentos, sobretudo no 
abate das árvores, que está na origem 
da devastação das florestas”, disse Su-

décar Novela, presidente da associa-
ção.

Explicou que estas acções têm 
como objectivo fundamental garantir 
um legado para as gerações vindouras, 
investindo no plantio de novas árvo-
res.

“O que se verifica actualmente é 
que há devastação desenfreada das 
florestas. Há vastas extensões de terra 
desertas porque não houve reposição 
pós-abate, facto que faz com que os 
madeireiros procurem outros locais”, 
lamentou.

Novela acrescentou que a movi-
mentação da madeira no país tem sido 
difícil, na medida em que mesmo com 

apresentação de toda a documentação 
há autoridades ao longo do percurso 
que extorquem os operadores.

“Isso preocupa-nos bastante. Pre-
tendemos, a partir desta associação, 
capacitar os nossos operadores no co-
nhecimento das leis, pois o défice de 
domínio fragiliza-os”, disse.

A associação conta actualmente 
com 20 membros, todos revendedo-
res, que movimentam madeira em 
todo o território nacional. 

A expectativa é vir a abranger ex-
ploradores florestais não só de madei-
ra, como também de lenha e de carvão 
vegetal, pois todos têm a árvore como 
fonte de renda.

M
AIS de três milhões 
de moçambicanos 
melhoraram a sua 
dieta alimentar e 
passaram a ter nu-

trição adequada entre 2020 e 
2021, fortalecida com produ-
tos de origem vegetal e ani-
mal.

A informação foi tornada 
pública ontem, em Maputo, 
pela ministra do Mar, Águas 
Interiores e Pescas, Lídia 
Cardoso, em representação 
do Governo, na cerimónia 
de encerramento das cele-
brações da Semana Africana, 
evento comemorado sob o 
lema “Reforçar a Resiliência 
na Nutrição e Segurança Ali-
mentar no Continente Afri-
cano: Reforço dos Sistemas 
Agro-Alimentares, Saúde e 
Protecção Social para a Ace-
leração do Desenvolvimento 
Humano, Social e Económi-
co”. 

Cardoso referiu que o Go-
verno tem estado a constatar 
com satisfação a melhoria de 
alguns indicadores da segu-
rança alimentar e nutricional, 
com destaque para o número 
de agregados familiares com 
reserva alimentar, que passou 
de 32 por cento em 2020 para 
56 em 2021.

Disse ainda que o acesso 
à água segura passou de 56 

SEIS pessoas deram entrada 
nas últimas vinte e quatro ho-
ras no Centro de Tratamento 
de Doenças Diarreicas na ci-
dade de Quelimane, na Zam-
bézia, padecendo de cólera, 
havendo um cumulativo de 
sessenta e três casos da doen-
ça, oito pacientes internados 
e nenhum óbito. 

O médico-chefe provin-
cial da Zambézia, Isaías Mar-
cos, disse ontem, em Queli-
mane, que outros cinquenta e 
cinco pacientes tiveram alta, 
baixando a incidência da 

doença. 
Maior parte dos pacientes 

é dos bairros Chuabo Dem-
be, Icídua, Chirangano, Bair-
ro Novo e Manhaua. Trata-se 
de unidades residenciais com 
sérios problemas de sanea-
mento, dificuldades de aces-
so à água potável e forte po-
tencial para a reprodução de 
mosquitos. 

O médico-chefe disse 
que estes bairros têm condi-
ções inadequadas devido aos 
mangais e solos arenosos, o 
que dificulta a construção de 

latrinas. 
Na sequência, as autori-

dades sanitárias reactivaram 
as comissões multissectoriais 
para a  sensibilização das co-
munidades sobre a necessi-
dade de reforçar as medidas 
de higiene individual e colec-
tiva. 

As famílias dos bairros 
mais afectados estão a ser 
sensibilizadas a terem muito 
cuidado com os alimentos, 
para a lavagem das mãos e 
fervura de água antes do con-
sumo. 

SETE indivíduos, incluindo 
uma mulher de 41 anos, estão 
detidos na 1.a Esquadra da Po-
lícia da República de Moçam-
bique (PRM) em Manica, in-
diciados de tráfico e consumo 
de drogas. 

A detenção foi feita pelo 
Serviço Nacional de Investi-
gação Criminal (SERNIC), que 
flagrou o grupo numa resi-
dência na cidade de Chimoio.

O porta-voz da institui-
ção na província, Amed Bula-
cho, que revelou o facto, dis-
se que, entre os traficantes e 
consumidores de droga, des-
tacam-se cidadãos estrangei-
ros, na sua maioria de origem 
tanzaniana, que entraram no 
país a partir da província de 
Nampula. 

Os indivíduos foram neu-

tralizados na posse de quan-
tidades não especificadas de 
cocaína, metafitamina e ou-
tros estupefacientes. O SER-
NIC disse que continua no 
encalço de mais integrantes 
do grupo envolvidos na venda 
e consumo de estupefacientes 
que se encontram a monte. 

Questionados, os indi-
ciados alegam não conhecer 
a droga que foi encontrada 
na sua posse e que na hora da 
sua captura apenas estavam 
em lugar errado. Um dos in-
diciados diz ser electricista e 
estava a consertar uma avaria 
eléctrica no local quando foi 
detido.

“Não sou traficante. Ape-
nas fui confundido e levado à 
esquadra porque os agentes 
do SERNIC chegaram à resi-

dência quando eu me encon-
trava lá e acharam que tam-
bém faço parte do grupo”, 
disse.

No entanto, a mulher de 
41 anos confessou o crime, 
afirmando vender soruma 
há dois meses para dar vida 
condigna aos filhos, por não 
ter outra fonte de rendimento 
para atender às necessidades 
básicas da família.

Além das drogas, foram 
encontrados na posse dos 
indiciados mais de trinta mil 
meticais. 

O SERNIC diz serem fre-
quentes na província de Ma-
nica casos de tráfico de dro-
gas como soruma, cocaína 
e haxixe, e desencoraja os 
cidadãos a optarem por esta 
via.

Melhora dieta alimentar
Africana, Programa Quin-
quenal do Governo (2020-
2024) e seu respectivo Plano 
Económico e Social”, disse.

Indicou que a União Afri-
cana tem contribuído de 
maneira significativa para 
a evolução institucional do 
continente, passando a lide-
rar o chamado “Renascimen-
to Africano” e caldeando um 
novo perfil para África, ca-
racterizado pela moderniza-
ção das instituições políticas 
e das estruturas económicas.

A ministra espera que as 
comemorações da Sema-
na de África tenham servido 
para maior consciencializa-
ção e reforço da resiliência 
na nutrição e segurança ali-
mentar em Moçambique e no 
continente africano, como 
resposta aos actuais desafios 
impostos pelos efeitos das 
mudanças climáticas, pan-
demia da Covid-19, confli-
tos, entre outros.

Não obstante os avan-
ços conseguidos nos últimos 
anos, Moçambique consta 
dos 22 países africanos com 
as maiores taxas de desnu-
trição crónica em crianças 
menores de cinco anos, ain-
da que na última década te-
nha havido redução da taxa 
de desnutrição crónica de 43 
para 38 por cento.

por cento em 2020 para 63 
por cento em 2021, da mes-
ma forma que mais pessoas 
passaram a ter saneamento 
melhorado.

Cardoso indicou que estes 
avanços ilustram o compro-
misso do Governo em garan-

tir a melhoria da segurança 
alimentar e nutricional para 
todos, com políticas acer-
tadas e orientadas para o al-
cance dos Objectivos de De-
senvolvimento Sustentável.

“O lema deste ano reafir-
ma a importância da nutri-

ção, especialmente a infantil, 
como um pilar para o desen-
volvimento do capital hu-
mano, transformação social 
e económica de África, cujas 
premissas contribuem para 
a materialização dos objecti-
vos da Agenda 2063 da União 
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Aumento da produção conbribui na melhoria da dieta

Parte da droga apreendida

SERNIC detém
traficantes de droga

Baixa incidência 
da cólera em Quelimane

Mais 26 casos de Covid-19

Reforçadas estratégias para 
inclusão da pessoa com deficiência

continua a trabalhar em 
coordenação com o MGCAS 
na elaboração do terceiro 
Plano Nacional da Área da 
Deficiência, num processo 
de auscultação envolven-
do diversos sectores rele-
vantes, como ministérios, 
associações e parceiros de 
cooperação.

Madeireiros formalizam associação

NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS
Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Moradores privilegiam
poços caseiros

A 
ESCASSEZ de água 
potável que se faz sen-
tir em alguns bairros 
da cidade de Nampula 
está a levar os mo-

radores locais a privilegiarem 
água de poços caseiros, em 
muitos casos sem tratamento 
com cloro ou outro purifica-
dor, com todas as consequên-
cias que isso acarreta para a 
saúde humana.

A cidade de Nampula en-
frenta problemas crónicos de 
abastecimento de água. As 
autoridades ligadas ao forne-
cimento do precioso líquido 
referem que o encaixe em 100 

por cento da barragem, como 
resultado da chuva que caiu 
no primeiro trimestre do ano 
em curso, não é suficiente para 
abastecer a urbe, cuja popula-
ção é estimada em um milhão 
de habitantes. 

A solução do problema é a 
construção da albufeira de Mu-
jica, em Monapo, um assunto 
que é da competência de nível 
superior, em termos de decisão 
da realização do investimento. 
Face a esta situação, muitos 
moradores encontraram uma 
forma resiliente de superação 
da escassez do recurso, abrindo 
ou aumentando a profundida-

de dos poços que possuem nos 
seus quintais. 

Daudo Caetano, residente 
no bairro de Carrupeia, é disso 
exemplo. Segundo afirmou, 
das torneiras da sua casa não 
jorra água há mais de um mês. 
Caetano contou que, dada a 
gravidade da situação, foi obri-
gado a realizar um investimen-
to de vulto para aumentar a 
profundidade do poço que tem 
no quintal, a fim de conseguir 
água. 

Daudo Caetano disse estar 
a ajudar os seus vizinhos, sem 
custos adicionais. 

José Carlitos é proprietário 

de um poço na zona da Rex. 
Conta que, para contornar a 
escassez de água, foi também 
obrigado a abrir um poço, a 
partir do qual ajuda outras pes-
soas.

Carlitos tem estado a sen-
sibilizar os vizinhos e outros a 
usarem o purificador “certeza” 
para prevenir doenças. 

No bairro de Namicopo, 
Teresa Malunga afirmou que os 
poços caseiros ajudam bastan-
te para fazer face à escassez de 
água, de tal forma que alguns 
proprietários chegam a cobrar 
cinco meticais por bidão de 20 
litros. 

Poços caseiros tendem a multiplicar-se para mitigar a escassez de água

Doentes morrem
em acidente com ambulância 
a caminho do hospital

Estado em que ficou a ambulância depois de capotar

O HOSPITAL Central de Nampula (HCN) 
confirmou ontem a entrada nesta unida-
de sanitária de três pacientes em estado 
grave, na sequência de um acidente de 
viação ocorrido terça-feira em Monapo. 

Segundo Emídio de Jesus Givavisse, 
responsável adjunto da médica-chefe 
do hospital, os três pacientes estão sob 
cuidados médicos.

Entretanto, Zacarias Nacute, porta-
-voz da PRM em Nampula, revelou que
duas pessoas perderam a vida no local
do acidente, descrito como despiste e
capotamento da ambulância, que seguia
a alta velocidade com doentes e acom-
panhantes. O acidente ocorreu quando
dois pneus do veículo que seguia de Na-
cala-Porto ao Hospital Central de Nam-
pula rebentaram.

As autoridades presumem que o ex-
cesso de velocidade esteja na origem do 
acidente. Segundo Zacarias Nacute, até 

ontem, os corpos estavam na morgue do 
HCN para passos subsequentes. 

O porta-voz apelou aos automobilis-
tas para observarem todos os cuidados 
na condução, nomeadamente respeitar 
os limites de velocidade, entre outros.

No habitual “briefing”, as autorida-
des sanitárias do HCN referiram que de 
um a 25 de Maio corrente, deram en-
trada na unidade sanitária 311 casos de 
acidentes de viação, dos quais 89 foram 
imediatamente internados por mostra-
rem induções graves que precisavam 
de uma intervenção urgente e cuidado 
especializado. Alguns já tiveram alta e 
outros continuam sob cuidados médi-
cos.

Emídio Givavisse desmentiu a rup-
tura de medicamentos no Hospital 
Central de Nampula, afirmando que 
existem fármacos para todos os pacien-
tes. 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A 
PROCURADORA-GE-
RAL da República, 
Beatriz Buchili, de-
fende a observância da 
cultura de transparên-

cia e boa governação como ac-
ções determinantes para a pre-
venção e combate à corrupção 
nas instituições do Estado. 

Falando no decurso do 15.º 
Conselho Coordenador do Mi-
nistério Público, que decorre 
na cidade de Inhambane e com 
término previsto para amanhã, 
Beatriz Buchili frisou que só se 
pode alcançar esse desiderato 
com quadros íntegros e com-
prometidos com a causa.

“Devemos aproveitar este 
momento para, mais uma vez, 
como órgão com competência 
para o controlo da legalidade 
e detentor da instrução e ac-
ção penal, reflectirmos sobre o 
reforço da integridade, ética, 
deontologia e moralidade dos 
quadros da Administração da 
Justiça, para melhor interven-
ção na protecção da legalidade 
e na prevenção e combate à cri-
minalidade que o país enfren-

O PRIMEIRO secretário da 
Frelimo na cidade de Maputo, 
Razaque Manhique, escalou 
terça-feira, o distrito muni-
cipal KaMpfumo, para acom-
panhar o funcionamento do 
partido, bem como avaliar o 
grau de cumprimento do seu 
programa político.

A visita insere-se numa 
digressão aos distritos mu-
nicipais iniciada na semana 
passada em KaMubukwana, 
visando reunir com as orga-
nizações sociais do partido, 
nomeadamente, a Associação 
dos Combatentes da Luta de 
Libertação Nacional (ACLLN), 
as organizações da Mulher 
Moçambicana (OMM), da Ju-
ventude Moçambicana (OJM) 
e dos Continuadores de Mo-

çambique.
No KaMpfumu, além de 

auscultar as principais inquie-
tações dos munícipes, Raza-
que Manhique dirigiu a sessão 
do secretariado do distrito 
alargada a outros quadros do 
partido, assim como mante-
ve encontros com religiosos 
e membros das organizações 
sociais do partido.

A jornalistas, o primeiro 
secretário da Frelimo na ca-
pital do país indicou que, no 
primeiro distrito por si esca-
lado constatou que há alguma 
satisfação em relação às rea-
lizações do município, apesar 
de ainda haver casos de bair-
ros com carência de água, vias 
sem iluminação, entre outras 
dificuldades.

“Penso que são preocu-
pações legítimas. Fizemos 
chegar ao Conselho Munici-
pal e ainda na semana passada 
começaram trabalhos para a 
solução de alguns problemas 
que a população apresentou 
relativos ao fornecimento de 
água, iluminação, bem como 
a recuperação de algumas vias 
de acesso”, disse.

Em relação aos preparati-
vos do XII Congresso da Freli-
mo, agendado para Setembro, 
explicou que os membros na 
capital do país estão enga-
jados, cada um com as suas 
ferramentas para que o evento 
seja um sucesso, acrescen-
tando que, neste momento, a 
saúde do partido na cidade de 
Maputo está boa.

O PARTIDO Frelimo, fundado 
em 1962 na Tanzania, desenhou 
desde o início  da luta, a bus-
ca da paz efectiva, educação e 
estabilidade social como prin-
cipais objectivos para salva-
guardar o bem-estar dos mo-
çambicanos e a independência 
nacional como um património 
colectivo.

A afirmação é do veterano 
da luta de libertação nacional, 
Germano Taúla, residente na 
província do Niassa, conside-
rando que passados 60 anos da 
sua criação, a Frelimo, conti-
nua fiel aos seus objectivos.

Para Taúla, que falava em 
entrevista ao “Notícias”, por 
ocasião dos 60 anos do parti-
do, a serem assinalados a 25 de 
Junho próximo, são notórios os 
esforços do Governo liderado 
por esta formação política, para 
melhorar as condições de vida 
da população.

Com 73 anos de idade, o ve-
terano congratulou o governo 
da Frelimo por tudo fazer para 
eliminar o terrorismo na região 
norte do país, concretamente 
na província de Cabo Delgado.

O veterano que se filiou a 
Frelimo em 1965 exorta a par-
ticipação dos combatentes na 
luta contra o terrorismo, atra-
vés de ideias na definição das 
estratégias de guerra, o que 
pode trazer um valor acrescen-
tado, uma vez que estes pos-
suem uma larga experiência de 
luta e têm o domínio de todas as 
zonas afectadas neste momen-

to pelo inimigo. 
Lembrou que a génese do 

partido era acabar com a do-
minação colonial e conquistar a 
independência nacional. 

“Este princípio de negar a 
dominação estrangeira ainda 
é valido e deve ser consubs-
tanciado com a formação  de 
jovens na área militar”, defen-
deu.

O combatente ingressou 
nas Forças Armadas de Defesa  
de Moçambique com 18 anos 
de idade, em 1965 e sempre 
combateu na frente do Nias-
sa, onde desempenhava a 
função de comissário políti-
co regional, liderando grupos 
de transporte de material de 
guerra para abastecer as res-
tantes bases da região norte 
do país.

Enquanto líder, o veterano 
garante que nunca houve fal-
ta de material de guerra na sua 
área de jurisdição, e, por isso, os 
combatentes conseguiam res-
ponder o inimigo à altura, o que 
fez com que fosse uma das ba-
ses que sofreu poucas derrotas. 

Dentre as vitórias, Ger-
mano Taúla lembra um ataque 
surpresa, mas que o inimigo 
saiu derrotado. Nesse combate, 
ele foi atingido por aproxima-
damente cinco balas, mas gra-
ças a Deus sobreviveu.

“Fui atingido, mas graças a 
Deus eu e outros colegas sobre-
vivemos. Nesse dia houve mui-
tos feridos e até vieram aviões 
para nos socorrer”, recordou.

O INSPECTOR de qualquer 
sector do Estado em Nam-
pula deve ser exemplo de 
integridade, no combate 
à corrupção que continua 
preocupante e a conspur-
car a imagem e o bom nome 
das instituições públicas na 
província, segundo afir-
mou, terça-feira, em Ri-
báuè, o governador Manuel 
Rodrigues.

Falando na abertura do 
I Fórum de Inspectores do 
Conselho Executivo Pro-
vincial de Nampula, o go-
vernante disse que vários 
funcionários continuam 
envolvidos na delapidação 
dos recursos financeiros de 
que a província de Nam-
pula dispõe para enfrentar 
os desafios de desenvolvi-
mento multissectorial. 

Alguns actos de corrup-
ção estão relacionados com 
os concursos de construção 
de infra-estruturas, em-
prego e provas de admissão 
para cursos de formação 
nas instituições do ensino 
público.

O dirigente disse que 
Nampula não pode conti-
nuar com os funcionários 
públicos que engrossam a 
lista de criminosos nas ca-
deias por práticas reitera-
das de corrupção. 

“Por isso, é preciso que 
os inspectores procurem 
saber, por que razão o com-
bate à corrupção não tem 
tido resultados desejados. 

COMBATE À CORRUPÇÃO

PGR exige transparência
e boa governação

ta”, explicou.
Apelou, ainda, para que 

se conte com a colaboração 
de todos os actores do judi-
ciário e demais instituições 
públicas e privadas, de for-

ma a que o Ministério Pú-
blico(MP) possa dar respos-
ta aos anseios da sociedade. 
“Um outro eixo estratégico que 
trazemos para reflexão des-
te órgão é relativo à educação 

jurídica e cívica dos cidadãos, 
no contexto do controlo da 
legalidade e da prevenção cri-
minal, de modo a conscien-
cializá-los sobre a exercitação 
dos seus direitos e deveres le-

 Beatriz Buchili, Procuradora-Geral da República

galmente consagrados. Com 
efeito, pretendemos contribuir 
para uma justiça real ao ser-
viço do nosso povo, respon-
dendo, com eficácia às soli-
citações dos cidadãos para a 
consolidação do nosso Estado 
de Direito Democrático”, disse. 
O Conselho Coordenador é o 
órgão colectivo do Ministério 
Público que tem por função 
analisar e deliberar sobre as 
questões fundamentais da or-
ganização e do funcionamento 
dos órgãos deste sector. 

Assim, o Conselho Coorde-
nador está a avaliar o desem-
penho dos órgãos do Ministério 
Público (MP), relativamente 
ao grau de cumprimento das 
actividades planificadas; olhar 
para as actividades que foram 
desenvolvidas ao longo do ano 
de 2021 e, desta forma, de-
finir estratégias de actuação 
dos órgãos; realinhar as ac-
ções; melhorar a organização 
e articulação interna, bem 
como a gestão administra-
tiva para um bom desempe-
nho do MP.

DE VISITA À CIDADE DE MAPUTO

Manhique avalia 
desempenho 
da Frelimo 
no KaMpfumu

Razaque Manhique na reunião com os membros do secretariado de KaMpfumu 
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DEFENDE GERMANO TAÚLA, ANTIGO COMBATENTE

A independência é um 
património colectivo

 A Frelimo foi fundada a par-
tir da fusão de três movimentos 
constituídos no exilo, nomea-
damente, UDENAMO (União 
Nacional Democrática de Mo-
çambique), MANU (Mozambi-
que African National Union) e a 
UNAMI (União Nacional de Mo-
çambique Independente).

Para o veterano, estes gru-
pos conseguiram unir-se por-
que estavam focados num úni-
co objectivo, que era combater 
o colonialismo, convidando o
partido a preservar a unidade
nacional, lutar por qualquer

tentativa de divisionismo entre 
os moçambicanos, para garan-
tir o alcance de um país prós-
pero.

Partilhando alguns episó-
dios que viveu durante a luta, 
Taúla disse  que uma vez caiu na 
emboscada do inimigo, numa 
situação em que vinha sozinho 
de uma missão. “Felizmente só 
tive ferimentos ligeiros. O epi-
sódio deu-se numa zona que 
pensávamos que fosse segura”, 
disse.

Contou que uma das estra-
tégias de guerra desenhada na 

Germano Taúla, veterano da luta de libertação nacional

altura, foi de atribuir às bases 
do Niassa, nomes de algumas 
regiões do sul e centro do país, 
como base Beira, Maputo, para 
distrair o inimigo. 

Inspectores de Nampula
chamados a ser exemplares

Manuel Rodrigues dirigiu o I Fórum dos Inspectores do CEP de Nampula

Este mal e outros que grassam a nossa 
Administração Pública em Nampula, 
chamam à atenção e responsabilidade 
de todos, em particular aos inspecto-
res, para que a província seja também 
exemplo de governação descentraliza-
da”, sublinhou. 

O governador recordou que este 
desafio passa também pela capacidade 
dos inspectores de diferentes sectores 
subordinados ao Conselho Executivo 
Provincial fazerem cumprir a lei, na 
prática dos actos administrativos.

O I Fórum de Inspectores do Con-
selho Executivo Provincial de Nampu-

la constituiu um encontro cujo objec-
tivo é buscar melhores formas para o 
funcionamento coordenado, harmo-
nizado e combinado da Administração 
Pública em Nampula, no âmbito da 
governação descentralizada. 

O evento debateu ainda o cumpri-
mento das constatações e recomen-
dações das auditorias; tratamento de 
petições, queixas e reclamações; Lei 
do Direito à Informação; património 
do Estado no contexto da governação 
descentralizada provincial e regula-
mento da actividade de auditoria in-
terna do sector público.  

LEMBRETE

Já renovou a 
sua Subscrição 

dos jornais?

Baixe o aplicativo Notícias digital na Playstore ou Appstore e leia os nossos jornais. 
Termos e condições aplicavéis

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

Faça a sua  subscrição e receba o seu 

Jornal em casa!

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Torna-se público que pela Décima Terceira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm 

éditos de vinte dias, contados da segunda e última publicação deste anúncio, citando os credores 

desconhecidos da executada TMCEL-MOÇAMBIQUE TELECOM, SA, com sede na Rua Belmiro 

Obadias Muianga, nº 384, nesta cidade, para no prazo de dez dias posterior àquele dos éditos 

reclamarem, querendo, o pagamento do seu crédito pelo produto do bem penhorado sobre que 

tenham garantia real, designadamente:

1-Verba 

Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial da Cidade de Maputo, com código da certidão 

PC-64F6A92FF29042DEB2B88753FC908F58-20220329 sob nº 8655, livro B/24, fls. 66 e inscrito 
sob o nº 53.882, a fls. 83, do livro G/47, a favor da TMCEL Moçambique, Telcom, SA.

2-Verba

Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Inhambane PC-A180AFFC433DAEEA360

9A49D7ED6EC1-20220421, descrito no prédio nº 2.111, do livro B/7 a fls. 17 e inscrito sob o nº 
6181, a fls. 180, do livro G/10, a favor da TMCEL Moçambique, Telcom, SA.

3-Verba

Imóvel descrito na Conservatória do Registo de Inhambane com código da certidão PC- 

P3767FA58F049439583EACF1A258059E5-20220421, descrito no prédio nº 6240, do livro B/14 a fls. 
135 e inscrito sob o nº 7507, a fls. 165, do livro G/12, a favor da TMCEL Moçambique, Telcom, SA.

4-Verba

Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Inhambane - Inhambane Cidade, com 

código da certidão PC-90474F04EF8947E7969626032F06C62F-20220421, descrito no prédio nº 

6542, do livro B, nº15 a fls. 91 v, e inscrito sob o nº 9082, a fls. 89, do livro G/16, a favor da TMCEL 

Moçambique, Telcom, SA.
5-Verba

Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Manica - Manica com código da certidão 

PC-66B463904065452E990C4B4B90954D17-20220419, descrito no prédio nº 518, inscrito a fls. 
173 v do livro B/20, sob o nº 1477 a fls. 161, do livro G/4, a favor da TMCEL Moçambique, Telcom, 
S.A. nos Autos de Execução Ordinária nº 295/2020-K, movido pela exequente Moçambique Car 

Rental SA.

Maputo, aos 17 de Maio de 2022

A Secretária Judicial

Verifiquei
A Juíza de Direito

Maria da Luz

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

13ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
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A Sasol Petroleum Temane Lda. (SPT), 
uma subsidiária da Sasol Exploration and 
Production Pvt LTD (GSO), gere os inter-
esses a montante do Grupo em activos de 
petróleo e de gás natural. A GSO está 
activa em empreendimentos de petróleo e 
gás em países espalhados pelo mundo, no-
meadamente em Moçambique, na África 
do Sul, Gabão, Austrália, Nigéria e Canadá.

A Sasol está a desenvolver e operar reser-
vatórios em Moçambique, na Província de 
Inhambane, para fornecer gás processado 
a consumidores em Moçambique e na 
África do Sul (gás para consumo industrial, 
comercial & doméstico).

O gás e o condensado associado dos reser-
vatórios são processados na instalação da 
Unidade Central de Processamento (CPF), 
localizada em Temane, a aproximadamente 
60 km Noroeste da Vila de Vilanculos, por 
estrada, e a 5 km para Oeste da estrada na-
cional costeira (EN1).

A SPT pretende proceder a venda de diver-
so material obsoleto a empresas regista-
das em Moçambique.

Para efeitos do presente anúncio, as em-
presas interessadas, deverão contactar a 
Sasol através do e-mail abaixo para ob-
tenção dos requisitos necessários.

As informações a serem solicitadas serão 
apenas para efeitos de pré-qualificação e 
não podem ser de modo algum, 

Manifestação de Interesse

VENDA DE MATERIAL OBSOLETO

interpretadas como um compromisso da SPT 
para adjudicar um contrato a qualquer parte 
ou partes como resultado da participação de 
uma parte ou partes no processo de 
pré-qualificação. 

Caso esteja interessado em participar por 
favor contacte SPT Procurement enviando 
um e-mail para sptprocurement@sasol.com 
solicitando os requisitos até ao dia 01 de 
Junho de 2022. 

As entidades interessadas na compra do 
material obsoleto terão a oportunidade de 
efectuar uma visita as nossas instalações, no 
endereço acima referenciado, no dia 06 de 
Junho de 2022, pelas 09:00 horas.

As respostas devem ser redigidas nas línguas 
Portuguesa ou Inglesa por e-mail para o 
signatário de acordo com as informações de 
contacto apresentadas no presente.

No cabeçalho do e-mail deve indicar o 
seguinte:  VENDA DE MATERIAL OBSOLETO

O Gestor de Procurement

Sasol Petroleum Temane Lda.
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O COMITÉ Central da Frelimo 
reúne-se a partir de amanhã, 
na cidade da Matola, provín-
cia de Maputo, na sua V ses-
são ordinária que se destina 
à apreciação do relatório do 
gabinete de preparação do 
XIII Congresso da organiza-
ção, agendado para Setembro 
próximo, entre vários outros 
pontos. 

A reunião magna da Fre-

limo, que terá a duração de 
dois dias, vai apreciar e dis-
cutir o relatório da Comissão 
Política e de Verificação, as-
sim como avaliar a situação 
política e económica do país, 
por ser o partido que suporta 
o Governo.

O congresso, que está a
ser organizado ao mínimo 
detalhe, vai renovar os órgãos 
internos do partido e discutir 

as sete teses, nomeadamen-
te, unidade nacional, paz, 
reconciliação e democracia; 
natureza e papel da agremia-
ção na organização do Estado 
e da sociedade e boa gover-
nação, ética, transparência, 
combate à corrupção e acesso 
à justiça; e educação, ciência 
e inovação tecnológica como 
estratégia de desenvolvi-
mento.

Outras teses estão rela-
cionadas com o desenvolvi-
mento económico e social 
inclusivo e sustentável; so-
berania, integridade terri-
torial, defesa, segurança, 
ordem pública e combate à 
criminalidade; e Moçambi-
que na região, em África e no 
mundo. O encontro juntará 
quadros seniores do partido e 
convidados.

O 
Presidente da Repú-
blica, Filipe Nyusi, 
reiterou ontem o apelo 
de que os países afri-
canos devem conjugar 

esforços e saberes para conti-
nuar a projectar o progresso de 
África, como um só continente, 
através da entrega ao trabalho 
em diferentes esferas política, 
económica e social.

Numa mensagem por oca-
sião das celebrações do quin-
quagésimo nono (59.º) ani-
versário da fundação da União 
Africana, o Presidente da Re-
pública exorta aos países a re-
novarem o compromisso para 
a materialização efectiva da 
Agenda 2063 da organização, 
na perspectiva de ultrapassar 
os desafios e edificar a África 
que se almeja.

As comemorações do pre-
sente ano decorrem sob o lema 
“Reforçar a Resiliência na Nu-
trição e Segurança Alimentar 
no Continente Africano: Ace-
lerar os Sistemas Agro-Ali-
mentares, Saúde e Protecção 
Social para o Desenvolvimento 
Humano e Socioeconómico”. 

Segundo Filipe Nyusi, 
ciente de que esses desafios 
reflectem o mundo cada vez 
mais globalizado, exorta a 
todos os cidadãos moçambi-
canos e aos de outros países 
africanos, no continente e na 
diáspora, para que juntos en-
cetem iniciativas para respon-
der, de forma orgânica, aos 
problemas ainda presentes, 
num cenário de ausência de 
segurança alimentar e nutri-

PARA O PROGRESSO DO CONTINENTE

Nyusi convida 
africanos
a conjugarem 
esforços

Segundo Presidente Filipe Nyusi, a conjugação de esforços é fundamental para o progresso de África

cional.
“A Segurança Alimentar e 

Nutricional é um direito que 
nos empenhamos em garan-
tir a todos os cidadãos”, disse, 
lembrando que foi neste espí-
rito que Moçambique assumiu 
em 1996, na Cimeira Mundial 
de Alimentação em Roma, o 
compromisso internacional 
de reduzir para metade os ín-
dices de desnutrição crónica e 
fome.

Lembrou ainda que, em 
2003, durante a Cimeira dos 
Chefes de Estado e de Go-
verno da União Africana, em 
Moçambique, foi adoptada 
a Declaração de Maputo que 
preconiza que os Estados alo-

quem dez por cento do seu 
orçamento para o desenvolvi-
mento da Agricultura.

“Volvidos 59 anos da fun-
dação da OUA, regozijamo-
-nos com a concretização de
parte dos sonhos das gerações
antecessoras. Contudo, esta-
mos cientes que, apesar desses
progressos, persistem desa-
fios no processo de criação do
bem-estar colectivo devido a
cenários de instabilidade que
se registam em alguns países
africanos”, acrescentou. 

Segundo o Presidente Fi-
lipe Nyusi, além da ameaça 
que os fenómenos climáticos 
representam, Moçambique 
continua a combater ardua-

mente os actos terroristas ain-
da prevalecentes em alguns 
distritos da província de Cabo 
Delgado, registando-se pro-
gressos com o apoio de países 
amigos da região e da África, 
em geral, bem como de par-
ceiros internacionais.

“Reafirmo que Moçambi-
que continuará empenhado 
nos ideais da integração afri-
cana, sendo neste espírito que 
desde a Conferência dos Che-
fes de Estado e de Governo da 
União Africana, realizada em 
Fevereiro de 2022, em Adis 
Abeba, assumimos o papel de 
Campeão da União Africana 
para a Gestão do Risco de De-
sastres em África”, salientou. 

NA ESCOLA CENTRAL DO PARTIDO

Comité Central da Frelimo
reúne-se a partir de amanhã

Organização do XII Congresso é agenda principal da sessão do Comité Central

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Uma empresa do Grupo “A” pretende recrutar 1 (um) 

Técnico Electrotécnico, cujo perfil de responsabilidades, 
competências e formação encontra-se abaixo descrito: 

OBJECTIVO DA FUNÇÃO

O objectivo da função é de monitorar todos os estudos 
técnicos relacionados com os sistemas elétcricos e de 
energia, assim como desenvolver inspecções programadas 
de sistemas eléctricos e de energia eléctrica.

Responsabilidades:

Para atender a função objecto do presente posto de trabalho é 
necessário o cumprimento das seguintes responsabilidades:

 Avaliar o consumo interno de energia (eficiência
energética) nas Captações, Estações de Tratamento
de Água, Estações Elevatórias e Centros Distribuido-
res;

 Verificar os Sistemas de Arranque das Bombas (Ac-
cionamento);

 Analisar a compatibilidade dos novos equipamentos
a serem instalados (Quadro eléctrico - Accionamento
Vs Motor – Bombas);

 Realizar análise dos trabalhos de manutenções nos
sistemas de comando remoto;

 Realizar análise dos trabalhos de manutenção pre-
ventiva e correctiva nos equipamentos hidroeléctri-
cos;

 Elaborar pareceres dos relatórios técnicos das ma-
nutenções realizadas;

 Ajudar nas pesquisas de novas fontes de energia a
serem adoptadas;

 Elaborar pareceres das propostas de novos projec-
tos, intervenções de reabilitação ou de substituição
na componente eléctrica ou electrónica sempre que
solicitado;

 Realizar outras tarefas que lhe sejam incumbidas
inerentes à sua função;

 Assegurar o cumprimento dos objectivos definidos
nos planos anuais de actividade;

 Garantir a melhoria contínua dos níveis de serviço e
da eficiência operacional das Delegações provinciais;

 Contribuir para a organização e gestão interna do
arquivo do Departamento;

 Realizar outras tarefas de natureza e complexidades
similares que lhe forem solicitadas.

Requisitos: 

 Licenciatura em Engenharia Electrónica – Eléctrica
ou Electrónica;

 Experiência de 2 anos na indústria de captação, tra-
tamento e distribuição de água será uma vantagem;

 Mínimo de 1 ano de experiência em trabalhos com
vista ao melhoramento dos indicadores operacionais
com enfoque para a eficiência energética será uma
vantagem;

 Domínio de pacotes informáticos MS Word, Excel,
Power Point, GIS e será uma vantagem;

 Disponibilidade para deslocar-se para dentro e fora
do país;

 Nacionalidade moçambicana;

 Idade inferior a 45 anos;

 Conhecimentos básicos de língua inglesa;

 Capacidade de comunicação e trabalho em equipa;

 Capacidade de gestão de tempo e de trabalho sob
pressão;

 Criatividade, dinamismo e proactividade.

De referir que, o concurso terá a duração de 10 (dez)dias, 

a contar da data da publicação do presente anúncio. Os 
interessados deverão enviar o Curriculum Vitae em língua 
Portuguesa, detalhando as suas experiências relevantes, 
Certificado de habilitações literárias acompanhadas 
de uma carta de apresentação dirigido a/ao Director/a 
dos Recursos Humanos da Empresa do Grupo “A” até 

ao dia 1 de Junho de 2022, para o seguinte endereço: 
candidaturasinstitucional @gmail.com

 Condições da Vaga

1. Salário compatível a função;
2. Ambiente harmonioso de trabalho.

Designação da Vaga: 

TÉCNICO ELECTROTÉCNICO

Número de Vagas:  1 (uma) 

CONCURSO EXTERNO

Por Despacho de 9 de Maio de 2022 do Magnífico Reitor da Universidade Pedagógica de Maputo, nos 
termos do no 1 do artigo 35 e artigo 13, ambos do EGFAE, está aberto o concurso de ingresso para 
preenchimento de 3 vagas na Universidade Pedagógica de Maputo, para a carreira de Assistente 

Universitário, categoria de Assistente Estagiário:

Faculdade
Nº de 
vagas

Curso Área de Formação

FEG (2) Economia Economia

FCLCA (1)
Licenciatura em 

Ensino de Francês

Ciências da Linguagem (Ensino de Francês), Ciências da 

Educação (Especialização em Ensino da Língua Francesa)

A. Requisitos gerais:

i. Ter grau académico mínimo de Mestre;

ii. Ter concluído um curso universitário com, pelo menos, a média global de 14 (catorze)

valores;

iii. Ter uma classificação média de 14 (catorze) valores nas disciplinas a concorrer para lec-

cionar;

iv. Ter concluído a formação com apresentação de uma Monografia Científica na Licenciatu-

ra e Dissertação no Mestrado;

v. Experiência comprovada de ensino numa Instituição de Ensino Superior e, ter participado
em formação sobre Metodologias de Ensino e Avaliação no Ensino Superior.

O Doutoramento na área de candidatura será uma vantagem a considerar.

B. Modalidades para a admissão ao concurso

1. A modalidade de admissão ao concurso é documental, seguida de entrevista profissional.

2. A admissão ao concurso é solicitada através de um requerimento (reconhecido pelo Notário)
dirigido ao Magnífico Reitor da Universidade Pedagógica de Maputo, anexando ao requeri-
mento, pela ordem que se segue, os seguintes documentos:

a) Certidão de habilitações literárias ou profissionais (autenticada pelo Notário);

b) Certidão de Nascimento original ou Bilhete de Identidade reconhecida pelo Notário;

c) Certificado de Registo Criminal original;

d) Declaração sob compromisso de honra (reconhecida pelo Notário);

e) Curriculum Vitae;

f) NUIT e respectivo comprovativo;

g) Mapa de Junta de Saúde;

h) Declaração do Serviço Militar.

3. Na fase de admissão ao concurso, são dispensados os documentos indicados nas alíneas c), g) e

h).

4. Os documentos deverão ser entregues na UP-Maputo (Direcção de Recursos Humanos), no
prazo de trinta (30) dias, contados a partir do primeiro dia da publicação deste anúncio.

5. O concurso é válido por 3 anos, contados a partir da data da publicação da lista classificativa
final no Boletim da República.

Maputo, aos 4 de Maio de 2022

A Directora
(Ilegível)

DIRECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

ANÚNCIO DE VAGAS

Rua João Carlos Raposo Beirão, Caixa Postal 3276, Telef. 842016308, Email: dipdrhup@gmail.com, Maputo – Moçambique

“Por uma Gestão de Recursos Humanos Humanizada e Inovadora”
4586
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

Departamento de Gestão e Execução de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO

O Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos convida pessoas singulares, 
micro, pequena e médias empresas, inscritas no Castro Único de Empreiteiros, Fornecedores 
e Prestadores de Serviços, interessadas, a apresentarem propostas, fechadas, para 
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços, em conformidade com o seguinte:

Número do 
Concurso

Objecto
Garantia 

Provisória
Modalidade

Data e hora 
da entrega de 

Proposta

Abertura de 
Propostas

03/23A000141-
UGEA/2022

Elaboração do Plano 
Estratégico do Ministério 

da Justiça, Assuntos 
Constitucionais e Religiosos

Exigida
Concurso 
Público

21/6/2022
 até 10.00 Horas

21/6/2022 
pelas 10.15 horas

Os concorrentes interessados poderão obter informações, examinar os documentos do 
concurso ou levantá-los no Departamento de Gestão e Execução de Aquisições (DGEA), 
na sede do Ministério, em conformidade com o endereço abaixo, pela importância não 
reembolsável de 2.000,00MT (dois mil meticais) para cada conjunto, a ser depositada 
no Banco de Moçambique, Conta/Número 000022110391651901186 do Ministério da 
Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos – DAF.

O período de validade das propostas está estabelecido nos documentos de cada concurso, 
contados a partir da data de abertura das propostas.

As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, de acordo com o estabelecido na 
coluna 5 do quadro acima e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, de acordo 
com a coluna 6 da mesma tabela, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

     Endereço: Av. Julius Nyerere, n.º 33/43, R/C, Cidade de Maputo

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

Maputo, Maio de 2022

A Entidade Contratante
(Ilegível)

4548

CONCURSO PÚBLICO

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTO DA EMPRESA A NÍVEL NACIONAL

1. A MSTAR, SA, igualmente denominada por “ZAP”, sedeada na Avenida Albert

Lithuli, nº15, 5º andar, Maputo - Moçambique, matriculada na Conservatória

do Registo das Entidades Legais de Maputo sob o número 100174553,

pessoa colectiva número 400273502 que desenvolve actividade na área de

Telecomunicações.

2. Assim convida todas as empresas elegíveis e interessadas a apresentarem

propostas fechadas e seladas.

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

• Carta de manifestação de interesse;

• Curriculum Vitae/Perfil da Empresa, destacando a sua experiência;
• Possuir Certificado de Registo Comercial que habilite a exercer a actividade;
• Cartas abonatórias (3):

• Informações relevantes relativas a experiência e capacidade de trabalhar
a nível nacional na execução de serviços de manutenção de bens e

equipamentos da Empresa;

As empresas interessadas e que reúnam requisitos mínimos acima mencionados, 
deverão manifestar o interesse submetendo toda documentação e evidências que 
comprovam a sua elegibilidade para o correio electrónico rh.mstar@zap.co.mz 
até às 17.00 horas do dia 3 de Junho de 2022.

Na referida manifestação de interesse deverá constar no campo Assunto do email o 
texto “ZAP/MANUTENÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE” 

Maputo, aos 23 de Maio de 2022
4564

 

Ref. 688/2022/AVSI MOZ ACNUR 127 

A Fundação AVSI é uma ONG Italiana que trabalha para a promoção do desenvolvimento 
humano em 37 países do mundo. Em Moçambique actua desde 2010 nas áreas de redução da 
pobreza urbana, eficiência energética e da educação. No âmbito do projecto “Multi-Sectoral 

Assistance to IDPs in Cabo Delgado” (MOZ 01/2022/0000000127/000) financiado pela UNHCR, 
a AVSI pretende selecionar uma entidade (s) com a competência técnica e habilitações legais 
necessárias, quem venha (m) a ser adjudicada (s) o fornecimento, na provincia de Cabo 
Delgado, de Material para Construcao de Abrigo, e especificamente: 

LOTE 1: PAUS/ESTACAS COM SECÇÃO MIN Ø10 cm, COMPRIMENTO MIN 2.7 m (aprox. 59.000 
UNIDADES DE ESTACAS); 

LOTE 2: BAMBU SECO COM SECÇÃO MÍNIMA DE 3 cm E MAXÍMA COM 5cm.DE DIÂMETRO, 
COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3.5 m (aprox. 263.000 UNIDADES DE BAMBU SECO); 

LOTE 3: MOLHOS DE CORDA DE PNEUS, CADA CORDA COM NO MÍNIMO DE 1.5 m DE 
COMPRIMENTO, SENDO CADA MOLHO COM O MÍNIMO DE 1.5 KG (aprox. 2.300 UNIDADES); 

LOTE 4: MOLHOS DE CAPIM SECO PRÓPRIOS PARA COBERTURADIÂMETRO, COM DIÂMETRO 
ÍNIMO DE 30 cm, E COMPRIMENTO MIN 1.80 M (aprox. 15.000 UNIDADES DE MOLHOS DE 
CAPIM SECO); 

LOTE 5: ARRAME QUEIMADO (approx. 1.420 kg) E PREGOS DE 4’’ (approx. 710 kg). 

Cada proponente pode enviar proposta para um ou mais lotes. 
O material devera ser fornecido de forma progressiva, na base das confirmacoes de ordem 
enviadas, pelo que os custos de armazenamento e transporte devem ser incluidos na 
proposta. 

Os documentos do concurso podem ser levantados nas nossas instalações em Maputo na 
Avenida Paulo Samuel Kankhomba, Nº 483, Maputo (Tel. 85.247.3668) ou poderão ser 
solicitados através do email: logistic.maputo@avsi.org, de 25 ate 27 de Maio de 2022. 

A documentação completa do concurso deverá ser submetida em um envelope selado 

especificando o código de pré-qualificação (Ref.688/2022/AVSI MOZ ACNUR 127, LOTE X) 

para o seguinte endereço:  

AVSI Moçambique 

Avenida Paulo Samuel Kankhomba, Nº 483, Maputo  
Att: Antonella Iudici 

 
Para perguntas relacionadas, podem contactar o Sr. Helenio Suege através do endereço email: 
logistic.maputo@avsi.org. 

As propostas devem cumprir com os requerimentos exigidos e ser constituídas pelos 

seguintes documentos: 

1. Informação do proponente (Anexo 1)
2. Modelo de proposta (Anexo 2)
3. Certificado de elegibilidade (Anexo 3)  
4. Compromisso ético (Anexo 4)  
5. Aceitação das condições do contrato (Anexo 6)
6. Identificação financeira (Anexo 7) a ser assinado pelo banco e pelo proponente 
7. Política de proteção da criança (Anexo 8) 
8. Fotocópia autenticada do Alvará válido ou equivalente 

9. Certidões de quitação originais passadas pelo Ministério das finanças e pelo INSS

10. Certidão do Tribunal Judicial

11. Declaração de Início de Atividade, Ultimo modelo M-02 preenchido

12. Documento de atribucao do NUIT

Prazo para a entrega de propostas: até sexta-feira dia 3 de Junho de 2022 – 12:00H. 

 

A entrega tardia não será aceite, e os documentos que não se encontrem em conformidade 

com as especificações e condições detalhadas não serão considerados. 

A adjudicacao sera feita de forma separada para cada lote. 

A AVSI reserva-se ao direito de não adjudicar a prestação objecto do presente procedimento 

caso nenhuma das propostas satisfaça os requisitos necessários, sem que por isso tenha de 

indemnizar qualquer dos concorrentes. 

Convite para a apresentação de propostas
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NP Expression of Interest (EOI) Letter – Procurement of Coated Line 
Pipe and Hot Induction Bends  

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

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

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

Ao Fornecedor seleccionado poderá ser igualmente solicitado a fazer 
entrega dos materiais nos locais de construção. 

Especificações Gerais das Condutas: 

• Os materiais de base utilizados serão rolos laminados por processos
termo-mecânicos.

• O processo de produção inerente será por soldadura por resistência
eléctrica de alta frequência (“High Frequency Welding” - HFW).

• A temperatura de projecto deverá situar-se num intervalo entre os
-10°C e  +75°C.

• A composição do material das condutas será API 5L X 52M e deverá
cumprir o nível 2 (PSL 2) das especificações de produção, com resistência
à propagação de fracturas dúcteis (Anexo G).

• As condições de aceitação requer que as condutas sejam laminadas por
processo termo-mecânico.

• Certificado de Conformidade de acordo com a norma EN 10204 tipo 3.2.

Especificações Gerais do Revestimento das Condutas, com três camadas 
de polietileno (3LPE):

• A conduta deverá ter um revestimento em conformidade com a norma
ISO 21809-1.

• A temperatura de projecto deverá situar-se num intervalo entre os
-10°C e  +75°C.

• Categoria e espessura do revestimento - Categoria B3 – mínimo de 3,5
mm.

• O índice de Pm (kg/m) deverá situar-se entre 130 < Pm≤ 300.

• O acabamento da superfície das condutas será realizada através do
método de jacto abrasivo, de acordo com o nível Sa 2 ½ da norma ISO
8501-1.

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

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

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

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

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

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

• As curvas deverão cumprir com os requisitos do suplemento SR15.3,
destinado a inflectir o encurvamento da conduta em forma oval, de
forma a permitir a respectiva segmentação.

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

As especificações gerais da Sasol deverão ser obrigatoriamente 
cumpridas durante todo o processo.

Para efeitos do presente anúncio de pré-selecção, a empresa deverá 
satisfazer os requisitos a seguir e demonstrar o cumprimento dos 
mesmos através da apresentação de documentos comprovativos.

Gestão da Qualidade:

• É exigida a acreditação do sistema da qualidade de acordo com a norma
ISO 9001.

• É exigida a acreditação do sistema da qualidade para a soldadura de
fusão em conformidade com a norma ISO 3834 -2.

• É exigido ao Fornecedor uma Licença Monográfica válida ao abrigo da
Especificação API 6D, que abranja as diversas aplicações deste projecto.

• O Fornecedor deverá ter fornecido com sucesso, num passado recente,
produtos semelhantes a clientes conceituados.

A Sasol vem por este meio convidar os Fornecedores elegíveis a 
manifestarem o seu interesse, em fornecer os materiais acima 
mencionados. Os Fornecedores elegíveis interessados devem facultar 
informações que demonstrem e comprovem a acreditação exigida e 
experiência relevante para o fornecimento deste material. 
Recomenda-se aos candidatos que apresentem uma resposta sumária 
(contendo no máximo 10 páginas), que contenha apenas as informações 
essenciais. 

Os documentos e informações essenciais exigidos incluem:

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

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

3. Capacidade técnica:

a. Fornecer um histórico dos trabalhos efectuados, incluindo:

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

ii. ii. Histórico comprovado de fabrico de condutas com utilização do
material X52M.

b. Certificação da norma ISO 9001;

c. Certificação da norma ISO 3834-2;

d. Monograma da Especificação API 5L;

e. Aprovação na auditoria de garantia da qualidade da Sasol;

f. Qualificações e experiência dos funcionários;

g. Lista dos projectos de âmbito semelhante efectuados nos últimos dois
anos;

h. É exigido um histórico comprovado de segurança e a implementação
de um sistema de segurança acreditado;

i. O Fornecedor deverá estar devidamente estabelecido, com a sua
posição adequadamente consolidada, e possuir um sistema acreditado
de gestão da qualidade.

4. Carta de Apresentação com os dados de contacto (endereço de correio
electrónico, nome e número de telefone) da Pessoa responsável pelo
Departamento Comercial.

5. Caso deseje participar neste processo de pré-qualificação, terá de
responder até às 16h00 (hora de Moçambique) do dia 31 de Maio de 2022
com respostas e provas para cada uma das perguntas acima
mencionadas. Um Participante deve fornecer a sua resposta na língua
inglesa. A sua resposta deve ser enviada para o seguinte endereço
electrónico da Sasol:  Pieter.foord@sasol.com.  Kindy declara o seguinte
no cabeçalho do seu e-mail: "PRE-QUALIFICAÇÃO: PPA Infill Tranche 3
Coated Line Pipe and Hot Induction Bends".  Para qualquer consulta,
pode enviar um e-mail para Pieter.Foord@sasol.com.

6. Todas as informações acima e os documentos de pré-qualificação que
submete destinam-se apenas a identificar prestadores de serviços
capazes.  É intenção da Sasol, na opinião exclusiva da Sasol, convidar
apenas os prestadores de serviços capazes a apresentar uma proposta
mais detalhada. Contudo, a Sasol não será obrigada a realizar qualquer
proposta como resultado deste processo de pré-qualificação e não será
de modo algum interpretada como um compromisso da Sasol de
adjudicar qualquer contrato a qualquer Participante.

INP Expression of Interest (EOI) Letter – Procurement of Coated Line 
Pipe and Hot Induction Bends  

The Project seeks to procure and construct a new gas production well 
facility and gas pipeline. 

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

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

General Pipe Specification:

• The starting material shall be thermomechanical-rolled coil.

• Acceptable process of manufacture is HFW.

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

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

• The acceptable delivery condition shall be thermomechanical rolled.

• Certificate of Compliance to EN 10204 type 3.2

General 3LPE Pipe Coating Specification:

• The pipe shall be coated according to ISO 21809-1.

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

• Coating class and thickness – Class B3 – minimum 3.5mm.

• Pm (kg/m) shall be 130 < Pm≤ 300.

• Surface shall be cleaned by abrasive blasting to ISO 8501-1 grade Sa 2 ½.

• Surface dust contamination shall be ISO 8502-3 Class 1 maximum.

• Certificate of Compliance to EN 10204 type 3.1.

• Coating facility has passed Sasol’s quality assurance audits.

Hot Induction Bends Requirements

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

• Bends radius shall be 5D.

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

• Certificate of Compliance to EN 10204 type 3.1.

Comprehensive Sasol Specifications shall apply throughout.

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

Quality Management:

• Quality system to ISO 9001 accreditation is required.

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

• Supplier holds a valid API 5L Monogram License covering this project’s
range of application.

• Supplier successfully supplied similar products recently to reputable
clients.

Sasol hereby invites eligible Suppliers to indicate their interest in 
providing the materials described above. Interested eligible Suppliers 
should supply information proving that they have the required 
accreditation and relevant experience to supply this material.  
Respondents are advised to keep their response brief (i.e. a maximum of 
10 pages will be accepted), to the point and only provide the essential 
information. 

Essential documentation and information required include:

1. Company Shareholding and registration in terms of Mozambican
legislation and other Shareholding held outside the borders of
Mozambique.

2. Financial status of company to be provided.

3. Technical capability:

a. Provide track record of work done, including:

i. Proven recent track record for delivery to ISO 8502-3 Class 1

ii. Proven track record of pipe manufacture using X52 material

b. ISO 9001 certification;

c. ISO 3834-2 certification;

d. API 5L Monogram;

e. Passed Sasol’s quality assurance audit;

f. Qualification and experience of personnel;

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

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

i. Supplier must be well established and have an accredited quality
management system.

4. Cover letter with contact details (e-mail address, name and phone
number) of Person responsible for Sales.

5. In the event you wish to participate in this pre-qualification process,
you will need to respond by 16:00 (Mozambique time) on 31 May  2022
with answers and evidence to each of the above questions. A Participant
must provide its response in the English language. Your response shall
be made to the following Sasol e-mail address:  Pieter.foord@sasol.com.
Kindy state the following in your e-mail header: "PRE-QUALIFICATION:
PPA Infill Tranche 3 Coated Line Pipe and Hot Induction Bends ".  For any
queries you can send a mail to Pieter.Foord@sasol.com.

6. All information above and the pre-qualification documents you submit
are aimed at identifying capable service providers only.  It is Sasol's
intent to then invite only those capable service providers, in the sole
opinion of Sasol, to submit a more detailed tender. However, Sasol shall
not be obligated to effect any tender as a result of this pre-qualification
process and shall in no way be construed as a commitment from Sasol to
award any contract to any Participant.

Procurement of Coated Line Pipe and Hot Induction Bends

EXPRESSION OF INTEREST

Aquisição de Conduta Revestida e de Curvas obtidas por Indução a Quente 

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
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MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

DIRECÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E CONSTRUÇÃO

3.ª AUDIÊNCIA PÚBLICA

ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR                                           
DAS ÁREAS RESIDENCIAIS DE CHAMANCULO “C” (PPARC)

O Conselho Municipal de Maputo, vem desenvolvendo um processo de requalificação no 

bairro de Chamanculo “C”, no âmbito de vários projectos e programas nomeadamente 

ProMaputo, Projecto Trilateral, Projecto Tchemulane, Rigenera, Habitat, entre outros. 

No âmbito da implementação do projecto HABITAT, desenvolvido pelo CMM em parceria 
com a ONG Arquitectura Sem Fronteiras (ASF), decorre a elaboração do Plano de Pormenor 
das Áreas Residências do bairro de Chamanculo “C” (PPARC), que permite desenvolver 
ferramentas para adaptar a normativa existente aos desafios da requalificação urbana de 
um “assentamento informal”.

Assim sendo, estão convidados os moradores do bairro e o público em geral, a participarem 
na 3a audiência pública marcada para o dia 27 de Maio (sexta-feira) do corrente ano no 

Centro Comunitário do bairro de Chanamnculo “C”, sito na Av. Amaral Matos, no período 
das 14.00 às 15.30 horas, onde será apresentada a proposta do (PPARC), recolha das 
sugestões de modo que o processo de elaboração seja participativo, respondendo às 
expectativas dos moradores do bairro e munícipes em geral.

Para mais informações, por favor contacte-nos pelos seguintes números:

Cel: (+258) 879490960 - Julião Melo Júnior (Arquitecto e Planeador Físico) - Conselho 
Municipal de Maputo - Direcção Municipal de Ordenamento Territorial e Construção

Cel: (+258) 873535926 - Orlando Mucuho (Arquitecto e Planeador Físico) - Arquitectos 
Sem Fronteiras (ASF)

Unidos e Coesos Vamos Txunar Maputo
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ANÚNCIO DE VAGA
DIRECTOR DOS POÇOS DE GÁS 
(HEAD OF WELLS)

LOCALIZAÇÃO: TEMANE

Breve Descrição / Objectivo do Trabalho

O Director dos poços de gás é um cargo de 
gestão sénior responsável pelos resultados do 
Departamento de Poços da GSO (Gas Sourcing 
& Operations), que está mandatado para fazer a 
entrega da Campanha de Exploração, Remediação 
e Preenchimento de Moçambique (MERIC) no Sul 
de Moçambique.

Principais Responsabilidades

• Responsável pela execução da Campanha de
Exploração, Remediação e Preenchimento de 
Moçambique (MERIC) no Sul de Moçambique 
para a entrega segura de poços de gás de 
qualidade em nome dos activos de PPA, PSA e 
PT-5C;

• Entregar a campanha de poços e projectos
de poços de componentes de acordo com os
requisitos acordados e dentro do orçamento,
cronograma, saúde e segurança e metas de
qualidade;

• Fornecer liderança visível e sentida no país para
garantir a melhoria contínua em operações e
serviços de poços seguros e confiáveis;

• Assumir a responsabilidade financeira final do
orçamento aprovado para tais campanhas (pós-
aprovação);

• Responsável por medir e monitorar o
desempenho de custos para entregar actividades
em relação ao orçamento aprovado;

• Responsável por implementar e atingir metas
de melhoria contínua e atingir o desempenho do
Top Quartile na campanha MERIC;

• Responsável por garantir a melhoria contínua
em operações de poços seguras e confiáveis com
ênfase na cultura de segurança na campanha
MERIC por meio de melhorias de segurança
baseada em comportamento e segurança de
processo;

• Como custodiante de poços, fornecer a garantia
funcional para a integridade do poço e suporte
para as actividades de serviços de poços nos
activos;

• Membro da equipa de liderança do Projeto
PSA, responsável pela entrega dos poços de
desenvolvimento e workovers;

• Estabelecer e fazer a transição para uma equipa
de poços no país para todas as actividades
futuras (tempo a ser determinado).

Educação formal

Nível de licenciatura em área relevante de 
engenharia. Pós Graduação ou Mestrado é 
preferencial.

Experiência mínima e outros requisitos

Mínimo de 25 anos de experiência internacional, 
sendo os últimos 10 anos como Director de poços 
de gás com vasta experiência em África Onshore, 
com os seguintes requisitos:

• Um histórico comprovado de entrega de
campanhas de poços de coluna única em locais
remotos dentro do orçamento, cronograma,
saúde e segurança e metas de qualidade;

• Ter experiência de trabalho com grandes e
pequenas empresas de petróleo e gás;

• Experiência e resultados comprovados de
melhoria contínua;

• Alto nível de maturidade, independência e
consciência de custos.

Para concorrer, visite a lista de posições 
disponíveis, até ao dia 1 de Junho, no website 
da http://www.sasol.com/carrers/carrers/
experienced-hires, clique na opção Find jobs 
e seleccione Moçambique para ter acesso às 
vagas disponíveis.

ANÚNCIO DE VAGA
ESPECIALISTA PRINCIPAL DE POÇOS PARA MOÇAMBIQUE
(PRINCIPLE SPECIALIST WELLS MOZAMBIQUE)

LOCALIZAÇÃO: TEMANE

Breve Descrição / Objectivo do Trabalho

Apoiar e direccionar as actividades técnicas e 
operacionais de poços para a entrega de poços 
no país e para serviços de poços.

Estabelecer e fazer a transição para uma 
equipa de poços no país para todas as 
actividades futuras e auxiliar na transferência 
de habilidades, treinamento e orientação de 
engenheiros de poços moçambicanos locais 
(perfuração, complementação, operações, 

manutenção).

Principais Responsabilidades

• Fornecer assistência e suporte no país
para executar a Campanha de Exploração,
Remediação e Preenchimento de
Moçambique (MERIC) no sul de Moçambique
para entregar com segurança poços de
qualidade em nome dos ativos de PPA, PSA
e PT-5C;

• Ter forte abordagem empreendedora para a
gestão de campanhas de poços do ponto de
vista de custo e cronograma;

• Dar suporte para medir e monitorar o
desempenho de custos para entregar
actividades em relação ao orçamento
aprovado, bem como aconselhar sobre a
obtenção de oportunidades de melhoria
contínua para redução de custos e
cronograma;

• Fornecer liderança visível e sentida para
garantir a melhoria contínua em operações
e serviços de poços seguros e confiáveis;

• Aconselhar sobre a integridade dos poços
de gás;

• Fornecer aconselhamento e suporte para
actividades de serviços de poços nos
activos;

• Auxiliar na transferência de habilidades,
treinamento e orientação de engenheiros
de poço locais (perfuração, completação,
operações, manutenção);

• Estabelecer e fazer a transição para uma eq-
uipa de poços no país para todas as activi-
dades futuras (tempo a ser determinado).

Educação formal

• Licenciatura em área relevante de
engenharia

Experiência mínima e outros requisitos

• Experiência mínima de 25 anos (os últimos
10 como director de serviços de poços de
gás);

• Ampla experiência onshore na África;

• Ter trabalhado para grandes e pequenos
operadores;

• Alto nível de maturidade, independência e
consciência de custos.

Para concorrer, visite a lista de posições 
disponíveis, até ao dia 1 de Junho, no 
website da http://www.sasol.com/carrers/
carrers/experienced-hires, clique na opção 
Find jobs e seleccione Moçambique para ter 
acesso às vagas disponíveis.

4391
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UNIVERSIDADE LÚRIO
Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico

Departamento de Recursos Humanos 
Bairro de Marrere, Rua 4250, Km 2.3

Nampula-Moçanbique 

Abertura de Concurso
Por Despacho de 19 de Abril de 2022 do Director de Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico torna 

público, nos termos do nº 1 do artigo 10 EGFAE, aprovado pela Lei n.º 10/2017, de 1 de Agosto, e ainda nos 

termos da alínea c) do nº 1 do artigo 1, coadjuvado com o nº 3 do artigo 2, ambos do Decreto-lei n.º 89/99, 

de 28 de Dezembro, está aberto o concurso de ingresso em regime de Tempo Parcial de Supervisores 

e Membros de Júri de trabalhos de culminação dos cursos de Mestrado em Desenvolvimento do 

Território e Gestão Urbana e Mestrado em Património e Desenvolvimento.

Vaga Número de vagas Requisitos (Grau académico)

Supervisor 60 PhD, Mestre

Presidente de Mesa 60 PhD, Mestre

Oponente 60 PhD, Mestre

Neste âmbito, as áreas de pesquisa abrangidas são: 
a) Planeamento Regional e Urbano;

b) Meio Ambiente Natural e Construído;

c) Energias Renováveis;

d) Políticas Territoriais;

e) Resiliência Urbana e,

f) Políticas Habitacionais.

Modalidades para Admissão ao Concurso:
1. A modalidade de admissão é documental.

2. A admissão ao concurso é solicitada através de um Requerimento reconhecido, dirigido a Magnífica
Reitora da Universidade Lúrio, com indicação da vaga em que concorre, anexando ao requerimento, pela

ordem que se segue, os seguintes documentos:

a) Certidão de habilitações literárias ou profissionais (autenticada);
b) Cópia de Bilhete de Identidade (autenticada);
c) Declaração compromisso de Honra (Reconhecido);
d) Curriculum Vitae, actualizado e assinado.

3. Os documentos deverão ser entregues na Secretaria da Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico

num prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do primeiro dia da publicação deste anúncio, no horário

normal de expediente.

Por uma educação de Qualidade, Compromisso e Responsabilidade!

Nampula, aos 26 de Abril de 2022
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE MAPUTO

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público (ANE, IP - Delegação Provincial de Maputo) convida pessoas 
singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem 
propostas fechadas para os seguintes concursos:

Nº de Concurso e Objecto 

Reunião Preliminar Visita Obrigatória
Limite para 
Entrega das 
Propostas

Abertura das 
Propostas

Data/Hora Local Data/Hora
Ponto de 
Partida

Data/Hora Data/Hora

Concurso Limitado Nº 47K000541/CL/0003/2022 
Prestação de Serviço de Segurança de 

Instalações:
v Posto de Controlo de Carga do 

Zimpeto;
v Posto de Controlo de Carga de Bobole; 

e
v Estaleiro de Marracuene

Data: 31/5/2022
Hora: 8.30 horas

ANE, IP-
Delegação 
Provincial 
de Maputo

Data: 
31/5/2022

Hora: 
9.00 horas

ANE, IP-
Delegação 
Provincial 
de Maputo

Data: 
10/6/2022;

Hora: 
9.00 horas

Data: 10/6/2022
Hora: 9.15 horas

Concurso Limitado Nº 47K000541/CL/0004/2022 

Fornecimento de Material e Consumíveis de 
Escritório 

Data: 2/6/2022
Hora: 10.00 horas

ANE, IP-
Delegação 
Provincial 
de Maputo

N/A N/A

Data: 
15/6/2022;

Hora: 
10.00 horas

Data: 15/6/2022
Hora: 10.15 horas

Concurso Limitado Nº 47K000541/CL/0005/2022
 Fornecimento, Montagem e Reparação de Pneus

Data: 3/6/2022
Hora: 10.00 horas

ANE, IP-
Delegação 
Provincial 
de Maputo

N/A N/A

Data: 
14/6/2022;

Hora: 
10.00 horas

Data: 14/6/2022
Hora: 10.15 horas

Concurso Limitado Nº 47K000541/CL/0006/2022 
Prestação de Serviços de Limpeza, Fumigação e 

Jardinagem

Data: 1/6/2022
Hora: 9.00 horas

ANE, IP-
Delegação 
Provincial 
de Maputo

Data: 
1/6/2022;

Hora: 
10.00 horas

ANE, IP-
Delegação 
Provincial 
de Maputo

Data: 
16/6/2022;

Hora: 
10.00 horas

Data: 16/6/2022
Hora: 10.15 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concursos ou adquirí-los 
a partir do dia 26 de Maio 2022, no endereço a seguir indicado. A aquisição dos mesmos deverá ser feita mediante
apresentação de comprovativo de depósito bancário na conta abaixo indicada, na importância não reembolsável de 
2.000,00MT (dois mil meticais), para cada Concurso Limitado.

ANE, IP-Delegação Provincial de Maputo Dados Bancários

Repartição de Aquisições ·Beneficiário: ANE-Delegação Provincial de Maputo 

Av. de Moçambique, n.º 1225 ·Banco: Millennium Bim

Celular: (+258) 87 79 19 300 ·Número da Conta: 66226460

Maputo – Moçambique ·NIB: 0001 0000 0006622646057

3. Os concursos descritos no presente anúncio não requerem Caução Provisória, devendo as propostas submetidas
serem válidas por um período de 60 dias, contados a partir da data de abertura das propostas. As propostas deverão ser
acompanhadas obrigatoriamente de documentos de qualificação actualizados e autenticados definidos nos Documentos de 
Concursos. Não serão aceites propostas apresentadas sob qualquer formato electrónico.

4. Os actos de Submissão e Abertura das propostas serão realizados no endereço, datas e horários acima indicados. A data de 
Comunicação do Posicionamento dos Concorrentes será oportunamente anunciada aos concorrentes que submeterem
propostas.

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

Maputo, Maio de 2022 4781

3081

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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AEROPORTOS DE MOÇAMBIQUE, EP 
GABINETE DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO

CONVITE PARA REGISTO NO CADASTRO 
DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

A empresa Aeroportos de Moçambique, EP pretende constituir um Cadastro Único de Fornecedores para fornecimento 
de diversos bens e serviços. Para o efeito, os interessados deverão responder ao presente convite, reunindo os requisitos 
de elegibilidade, conforme descrito abaixo nas seguintes especialidades:

1. Fornecedores de Equipamentos de Apoio à CNS/ATM;
2. Fornecedores de Materiais e Acessórios para Iluminação Geral;
3. Fornecedores de Materiais e Acessórios para Iluminação de Pistas Aeroportuárias;
4. Fornecedores de Peças Sobressalentes para Equipamentos de Apoio à Navegação Aérea;
5. Fornecedores de Rádios para Comunicação Operacionais Aeroportuárias (Motorola/ICOM);
6. Fornecedores de Baterias para Rádios de Comunicações e Rádio Ajudas;
7. Fornecedores de Equipamento Protecção Individual;
8. Fornecedores de Peças Sobressalentes para Equipamentos para Rádios VHF/UHF/HF Banda Aeronáutica;
9. Fornecedores de Peças Sobressalentes para Equipamentos Gravadores Multicanais;
10. Fornecedores de Peças Sobressalentes para Equipamentos Voice Communication Control System;
11. Fornecedores de Equipamento de Redes de Dados;
12. Fornecedores de Peças Sobressalentes para Equipamentos de Som;
13. Fornecimento de Relógio Padrão e Peças Sobressalentes;
14. Fornecedores de Telefones Satélites;
15. Fornecedores de Balanças Electrónicas para Check-In;
16. Fornecedores de Acessórios para FIDS (Flight Information Display System);
17. Fornecedores de Ferramentas e Equipamentos de Teste;
18. Serviços de Aluguer e Assistência Técnica de Máquinas Fotocopiadoras;
19. Fornecedores de Sobressalentes e Peças para Rádios Ajudas e Sistemas CNS/ATM;
20. Prestação de Serviços de Calibração de Rádios Ajudas e Ajudas Visuais à Navegação;
21. Prestação de Serviços de Equipamentos de Comunicações PBX Digital;
22. Prestação de Serviços de Assistência Técnica de Sistemas Meteorológicos (AWOS/Anemómetro) nos Aeroportos;
23. Prestação de Serviços de Assistência Técnica de Sistemas VSAT, ADS-B, CPDLC e ATM;
24. Fornecedores de Serviços para Assistência Técnica de Sistemas de Controlo Remoto e Monitorização para Rádio

Ajudas e Comunicações Aeronáuticas;
25. Fornecedores de Equipamento Informático;
26. Fornecedores de Sistemas de Monitoria e Segurança de Informação de Dados;
27. Fornecedores de Softwares de Gestão;
28. Fornecedores do Serviço de Outsourcing de Impressoras;
29. Serviço de Manutenção de Equipamentos e Sistemas;
30. Fornecedores de Materiais e Acessórios para Equipamentos e Sistemas de Fornecimento de Energia e Accionamentos 

Eléctricos;
31. Empreiteiros de Construção Civil;
32. Fornecedores de Serviços de Fiscalização de Obras;
33. Empreiteiros de Electricidade;
34. Fornecedores de Combustível e Lubrificantes;
35. Fornecedores de Fardamento;
36. Fornecedores de Combustível para Aeronaves;
37. Fornecedores de Equipamento e Material Operacional;
38. Fornecedores de Equipamentos para Aquecimento, Ventilação e Ar-Condicionado;
39. Fornecedores de Serviços de Assistência Técnica e Manutenção de Equipamentos para Aquecimento; Ventilação e

Ar-Condicionado; Fornecimento de Serviços de Consultoria Técnica na Área de Sistemas de Energia Eléctrica;
40. Fornecedores de Serviços de Assistência Técnica e Manutenção de Viaturas e Sistemas de Combate a Incêndios;
41. Fornecedores de Materiais e Acessórios para Equipamentos e Viaturas de Combate a Incêndios;
42. Fornecedores de Serviços de Assistência Técnica e Manutenção de Grupos Geradores;
43. Fornecedores de Serviços de Assistência Técnica e Manutenção de Elevadores;
44. Fornecedores de Serviços de Assistência Técnica e Manutenção de Carrosséis, Escadas e Tapetes Rolantes;
45. Fornecedores de Equipamentos de Medição Topográfica;
46. Fornecedores de Serviços de Informação Geo-espacial/Topográfica;
47. Fornecedores de Material de Escritório, Equipamento e Consumíveis de Informática;
48. Fornecedores de Material de Higiene e Segurança no Trabalho;
49. Fornecedores de Equipamento de Protecção Individual;
50. Fornecedores de Serviços de Controlo de Qualidade;
51. Fornecedores de Serviços de Montagem de Sinais Luminosos, Segurança Electrónica (CCTV) e Segurança Física;
52. Fornecedores de Serviços de Calibração de Equipamentos de Teste e Medida;
53. Fornecedores de Serviço de Limpeza e Manutenção Básica;
54. Fornecedores de Serviços de Consultoria para Elaboração de Projectos de Engenharia, Planos Directores, Fiscalização, 

entre outros;
55. Fornecedores de Serviços de Consultoria Ambiental;
56. Fornecedores de Serviços de Consultoria Financeira;
57. Fornecedores de Serviços de Consultoria Jurídica;
58. Fornecedores de Serviços de Consultoria em Tecnologias de Informação;
59. Consultoria Técnica na Área de Sistemas de Energia Eléctrica;
60. Fornecedores de Serviços de Seguro de Viaturas;
61. Fornecedores de Acessórios para Pontes de Embarque, Elevadores, Tapete e Escada Rolante;
62. Fornecedores de Cartuchos e Caçadeiras para a Dispersão de Pássaros;
63. Fornecedores de Material para o Fabrico de Crachás;
64. Fornecedores de Baterias para Equipamentos e Sistemas;
65. Fornecedores de Pneumáticos;
66. Fornecedores de Material Aeroportuário (Mangas de Vento, VD’s, Vinhetas para Parque Auto, Fitas de Progresso

de Vôo, Fitas Ok Data para AFTN, Rolos para AFTN, Livros de Recibo-resumo, Livros de Factura Aeronáutica e Não-
aeronáutica);

67. Fornecedores de Ferramentas, Equipamentos de Medição e Teste;
68. Fornecedores de Equipamentos e Máquinas Eléctricas (Electrobombas, Transformadores, No-Break, Motores,

Geradores e outros);
69. Prestação de Serviços de Logística para Importação de Bens a partir da Origem;
70. Prestação de Serviços de Desembaraço Aduaneiro.

São requisitos de elegibilidade para o registo no Cadastro Único de Fornecedores, os seguintes:
• Alvará (todos)
• Alvará no mínimo de 3ª Classe, emitido pela Comissão de Licenciamento dos Empreiteiros de Construção Civil (1)

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

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

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

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

Maputo, Maio de 2022
O Gabinete de Aquisição e Contratação

45434583
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Anúncio de Concurso Público N.º 27A001141CP00152022 
Prestação de Serviços de Suporte e Manutenção da Rede de Dados do 

CEDSIF, IP 

1. O CEDSIF IP- Centro de Desenvolvimento de Sistema de Informação de Finanças convida  
empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para prestação de serviços de
suporte e manutenção da rede de dados do CEDSIF, IP.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações baixando o documento
de concurso no portal do CEDISIF www.cedsif.gov.mz ou solicitá-lo através do seguinte
endereço electrónico: ugea@cedsif.gov.mz

3. O prazo de validade das propostas é de 120 dias.

4. As propostas deverão ser entregues no CEDSIF, IP sito na Av. Guerra Popular, n.º 20, na
Recepção, em Maputo até ao dia 21/6/2022 às 10.00 horas e serão abertas em sessão
pública na Sala de Reuniões do 3º andar, nº 303, às 10.30 horas.

5. Visitas às instalações são obrigatórias, estão agendadas para os dias 6 e 8 de Junho de
2022, das 11.00 às 12.00 horas, no local agendado para abertura das propostas.

6. É fixada garantia provisória de 68.000,00MT (sessenta e oito mil meticais).

7. No dia 30 de Junho, às 10.30 horas, no mesmo local da abertura das propostas, far-se-á
o anúncio do posicionamento dos concorrentes.

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

Maputo, Maio de 2022

A Autoridade Competente

 (Ilegível)

Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Vaga de Emprego 

Mozambique Transform Water, Sanitation, 
and Hygiene (USAID Transform WASH)

O projecto Transform Water, Sanitation, and Hygiene (USAID Transform WASH) Moçambique financiado 
pela USAID/Moçambique e implementado pela Tetra Tech ARD (http://www.tetratech.com/intdev) está 
actualmente a aceitar manifestações de interesse para candidatos qualificados para preencher a vaga descrita 
abaixo. A Actividade Água, Saneamento e Higiene tem por objectivo prestar apoio ao Governo da República 
de Moçambique (GRM) na realização dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável e na promoção do 
crescimento do sector de WASH. A USAID/Moçambique irá, através desta actividade, beneficiar particularmente 
as mulheres e raparigas vivendo nas pequenas cidades e vilas seleccionadas, nos centros rurais em crescimento 
e áreas periurbanas, principalmente nas províncias de Cabo Delgado, Nampula e Zambézia, com possibilidade 
de expansão para outras regiões consideradas de impacto estratégico no contexto das necessidades de WASH.

A Tetra Tech procura candidato experiente para a seguinte vaga de emprego:

GESTOR DE MONITORIA E AVALIAÇÃO / Colaboração Aprendizagem e Adaptação (MEL/CLA)                            
(1 Posto) – Baseado no escritório do Transform WASH, em Nampula  

Descrição:  

O Gestor de MEL/CLA estará sob a supervisão do Chief of Party, e irá realizar a monitoria, supervisão e 
prestação de contas das intervenções da actividade em conformidade com as políticas e procedimentos 
relevantes da USAID; supervisiona a recolha e análise de dados sobre indicadores e desenvolve o escopo do 
trabalho (SOW) e supervisiona as empresas locais de inquéritos e enumeradores para a recolha de dados 
das linhas de base de indicadores e avaliação intercalar; apoia as actividades da Transform WASH CLA, 
incluindo a organização e facilitação de eventos de aprendizagem para informar a planificação e ajustamento 
de actividades; implementa sistemas MEL, assegura o cumprimento das políticas e procedimentos relevantes 
da USAID e realiza a monitoria, supervisão e prestação de contas das actividades do programa; utiliza um 
Plano de aprendizagem para informar a implementação do projecto; assiste na elaboração de relatórios 
e realiza avaliações de qualidade dos dados; orienta e assiste na formação ao pessoal do projecto para o 
desenvolvimento local de capacidades de MEL; contribui para a elaboração de relatórios, incluindo relatórios 
trimestrais e anuais; e supervisiona o especialista em comunicações e assegura a produção atempada e 
de alta qualidade dos produtos necessários de comunicação, incluindo estórias de sucesso, produtos de 
conhecimento, e actualizações nos meios de comunicação social e outras plataformas.  

Qualificações Mínimas:   
Formação/Experiência: Nível de Licenciatura num campo relevante (de preferência Mestrado); dez anos 
de experiência relevante; experiência demonstrada na gestão de actividades de monitoria e avaliação 
para projectos financiados por doadores ou outras agências governamentais dos EUA, de preferência para 
actividades de WASH e experiência no sector de higiene; excelentes capacidades de relações interpessoais e 
de liderança; fortes capacidades de escrita e apresentação oral em Inglês e Português. 

Os candidatos com requisitos mínimos poderão candidatar-se através do endereço electrónico: 
transformwash.recruitment@tetratech.com, incluindo a carta de apresentação e o Curriculum Vitae (CV) 
actualizado, apresentado na ordem cronológica decrescente. Os candidatos deverão incluir o cargo da vaga a 
que concorrem no assunto do endereço electrónico a ser enviado.  

Outras Qualificações Gerais:
• Ter conhecimentos de informática (em Microsoft Office, tais como Excel, Word, PowerPoint, etc.);
• Ter excelentes capacidades de comunicação interpessoal, incluindo paciência, diplomacia, vontade de

ouvir e respeito pelos colegas;
• Ter capacidade de trabalhar de forma individual e de trabalhar numa equipa. Ser capaz de trabalhar

de forma eficaz num ambiente de equipa;
• Proficiência e fluência de Inglês e Português em comunicação verbal e escrita.
• Experiência na prestação de serviços em Moçambique, ter trabalhado com sucesso num ambiente de

equipa;
• Nota: Apenas cidadãos Moçambicanos serão elegíveis para esta vaga de emprego.

Serão contactados apenas os candidatos pré-seleccionados para a entrevista. Não serão aceites chamadas 
telefónicas. O prazo para a apresentação de candidaturas é 10 de Junho de 2022. 

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE 

INHAMBANE
PRIMEIRA SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
A Primeira Secção Cível do Tribunal Judicial 

da Província de Inhambane faz saber que na 

sequência dos Autos de Acção Executiva 
Ordinária para Pagamento de Quantia 
Certa, número um barra dois mil e oito, 
traço C, pendentes neste juízo, movidos 

pelo exequente JOSÉ CASTRO DENIS 
SANDO, maior de idade, residente no 

Bairro Chambone-6, contra os executados: 

SILVESTRE MELECO MATSENA e AUNENTA 
CHUVA MACHAVA, casados e residentes 

no Bairro Malalane, talhão 461, cidade 

da Maxixe, correm éditos de vinte dias, 

contados da segunda e última publicação de 

anúncios, citando credores desconhecidos 

dos executados acima indicados para, no 

prazo de dez dias, posterior ao dos éditos, 

reclamarem o pagamento de seus créditos 

pelo produto de um imóvel do tipo 3, sito 

no talhão 461, Bairro Malalane, cidade da 

Maxixe, sobre o qual tenham garantia real, 

ao abrigo do disposto nos artigos 864º e 

865º do Código do Processo Civil.

Inhambane, aos 19 de Maio de 2022

O Juiz de Direito
Dr. Olímpio Mário Mujovo

(Juiz de Direito “C”)

A Escriturária Judicial Provincial
Aleixa Viriato Sumbana

15

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



PUBLICIDADE18 Quinta-feira, 26 de Maio de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE TETE

MINISTÉRIO DE GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL
DELEGAÇÃO DO INAS - TETE

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Comunicação de Adjudicação do Concurso Aberto

De acordo com o artigo 96, n.º 3 do Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado 
pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso foi 
adjudicado à empresa abaixo mencionada:

Concurso nº Designação  Designação do Concorrente Adjudicado

Concurso Público N.º 
03/62F000241/CP/

PSSB/2022

Serviço de aluguer de 
viaturas

AUTO MR (4.650.750,00MT - quatro 
milhões, seiscentos e cinquenta mil, 

setecentos e cinquenta meticais)

   Tete, aos 27 de Abril de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)
223

INSTITUTO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

O ITC encontra-se a recrutar Formadores a tempo inteiro 
nas áreas de Matemática e Programação.

Serão admitidas candidaturas de Licenciados, Mestres e 
Doutorados, que possuam o Certificado “B”.

Envio de candidaturas para 
servicoscentrais.recrutamento@gmail.com 
até ao dia 31/5/2022.

45888

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE MECUBÚRI

SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL

Anúncio de Adjudicação
De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33, bem como o nº 2 do artigo 63, ambos do Regulamento 
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto 
dos concursos abaixo indicados:

Nº de Ordem Objecto do Concurso Nome do Concorrente
Valor da 

Adjudicação, 
incluindo IVA

Concurso de Ajuste Directo 
nº 04D80241/01/UGEA/
SDSMAS-Mecuburi/2022

Fornecimento 
de combustível e 

lubrificantes/OGE, Pró-
saúde III e outros fundos

POSTO DE 
ABASTECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEL DE 
MILLENNIUM 2000 

MOTORS

995.000,00MT

Concurso de Ajusto Directo 
n⁰ 04D80241/01/UGEA/
SDSMAS-Mecuburi/2022

Fornecimento 
de combustível e 

lubrificantes/GAVI e 
outros fundos

POSTO DE 
ABASTECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEL CASA 

FABIÃO

300.000.00MT

Concurso por Cotação/ 
n⁰04D80241/CC/02/UGEA/

SDSMAS-Mecuburi/2022

Fornecimento de material 
de escritório/ Pró-saúde 

III e outros fundos
KW SERVIÇOS 350.000,00MT

Concurso por Cotação/ 
n⁰04D80241/CC/09/UGEA/

SDSMAS-Mecuburi/2022

Fornecimento de material 
de higiene e limpeza/ pró-
saúde III e outros fundos

PEDRO ZACARIAS 350.000,00MT

Concurso por Cotação/ 
n⁰04D80241/CC/05/UGEA/

SDSMAS-Mecuburi/2022

Fornecimento de géneros 
alimentares/ pró-saúde III 

e outro fundos
PEDRO ZACARIAS 350.000,00MT

Concurso por Cotação/ 
n⁰04D80241/CC/10/UGEA/

SDSMAS-Mecuburi/2022

Fornecimento de bens 
móveis/ pró-saúde III e 

outros fundos
ML ORGANIZAÇÕES 350.000,00MT

Concurso de Ajuste Directo/ 
n⁰04D80241/AD/04/UGEA/

SDSMAS-Mecuburi/2022

Serviço de manutenção 
e reparação de viatura e 

Motos/ OGE, Pró-saúde III 
e outros fundos

OFICINA BARREIROS 
MOTORS

450.000,00MT

Concurso por Cotação/ 
n⁰04D80241/CC/06/UGEA/

SDSMAS-Mecuburi/2022

Serviço de manutenção e 
reparação de equipamento 

informático e frio/ Pró-
saúde III e outros fundos

ATEF DE HIPÓLITO 
JAIME JÚLIO CÉSAR

350.000,00MT

Concurso por Cotação / 
n⁰04D80241/CC/07/UGEA/

SDSMAS-Mecuburi/2021

Fornecimento de 
material para reparação e 
reabilitação de edifícios/ 

Pró-saúde III e outros 
fundos

CONCEPT 
ENGENHARIA, LDA

350.000,00MT

Concurso de Ajuste Directo 
nº 04D80241/03/UGEA/
SDSMAS-Mecuburi/2022

Fornecimento de material 
médico-cirúrgico/OGE, 
Pró-saúde III e outros 

fundos

MILTIMEDI SERVICES 775.000,00MT

Concurso por Cotação/ 
n⁰04D80241/CC/06/UGEA/

SDSMAS-Mecuburi/2022

Fornecimento de material 
de escritórios/OGE e 

outros fundos
ML ORGANIZAÇÕES 350.000,00MT

Concurso de Ajuste Directo 
nº 04D80241/11/UGEA/
SDSMAS-Mecuburi/2022

Serviço de alojamento e 
alimentação/OGE, Pró-

saúde III e outros Fundos
PEPE-AR-MISIA 350.000,00MT

Concurso por Cotação/ 
n⁰04D80241/CC/06/UGEA/

SDSMAS-Mecuburi/2022

Serviço de reabilitação e 
reparação de edifício/Pró-
saúde III e outros fundos

SPSRM-SEBASTIÃO 
PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE 
REABILITAÇÃO E 

MANUTENÇÃO         

350.000,00 MT

Mecubúri, aos 13 de Maio 2022

O Director Distrital

Calisto Maria Sampo
(Inspector Superior Administrativo)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

GOVERNO DO DISTRITO DE MOMA
SECRETARIA DISTRITAL 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com n.º 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos do Concurso Limitado/GDM/
UGEA/2022, foram adjudicados às empresas de acordo com a tabela abaixo:

CONCURSO LIMITADO/GDM/UGEA/2022

N.º Objecto do Concurso Nome da Empresa Adjudicada Valor da Proposta 

211100
Construção da Residência Oficial do Chefe da Localidade 

Administrativa de Mirrupi
CH - CONSTRUÇÕES 3.195.443,51

211100 Reabilitação da Residência Oficial do Administrador (ROA) VIBA CONSTRUÇÕES 3.195.796,79

211100
Construção de Muro de Vedação do Edifício do Governo do 

Distrito 1a Fase
NOTA CONSTRUÇÕES 1.057.324,44

121008 Sobressalentes para equipamento, maquinaria e motores SOS COMÉRCIOS E SERVIÇOS 169.602,50

121005 Fornecimento de material não duradouro de escritório SOS COMÉRCIOS E SERVIÇOS 680.698,35

121011 Fornecimento de material de limpeza e higiene MASTER SERVIÇO 261.229,80

121001 Fornecimento de combustível e lubrificantes EAST ÁFRICA SOCIEDADE, LDA 1.166.490,00

122008 Manutenção e reparação de veículos 
ARLINDO ANTÓNIO, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA
339.124,95

121010 Fornecimento de géneros alimentícios OSSUFO COMERCIAL 669.883,50

122005 e 
122006

Manutenção de bens móveis e imóveis CONSTRUÇÕES NORTE 336.784,50

122001 Fornecimento de serviços de comunicação MUNDO DIGITAL 118.778,40

Moma, aos 13 de Maio de 2022
O Administrador Distrital 

ABACAR CHANDE
(Técnico Superior de Administração Pública N1)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE

REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUISIÇÃO 

Anúncio de Concursos 
1. O Instituto Nacional de Saúde (INS) convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras interessadas 

a apresentarem propostas fechadas, para os seguintes concursos:

Nº de
Concurso

Objecto
Data e hora para 
entrega das pro-

postas

Data e hora para 
abertura das 

propostas

Garantia provi-
sória

(em meticais)

58A0003051/Concurso 
Público N.º 19/CoAg-

-NPHI/2022

Aquisição de Consumíveis de 
Laboratório e Equipamento de 

Protecção Individual

14/6/2022
10.00 horas

14/6/2022
10.15 horas

N/A

58A0003051/Concurso 
Limitado N.º 30/Kids-

-Cov/2022

Aquisição de Testes Rápidos de 
Diagnóstico de SARS-CoV-2

6/6/2022
10.00 horas

6/6/2022
10.15 horas

N/A

58A0003051/Concurso 
Limitado N.º 31/Kids-

-Cov/2022

Aquisição de Consumíveis de 
Laboratório e Equipamento de 

Protecção Individual

6/6/2022
12.00 horas

6/6/2022
12.15 horas

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 . 0 0 0 , 0 0 M T 
(mil meticais). O pagamento deverá ser em depósito directo no Banco de Moçambique (conta: PROJECTOS DE PES-
QUISA DE VACINAS PRE Nº 004403513002).

3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, na data e hora estabelecidas neste aviso e serão abertas em
sessão pública, no mesmo endereço, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

Instituto Nacional de Saúde

Estrada Nacional n°1, Parcela 3943, Distrito de Marracuene

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

6224

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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4589

TV LED De Alta 
Definição De 32” 
• 1 saída de fone de ouvido
• Item no: 760620

Impressora A Jato De Tinta 3 Em 1 Pixma 
Everyday + Canon Tri Cartridge 
System PG-445 Black
• Conectividade USB 
• Impressora a jato de tinta colorida 3 em 1 
• Resolução do scanner de 600 x 1200 
• Garantia de 12 meses 
• Item no: 745254 / 645885

24

x2
HDMI

x2
USB

12

Month 
Warranty

32”
81cm

IMBATÍVEL HOJE.
IMBATÍVEL PARA 

AMANHÃ.

OFERTAS VÁLIDAS DE 01 DE ABRIL A 

30 DE JUNHO DE 2022

14900
BLOQUEIO DE PREÇO BAIXO

POUPE 2000

disponível agora

MT 2980
PAGUE 20% DEPOSITO

Depois 3973
Nos Proximos 3 months

VOCÊ TEM O

POUPE 300

AGORA 

1750

POUPE 3100

AGORA 

17000

Ferro de engomar a 
vapor Power 2000 
• 2.000 W 
• Aço inoxidável 
• Função de vapor variável 
• Garantia de 12 meses
• Item no: 798836

disponível agora

MT 3400
PAGUE 20% DEPOSITO

Depois 4533
Nos Proximos 3 months

Congelador Branco 195L 
• Eficiência energética A 
• Painel de controle multimodo 
• 1 x cesta de plástico 
• Interior em alumínio 
• Garantia de 12 meses
• Item no: 603724

POUPE 2619

4000
TUDO POR

BLOQUEIO DE 
PREÇO BAIXO

BLOQUEIO DE 
PREÇO BAIXO

BLOQUEIO DE 
PREÇO BAIXO

DE PREÇO
BAIXO

BLOQUEIO

OFERTAS VÁLIDAS POR

DIAS

Game está comprometido em oferecer-lhe o melhor serviço com o menor preço. No caso 
improvável de encontrar o mesmo produto anunciado por um concorrente a um preço mais 
baixo, garantimos bater preço! . T & C aplicáveis.

AFMOGA223  |  OFFERTAS VALIDAS : 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2022.

GAME possui o direito de controlar as quantidades de qualquer produto posto em promoção. Todos os preços, 
ilustrações e exemplares encontram-se correctos no momento da impressão, no entanto, GAME não se pode 
responsabilizar por quaisquer alterações ou erros de impressão que possam surgir. Preços excluindo acessórios São 
usados para fins publicitários. Erros e omissões são permitidos e aceitáveis. O preço não inclui custos de entrega.

www.facebook.com/GameStoresMozambique Veja este catalogo online www.game.co.mz

HORARIO DE FUNCIONAMENTO
• Seg - Sexta                     09h00 as 18h00
• Sabado-Domingo           09h00 as 18h00
• Feriados Nacionais        09h00 as 15h00

MAPUTO, TRIUNFO
151 Avenida da Marginal Bairro
Telefone: (0025) -214 53000

MATOLA 
Av. Da Namaacha Km6, Parcela 
Nr. 728 Talhoes 7A e 7B, 
Municipio Da Matola, 
Provincia de Maputo,
Telefone: (+258) 21 788020

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Faz saber que correm seus termos legais nesta Secção, uns Autos de Acção 
Executiva para Pagamento de Quantia Certa, com Processo Ordinário nº 
15/2017, em que é exequente BANCO TERRA, SA, actual (MOZA BANCO, 
SA) e executado EVARISTO VICENTE MURIMUA, com domicílio no posto 

administrativo de Natikiri, Q 6, U/C, 6º Congresso, casa nº 180, cidade de 
Nampula, para venda judicial em primeira praça por meio de abertura de 
propostas em carta fechada, para o pagamento da quantia exequenda e das 
prováveis custas, com o valor de causa de 2 167 325,05MT (dois milhões, cento 
e sessenta e sete mil, trezentos e vinte e cinco meticais e cinco centavos), 
com vista à arrematação ao maior lanço oferecido, foi penhorado o seguinte 
imóvel.

Verba Única
Um imóvel inscrito na Conservatória dos Registos e Notariado de Nampula, 
sob o nº 81477, do livro G-21, a fls. 30 verso, a favor de Evaristo Vicente 
Murimua, solteiro, maior, natural de Nampula, onde reside, de nacionalidade 
moçambicana, sobre o prédio incide quaisquer ónus ou encargo, avaliado 
em 5 454 095,07MT (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, 
noventa e cinco meticais e sete centavos).

É desta forma e nos termos dos artigos 876º, nº 2 e 890º, nº 2, ambos do 
Código do Processo Civil, que são convidadas as pessoas interessadas na 
compra deste imóvel para comparecerem na sessão de abertura de propostas 
em carta fechada a ter lugar neste Tribunal,  no dia 7 de Junho de 2022, 
pelas 9.00 horas, na sala de audiências nº 1, deste Tribunal, devendo os 
interessados apresentarem as propostas em carta fechada na Secretaria da 

Secção Comercial nas horas normais de expediente até 10 minutos, antes do 

início da sessão.
Para constar passou-se o presente anúncio para publicação no jornal “Notícias”.

Nampula, aos 4 de Maio de 2022
O Juiz de Direito

Dr. Mahomed Khaled Varinda

A Escrivã de Direito
Balanhama Rufina Massamba Chamba
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO

Uma empresa do Grupo “A” está a recrutar para o seu 

quadro de pessoal uma Secretária de Direcção.

Requisitos: 
• Idade entre 25 e 35 anos;
• Experiência comprovada como Secretária de Direcção

ou função administrativa semelhante;
• Fluência em Português, Inglês e falar outros idiomas

é uma vantagem;
• Conhecimentos de informática;
• Boa comunicação e relacionamento interpessoal; e
• Capacidade de gestão de tempo e trabalho sob pressão.

Habilidades
• Diploma na área pertinente

Experiência
• 2 anos de experiência

As candidaturas deverão ser apresentadas com carta 
de motivação, anexando Curriculum Vitae (CV), 
fotocópia autenticada do Certificado de habilitações 
literárias e enviadas para o endereço electrónico: 
recrutament2020@gmail.com, até às 15.00 horas 
do dia 31/5/2022.
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   REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

_____________________________        

     TRIBUNAL ADUANEIRO

EDITAL – VENDA N.º 05/TAM/2022
Torna-se público que, por Despacho do Meritíssimo Juiz-Presidente do Tribunal Aduaneiro 

da Cidade de Maputo, vai se proceder a venda em hasta pública de mercadorias e viaturas, 

no dia 27/5/2022 - Edital 05/TAM/22 e 17/6/2022 - (Edital 06/TAM/22) no Tirofer 

– Gare de Mercadorias, pelas 9.00 horas, bem como no Armazém de Leilões – B6,

pelas 10.30 horas.

Os arrematantes depositarão, imediatamente, 10%  acrescidos ao valor da 

arrematação de cada lote de mercadorias postas em praça, nos termos do artigo 275 

do Contencioso Aduaneiro.

Se o arrematante a quem for adjudicado um determinado lote, não puder pagar os 10% 

referidos no parágrafo anterior, a adjudicação será diferida ao proponente seguinte na 

ordem decrescente. Os arrematantes deverão apresentar-se no local do leilão 30 minutos 

antes da hora marcada para o início da arrematação munidos do seu NUIT. Todas as 

mercadorias poderão ser vistas durante o período normal de expediente, nos locais 

abaixo indicados.

A entrega ao arrematante dos lotes constituídos por bebidas alcoólicas fica 

condicionada à sua selagem, nos termos do número 3 do artigo 5 e 6 do Regulamento 

de Selagem de Bebidas Alcoólicas e Tabaco Manufaturado, aprovado pelo Diploma 

Ministerial n° 59/2016, de 14 Setembro, sendo responsabilidade do arrematante 

requerer a aquisição dos referidos selos. 

Todos os bens são vendidos no estado em que se encontram, daí ser de extrema 

importância que os arrematantes vejam os bens antes do leilão. 

É obrigatório o uso de máscara. 4594

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

GOVERNO DO DISTRITO DE LALAUA
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/GDL/UGEA-LLA/2022

OBJECTOS:
Lote 1:    Conclusão da Sala de Sessões do Governo Distrital, na Vila-sede do Distrito de Lalaua;
Lote 2:    Conclusão de 1 Cela com 2 compartimentos (Feminino e Masculino) e 2 casas de  

banho interiores, no Comando Distrital da PRM, na Vila-sede do Distrito de Lalaua;
Lote 3:   Construção do Centro de Saúde de Merruasse, incluindo 2 latrinas, no Posto 
                 Administrativo de Lalaua-sede - Fase I;
Lote 4:  Reabilitação da Residência Oficial do Administrador, incluindo a Residêcia Anexa e o 

muro de vedação, na Vila-sede do Distrito de Lalaua;
Lote 5:  Conclusão do Depósito Distrital de Madicamentos, no Centro de Saúde Tipo I da Vila- 
              sede, incluindo a Manutenção da Residência do Chefe do Posto Administrativo de Meti. 

O Governo do Distrito de Lalaua pretende executar as actividades acima citadas.
1 - Neste âmbito, convida empresas de Construção Civil e Obras Públicas elegíveis, que   
     possuam Alvará da 2ª classe ou superior, a apresentarem propostas técnicas e financeiras 
     seladas para as obras.
a) Os documentos do presente concurso poderão ser adquiridos na Secretaria do Serviço Distrital de Planeamento

e Infra-estruturas, sito na Vila-sede do Distrito de Lalaua, mediante o pagamento em numerário, de 2.000,00MT
(dois mil meticais), não reembolsáveis;

b) As propostas do concurso deverão ser formuladas em Português, em número de três  exemplares  (um original e
duas cópias) e serão válidas por um período de 90 dias;

c) Todos os valores financeiros deverão estar expressos em Moeda Nacional (Metical);
d) Não é requerida a caução provisória;
e) Os concorrentes deverão apresentar igualmente documentos comprovativos de que estão quites nas suas

obrigações para com a Fazenda Nacional e Instituto de Segurança Social;
f) O prazo de entrega das propostas é às 10.00 horas do dia 17 de Junho de 2022, na Secretaria do Serviço Distrital 

de Planeamento e Infra-estruturas;
g) A abertura das propostas será às 10.05 horas do dia 17 de Junho de 2022, no Gabinete

de Planificação Distrital, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer;
h) O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras  Públicas, Fornecimento de Bens 

e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março;
i) A visita ao local das obras é obrigatória, podendo ser efectuada nas horas normais de expediente, até ao dia

16 de Junho de 2022, devendo o concorrente, apresentar-se à Secretaria do Serviço Distrital de Planeamento e
Infra-estruturas;

j) Os documentos constantes das propostas dos concorrentes deverão estar autenticados,
dentro do período da sua validade e corresponderem ao respestivo objecto.

Lalaua, aos 24 de Maio de 2022 
O Administrador do Distrito 

Alfredo Artur Matata
(Docente N1) 234

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO

SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE 

MAPUTO
SERVIÇO PROVINCIAL DA JUSTIÇA E 

TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO 

DA MATOLA
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO 

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
POR ÓBITO DE LÚCIA 

UACIQUETE FERNANDO

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de dezasseis de 
Maio de dois mil e vinte e dois, 
exarada de folhas oitenta e seis a 
oitenta e oito, do livro de notas para 
escrituras diversas número trinta B 
barra BAÚ, deste Balcão, a cargo da 
Notária em exercício, VITALIANA DA 
ANUNCIAÇÃO RABECA MANHIQUE 
MACUÁCUA, foi celebrada uma 
Escritura de Habilitação de Herdeiros 
por óbito de LÚCIA UACIQUETE 
FERNANDO, de então cinquenta e três 
anos de idade e com última residência 
habitual no Bairro da Vila do Infulene, 
cidade da Matola.
Que a falecida não deixou testamento 
ou qualquer outra disposição da 
sua última vontade, tendo deixado 
como únicos e universais herdeiros 
de seus bens seus filhos: PAULINO 
FRANCISCO CHILAULE, solteiro, 
maior, natural de Maculuane e 
residente na Matola Gare, MARTILHA 
LUIS CHILENGUE, solteira, maior, 
natural de Macupula, residente no 
Bairro Luís Cabral, cidade de Maputo,  
LÚCIA LUIS CHILENGUE, solteira, 
maior, natural de Macupula, residente 
no Bairro Luis Cabral, cidade de 
Maputo, FLORÊNCIA FRANCISCO 
CHILAÚLE, solteira, maior, natural de 
Maculuane e residente na cidade de 
Maputo e GINOCA JULIÃO INGUANE, 
solteira, maior e residente na África 
do Sul.
Que não existem outras pessoas que 
possam concorrer na sucessão.
Que faz parte da herança bens móveis 
e imóveis, incluindo contas bancárias 
em nome da falecida.

Está Conforme

Matola, aos 18 de Maio de 2022

A Notária
(Ilegível)

4713  

O MERITÍSSIMO SENHOR DR. MAHOMED KHALED MAHOMED 
IQBAL VARINDA, JUIZ-PRESIDENTE DA SECÇÃO COMERCIAL 

DO TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

 PROVÍNCIA DE MAPUTO
DIRECÇÃO PROVINCIAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Anúncio de Concurso
1. A Direcção Provincial da Indústria e Comércio de Maputo, sita na Av. Mário Esteves Coluna, Cidade da Matola, nº

105 convida empresas interessadas, com inscrição no Cadastro Único nos termos do Decreto n.º 5/2016, de 8 de
Março, a apresentarem propostas escritas e seladas para fornecimento do objecto de contratação abaixo indicado.

2. Os documentos de concursos poderão ser adquiridos junto desta Direcção ao preço não reembolsável de
1.500,00MT (mil e quinhentos meticais).

Nº de Concurso Objecto Modalidade
Data e Hora-limite 

para entrega
Data e hora de abertura 

das propostas
Garantia 

Provisória

005/DPIC/RA/2022 Fornecimento de viatura Concurso  Limitado 
17/6/2022
9.00 horas

17/6/2022
9.00 horas

N/A

Matola, aos 24 de Maio de 2022

Repartição das Aquisições

353

Anúncio de Concurso 
de Exploração de Lanchonete

A Faculdade de Letras e Ciências Sociais convida a todos  
interessados em explorar a Lanchonete desta Faculdade, a 
apresentarem propostas em carta fechada.

A proposta deverá ser dirigida ao Director, devendo ser 
depositada no Gabinete da Secretaria Executiva do Director, 
sita na Av. Julius Nyerere, nº 3453, Campus Principal, até às 
10.00 horas do dia 24/6/2022.

Para melhor preparar as propostas, os interessados 
poderão visitar as instalações no dia 9/6/2022, às 10.00 
horas, contactar a Direcção, bem como levantar os termos 
de referência nas Finanças, mediante pagamento de uma 
taxa não reembolsável de 1000,00MT (mil meticais), na 
conta: 1347417410001 – BCI, titular: Faculdade de Letras 
e Ciências Sociais.

A abertura das propostas será às 10.30 horas do dia 24 de 
Junho, na Sala Magna.

Maputo, aos 23 de Maio de 2022

O Director da FLCS

(Ilegível)
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE MAPUTO

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
CONCURSO Nº 47K000541/AD/0002/2022

Obras de Emergência na 
Estrada NC Ka Tembe/ Ka Elisa (Cruz. N1)

Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 33, conjugado com 
o n.º 2 do artigo 64, ambos do Regulamento de Contratação
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens
e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação
do objecto do concurso público acima à empresa CH
CONSTRUÇÕES & ENGENHARIA, LDA, pelo preço total de
7.725.378,00MT (sete milhões, setecentos e vinte e cinco

mil, trezentos e setenta e oito meticais), incluindo o IVA.

Maputo, Maio de 2022
4781

Sociedade de Formação, Consultoria e Auditoria em Transportes e Comunicações, SA

A TRANSCOM encontra-se a recrutar Responsável Geral de Serviços 
Administrativos e Financeiros Académicos:

Requisitos Essenciais:
• Habilitações académicas de nível superior na Área de

Contabilidade/Gestão;
• Experiência comprovada na função;
• Proficiência em ERP-Primavera;
• Habilidade em trabalhar com equipas multidisciplinares;
• Competências de resolução de problemas e de propor soluções;
• Capacidade de liderança;
• Capacidade de trabalho sob pressão;
• Gosto pela área de ensino.

Actividades a desenvolver:
Gestão da Secretaria Geral Académica das Unidades de Negócio da 
TRANSCOM (ISUTC e ITC).

Envio de candidaturas para 
servicoscentrais.recrutamento@gmail.com até ao dia 31/5/2022.

4588

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DE CABO DELGADO
Conselho dos Serviços Provinciais de Representação do Estado

Serviço Provincial de Saúde 
Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 33, conjugado com o n.º 2 do artigo 64, ambos do Regulamento da Contratação de Empreitada 
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviço ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se 
a adjudicação dos concursos que constam na tabela abaixo:

N.º do Concurso Objecto do Concurso
Modalidade 
de Concurso

Fornecedor 
Valor de 

Adjudicação (MT)
Fonte de Recursos

58C000141/CP/03/2022
Conclusão das obras de requalificação 

e ampliação do Hospital Distrital de 
Montepuez

Concurso 
Público

GLOBO 
CONSTRUÇÕES, LDA

79,585,340.03MT OE

58C000141/CP/04/2022
Fornecimento de material duradouro e 

não duradouro de escritório
Concurso 
Público

STAR STTIONERY, 
LDA

5.831.830,00MT

OE, CDC, ProSaúde, 
UNICEF, OMS, GAVI, 

Banco Mundial, 
FNUAP e Outros

58C000141/CP/06/2022
Contratação para prestação de serviços 
de transporte aéreo para funcionários 

de saúde

Concurso 
Público Deserto

58C000141/CP/07/2022 Fornecimento de motorista
Concurso 
Público

Desclassificada nos termos do artigo 59, do Decreto n.º 5/2016, 
de 8 de Março

58C000141/CP/08/2022
Contratação de fornecimento de 

combustível e lubrificantes
Concurso 
Público

PEMBA 
COMBUSTÍVEL

11.199.964,14MT

OE, CDC, ProSaúde, 
UNICEF, OMS, GAVI, 

Banco Mundial, 
FNUAP e Outros

58C000141/CP/09/2022
Fornecimento de gás para PAV e da 

cozinha 
Concurso 
Público

Deserto

58C000141/CP/10/2022
Fornecimento de mobiliário e 

equipamento de escritório 
Concurso 
Público

LIVRARIA E 
FORNECIMENTO DE 

BENS
2.301.200,00MT

OE, CDC, ProSaúde, 
GAVI, Banco 

Mundial e Outros

58C000141/CP/11/2022
Prestação de serviços de aluguer de 

sala para reuniões e fornecimento de 
lanches e buffets

Concurso 
Público

PALADAR E 
EVENTOS

2.455.750,00MT
UNICEF, OMS, GAVI, 

Banco Mundial, 
FNUAP e Outros

58C000141/CP/12/2022
Fornecimento de géneros alimentícios, 

material de higiene e limpeza
Concurso 
Público

SELEMANE YACOB 1.579.670,00MT
OE, ProSaúde e 

Outros

58C000141/CP/13/2022
Fornecimento de material de ferragem 

(eléctrico, canalização, construção, 
carpintaria e outros)

Concurso 
Público

CECONUR CD, LDA 2.393.067,47MT
OE, CDC, ProSaúde, 

GAVI e Outros

58C000141/AD/01/2022
Prestação de serviços de aluguer de 

viatura tipo Pik up (tracção 4x4)
Ajuste Directo

WIMBE MOZA 
SERVICES, EI

4.318.000,00MT OMS

58C000141/AD/03/2022
Prestação de serviços de aluguer de 

viatura tipo Pik up (tracção 4x4)
Ajuste Directo

WIMBE MOZA 
SERVICES, EI

3.006.000,00MT OMS

58C000141/AD/04/2022
Prestação de serviços de estampagem e 

fornecimento de coletes reflectores Ajuste Directo
LIVRARIA E 

FORNECIMENTO DE 
BENS

700.000,00MT
UNICEF e Banco 

Mundial

58C000141/AD/05/2022
Prestação de serviços de aluguer de 

viatura tipo Pik up (tracção 4x4)
Ajuste Directo

WIMBE MOZA 
SERVICES, EI

457.200,00MT Banco Mundial

58C000152/AD/06/2022
Prestação de serviços de aluguer de 

viatura tipo Pik up (tracção 4x4)
Ajuste Directo

WIMBE MOZA 
SERVICES, EI

130.000,00MT Banco Mundial

58C000152/AD/07/2022
Prestação de serviços de descarte e 

incineração de frasco não utilizáveis da 
vacina NOPV2

Ajuste Directo
ATHENA RIGHT 
TO HEALTH & 

DEVELOPMENT, SA
1.000.000,00MT Banco Mundial

Pemba, aos 26 de Maio de 2022
A Directora Provincial

Dr.ª Anastácia Lidimba
(Médica de Clínica Geral Principal)

169

Av. Mário Esteves Coluna, Nº 105. Telefone 21724067. Fax 21721972. Cidade da Matola

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



PUBLICIDADE24 Quinta-feira, 26 de Maio de 2022

LEILÃO ON-LINE

A THE AUCTION COMPANY rea-

lizará um leilão  on-line de mate-

riais diversos, tais como:

- Electrodomésticos, material de

escritório, secretárias, cadei-

ras e seus componentes, assim

como, máquinas de fotocopiar,

impressoras e muito mais.

Cadastre se para licitar em                           

www.vendicao.com

Tem início no dia 27 a 31 de 
Maio de 2022.

As visualizações serão nos dias 25 
a 28 de Maio, das 10.00 às 16.00 
horas

Estamos localizados na Av. En-

genheiro Carlos Morgado, antiga 

Gago Coutinho, n.° 1970, R/C.

Contacto: 853384135 ou 

844869880

Email: 

vendicaoauctions@gmail.com
4617
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Nos termos do disposto na alínea d), nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 64, 

ambos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de 

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

comunica – se a adjudicação dos seguintes objectos dos concursos abaixo:

Nº do Concurso Objecto de contratação
Valor da 

Proposta com 
IVA

Concorrente 
vencedor

04/UGEA/TJPZ/2022

Concurso por 

Cotações

Aquisição de géneros alimentícios 

para Tribunal Judicial da Província da 

Zambézia, Tribunal Judicial da Cidade 

de Quelimane e Tribunais Judiciais 

Distritais

165.484,80MT
EMPRESA GRUPO 

AIAS

05/UGEA/TJPZ/2022

Concurso por 

Cotações

Aquisição de material de higiene e 

limpeza para Tribunal Judicial da 

Província da Zambézia, Tribunal 

Judicial da Cidade de Quelimane e 

Tribunais Judiciais Distritais

164.090,00MT

ALEXANDRE 
PARABUDAS 
NARABNDAS

07/UGEA/TJPZ/2022

Concurso por 

Cotações

Aquisição de bandeiras e flâmulas para 
o Tribunal Judicial da Província da

Zambézia, Tribunal Judicial da Cidade 

de Quelimane e Tribunais Judiciais 

Distritais

88.276,50MT
EMPRESA FOTO 

QUELIMANE

08/UGEA/TJPZ/2022

Concurso por 

Cotações

Aquisição de material de banho, 

cama e mesa para o Tribunal Judicial 

da Província da Zambézia, Tribunal 

Judicial da Cidade de Quelimane e 

Tribunais Jud. Distritais

21.996,00MT
EMPRESA ZELDA 

CONFECÇÕES

11/UGEA/TJPZ/2022 

– lote V

Concurso por 

Cotações

Aquisição de Combustíveis e 

lubrificantes para o Tribunal Judicial 
do Distrito de Ile, para os trabalhos de 

diligências processuais

31.659,72MT

POSTO DE 
ABASTECIMENTO 
FERNANDO JOSÉ 

MARCELINO
11/UGEA/TJPZ/2022 

– lote VI

Concurso por 

Cotações

Aquisição de Combustíveis e 

lubrificantes para o Tribunal Judicial 
do Distrito de Pebane, para os 

trabalhos de diligências processuais

32.661,86MT
FIRDAUSS 
LIMITADA

11/UGEA/TJPZ/2022 

– lote VII

Concurso por 

Cotações

Aquisição de Combustíveis e 

lubrificantes para o Tribunal Judicial 
do Distrito de Gilé, para os trabalhos de 

diligências processuais

31.987,52MT CASA RASSUL

11/UGEA/TJPZ/2022 

– lote IX

Concurso por 

Cotações

Aquisição de Combustíveis e 

lubrificantes para o Tribunal Judicial 
do Distrito de Nicoadala, para os 

trabalhos de diligências processuais

30.189,76MT
ZAP – ZAMBÉZIA 
AGROPECUÁRIA

11/UGEA/TJPZ/2022 

– lote XI

Concurso por 

Cotações

Aquisição de combustíveis e 

lubrificantes para o Tribunal Judicial 
do Distrito de Morrumbala, para os 

trabalhos de diligências processuais

46.652,08MT

POSTO DE 
ABASTECIMENTO 

PETRO MODA

11/UGEA/TJPZ/2022 

– lote XII

Concurso por 

Cotações

Aquisição de Combustíveis e 

lubrificantes para o Tribunal Judicial 
do Distrito de Chinde, para os 

trabalhos de diligências processuais

37.700,00MT

POSTO DE 
ABASTECIMENTO 

BALA AZUL

11/UGEA/TJPZ/2022 

– lote XV

Concurso por 

Cotações

Aquisição de Combustíveis e 

lubrificantes para o Tribunal Judicial 
do Distrito de Mopeia, para os 

trabalhos de diligências processuais

31.204,72MT

POSTO DE 
ABASTECIMENTO 

PETRO MODA

6/UGEA/TJPZ/2022

Concurso por 

Cotações

Assegurar viaturas do Tribunal Judicial 

da Província da Zambézia
52.717,35MT

EMOSE – 
EMPRESA 

MOÇAMBICANA 
DE SEGUROS, SA

01/UGEA/TJPZ/2022

Concurso Limitado

Aquisição de material de consumo para 

informática para o Tribunal Judicial 

da Província da Zambézia, Tribunal 

Judicial da Cidade de Quelimane e 

Tribunais Judiciais Distritais

1.279.014,75MT
EMPRESA FOTO 

QUELIMANE

03/UGEA/TJPZ/2022

Concurso Limitado

Aquisição de Combustíveis e 

lubrificantes para o Tribunal Judicial 
da Província da Zambézia

1.235.400,00MT

EMPRESA ZAP – 
ZAMBÉZIA AGRO 

PECUÁRIA

04/UGEA/TJPZ/2022

Concurso Limitado

Contratação de Agência de viagens 

para deslocação de funcionários do 

Tribunal Judicial da Província da 

Zambézia, dentro do País

495.780,00MT

EMPRESA 
ZAMBÉZIA 

TRAVELS, LDA

06/UGEA/TJPZ/2022

Concurso Limitado

Manutenção de residências dos 

Magistrados dos Tribunais dos 

distritos de Mopeia, Morrumbala, 

Mocuba, Gurué e Ile

795.660,00MT

EMPRESA JJ 
ENGENHARIA E 

SERVIÇOS

08/UGEA/TJPZ/2022

Concurso Limitado

Manutenção de viaturas do Tribunal 

Judicial da Província da Zambézia
870.000,00MT

EMPRESA 
MOMMED ALI 

BACAR

Quelimane, aos 23 de Maio de 2022

O Juiz-Presidente

Paulo Ricardo Cinco Reis

(Juiz Desembargador)

República de Moçambique
Tribunal Judicial da Província da Zambézia

Gabinete do Juiz-Presidente
GJP/2022

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE GAZA

GOVERNO DO DISTRITO DE BILENE
SECRTARIA DISTRITAL

ANÚNCIO DE CONCURSOS 
O Governo do Distrito de Bilene convida empresas interessadas a apresentarem em propostas em cartas fechadas para os seguintes concursos:

N.º do Concurso Objecto Modalidade
Data-limite para 

apresentação das 
Propostas

Data e hora de abertura 
das propostas

02/GDB/SD/UGEA/2022 Fornecimento de material de consumo para escritório
Concurso 

Público

2/6/2022

8.00 horas 

2/6/2022

9.00horas

04/GDB/SD/UGEA/2022 Fornecimento de géneros alimentícios 
Concurso 

Público
2/6/2022
8.00 horas

2/6/2022
9.00 horas

06/GDB/SD/UGEA/2022 Fornecimento de refeições para grandes eventos 
Concurso 

Público
2/6/2022
8.00 horas

2/6/2022
9.00 horas

07/GDB/SD/UGEA/2022 Fornecimento de produtos frescos  
Concurso 

Público
2/6/2022
8.00 horas

2/6/2022
9.00 horas

1. Os concorrentes interessados poderão obter o caderno de encargos e mais informações na Secretaria Distrital de Bilene, sita na Av. Samora Machel,

pela importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil quinhentos meticais), por cada concurso, conforme a tabela acima.

2. O anúncio do posicionamento dos concorrentes terá lugar no dia 15 de Junho de 2022, pelas 9.00 horas na Sala de Sessões do Governo do Distrito.

3. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao

Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março

Nota importante:
O valor deverá ser depositado na conta do Banco ABSA com o número 904111000070 cujo titular é: Conselho Executivo, não será aceite valor feito 

no momento de aquisição do caderno de encargos. 

Macia, aos 18 de Maio de 2022

Entidade Contratante

(Ilegível)

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MUçO DE MAPUTO

CONSELHO MUNICIPAL

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E CONSTRUÇÃO 

AUSCULTAÇÃO PÚBLICA

ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DA ZONA DO COMPLEXO DESPORTIVO

BAIRRO INCASSANE – DISTRITO MUNICIPAL KATEMBE

O Conselho Municipal de Maputo (CMM) encontra-se a implementar o Plano de Estrutura Urbana do Mu-

nicípio de Maputo e o Plano Geral de Urbanização do Distrito Municipal KaTembe que prevêem, de entre 

vários aspectos, a provisão de instrumentos de gestão urbana, de nível inferior, como Planos Parciais de 

Urbanização e Planos de Pormenor. Com estes instrumentos, o CMM pretende responder às necessi-

dades de provisão, aos seus munícipes, do espaço habitacional urbanizado, o reordenamento das 

áreas habitacionais de ocupação desordenada e assegurar condições para emissão do Direito de 

Uso e Aproveitamento da Terra (DUAT).

Neste contexto, de modo a garantir um processo de urbanização contínua das diferentes áreas do Distrito 

Municipal KaTembe, alinhado aos princípios legais e urbanísticos vigentes, sem ignorar a situação actual 

das ocupações existentes nas áreas de intervenção, decorre a elaboração do Plano de Pormenor da zona 

do Complexo Desportivo, no Bairro Incassane.

Assim sendo, são convidados os moradores do bairro e o público em geral, a participarem na auscultação 

pública agendada para às 9.00 horas do dia 11 de Junho de 2022 (sábado) do corrente ano, na Sede do 

referido bairro, onde será feita a apresentação da proposta do Plano de Pormenor da zona do Complexo 

Desportivo, bem como a recolha de sugestões sobre o processo de elaboração, de modo a torna-lo mais 

participativo e alinhado às espectativas dos moradores e munícipes visados.

A Directora

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA

DIREÇÃO PROVINCIAL DAS OBRAS PÚBLICAS 

PROJECTO DE ÁGUA SEGURA PARA VILAS E ZONAS RURAIS -P173518

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

TÉCNICO DE SALVAGUARDAS AMBIENTAIS E SOCIAIS

GRANT. N.º D941-MZ
Ref. N.º MZ-DPOPZ-RSTWSP-P03-ICS-2022

1. O Governo de Moçambique recebeu do Banco Mundial um financiamento através de um Donativo de 150 milhões
de dólares americanos para investimentos no abastecimento de água e saneamento nas províncias de Nampula
e Zambézia, com o objectivo de aumentar o acesso a serviços seguros de abastecimento de água e saneamento, e
apoiar o desenvolvimento institucional do sector através do Projecto Água Segura para Vilas e Zonas Rurais, e
pretende usar parte desses recursos para serviços de consultoria.

2. O escopo dos serviços para a consultoria inclui, mas não se limita à: (i) garantir que todas as actividades do projecto
a serem realizadas na DPOP Zambézia estejam em conformidade com as medidas e acções estabelecidas no Plano
de Compromisso Ambiental e Social (PCAS);  (ii) assegurar o cumprimento das disposições de quaisquer outros
documentos ambientais e sociais exigidos pela Normas Ambientais e Sociais (NAS) e referidos no PCAS, tais como
o Quadro de Gestão Ambiental e Social (QGAS), os Procedimentos de Gestão do Trabalho (PGT), Violência Baseada
no Género (VBG), Avaliação de Risco e Plano de Acção, Quadro da Política de Reassentamento (QPR), Plano de
Engajamento de Partes Interessadas (PEPI), bem como Avaliações de Impacto Ambiental e Social (ESIA), Planos de
Gestão Ambiental e Social (PGAS), Planos de Acção de Reassentamento (PAR), Avaliação de Riscos de Segurança /
Plano de Gestão de Segurança e os prazos especificados nesses documentos ambientais e sociais.

3. A Direcção Provincial de Obras Públicas da Zambézia (DPOPZ) convida consultores individuais qualificados, a
manifestar seu interesse em prestar os serviços. Os consultores interessados deverão apresentar informação
demonstrando possuir qualificações necessárias e experiência relevante para a execução dos serviços (CV, descrição
de serviços similares, experiência em condições semelhantes, disponibilidade, etc.).

4. O consultor deverá possuir, pelo menos, as seguintes qualificações e experiência: (i) Licenciatura em
Engenharia Ambiental ou Gestão Ambiental, Ciências Sociais, Ciências Naturais, Biologia ou outra área relevante,
com reconhecida experiência em questões ambientais e sociais; (ii) Pelo menos 2 anos de experiência profissional
em trabalhos relacionados com a gestão de risco ambiental e social, o conhecimento do Quadro de Políticas Sociais 
e Ambientais do Banco Mundial pode ser uma vantagem; (iii) Experiência em questões relacionadas com Avaliação 
de Impacto Ambiental; (elaboração de Estudos de viabilidade, EIASs, PGASs, Manuais de Boas Práticas Ambientais, 
etc); (iv) Experiência em projectos relacionados com Salvaguardas ambientais na construção de infraestruturas
de tratamento e abastecimento de água e saneamento no espaço rural será uma vantagem; (v) Conhecimento em
planeamento, desenho e supervisão de Plano de Gestão Ambiental; e (vi) boa comunicação escrita e verbal em
português e inglês, sendo que o conhecimento de línguas locais das províncias em que o projecto será implementado
constitui uma vantagem.

5. Chama-se atenção dos Consultores interessados à Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de
Aquisições para Mutuários da IPF” do Banco Mundial, de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017, Agosto de
2018 e Novembro de 2020, que estabelece a política do Banco Mundial sobre o conflito de interesses.

6. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção de Consultor Individual conforme estabelecido
no Regulamento de Aquisições acima citado.

7. Os Termos de Referência (TdRs) detalhados para a consultoria poderão ser obtidos no endereço abaixo no horário 
normal de expediente (7.00 às 15.00 horas) até dez dias após a publicação do presente anúncio.

8. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues em versão física na língua portuguesa, no endereço abaixo
até às 10.30 horas do dia 6 de Junho de 2022.

DPOP Zambézia
Edifício do Governo Provincial
Secretaria da Direcção Provincial das Obras Públicas
Av. Josina Machel, nº 652, R/C, Quelimane
Email: dpopzcep@gmail.com
Quelimane, Zambézia

Quelimane, aos 26 de Maio de 2022

(Assinatura Ilegível)
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CONTRATAÇÃO DE UM CONSULTOR PARA ELABORAÇÃO DE UM ESTUDO                               
SOBRE OS BENEFÍCIOS DE EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 

NA VIDA DOS JOVENS E MULHERES NAS ZONAS RURAIS

No âmbito do projecto Engajamento de Jovens e Mulheres na Governação de 
Recursos Naturais em Moçambique, a Livaningo pretende contratar um consultor 

para elaboração de uma pesquisa sobre os desafios na gestão dos benefícios das 
comunidades, resultantes da exploração de recursos naturais e benefícios nas 
vidas dos jovens e mulheres nas zonas rurais.

1. CONTEÚDO DA PROPOSTA

O/A consultor(a) deverá apresentar propostas técnica e financeira detalhada 
para a consultoria. A proposta financeira deverá ser apresentada em moeda 
local, e deve incluir detalhes de todas as unidades, custo unitário e custo total 

relacionados com a pesquisa.

 A proposta técnica deve descrever detalhadamente a abordagem e metodologia 
proposta, incluindo um plano de trabalho. 

N.B: Para mais informações, por favor, acesse os Termos de Referência no

website da Livaningo: www.livaningo.co.mz

4786

Unidos e Coesos Vamos Txunar Maputo

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
O MERITÍSSIMO SENHOR DOUTOR MAHOMED KHALED MAHOMED IQBAL 

VARINDA, JUIZ-PRESIDENTE DA SECÇÃO COMERCIAL DO TRIBUNAL JUDICIAL DA 
PROVÍNCIA DE NAMPULA

Nos Autos de Acção Executiva para Pagamento de Quantia Certa, com processo 
Ordinário nº 07/TJPN/SC/2020, em que é exequente STANDARD BANK, SA, e 
executado DEPÓSITO BENFICA-SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA, foi designado o dia 
7 de Junho de 2022, pelas 10.00 horas, na Sala de Audiências, nº 1 deste Tribunal, 
da Secção Comercial do Tribunal Judicial da Província de Nampula, para abertura de 
propostas em cartas fechadas, à terceira praça a venda, pelo valor mínimo de três 
milhões de meticais (3 000 000,00MT), com vista à arrematação ao maior lanço 
oferecido do seguinte imóvel penhorado:

Verba Única

Um prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Nampula, sob o número 
oitenta mil novecentos e quarenta e sete a folhas quarenta e cinco verso, do livro 
B, barra dezassete, inscrito sob o número oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e 
seis a folhas setenta e oito, do livro “G” traço vinte e sete, inscrito na matriz urbana 
de Nampula, sob o artigo quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove, localizado no 
Bairro de Mutaunha, cidade de Nampula.

Desta forma são comunicadas as pessoas interessadas na compra deste imóvel, que 
podem apresentar as suas propostas em cartas fechadas na Secretaria da Secção 
Comercial do Tribunal acima indicado até 10 minutos antes da hora e dia acima 
designados.
Para constar se passou o presente anúncio para a sua publicação no jornal “Notícias”.

Nampula, aos 14 de Abril de 2022

A Escrivã de Direito
Balanhama Chamba

O Juiz-Presidente
Mahomed Khaled Varinda

4596

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSOS

1. O FUNAE – Fundo de Energia convida empresas elegíveis a participar dos concursos alistados na tabela que se segue.
2. Os concursos serão conduzidos com base nos procedimentos do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de 
Março.
3. O local para aquisição do documento de concurso, apresentação de proposta, abertura das propostas e divulgação do posicionamento, está indicado abaixo:

Nº de CONCURSO Modalidade Objecto
Preço do 

Documento de 
Concurso

Data e Hora-
limite de Entrega 

das Propostas

Data e Hora da 
Abertura das 

Propostas

Data e Hora 
do Anúncio de 

Posicionamento

Local de 
Entrega e 
Abertura

Valor da 
Garantia 

Provisória

39A002552/
CP/064/2022

Concurso Público
Construção da Mini Central Fotovoltaica de Tome, Distrito de 

Funhalouro Provincia de Inhambane: 
Adenda a hora de Abertura

1.000,00MT
31/5/2022
11.00 horas

31/5/2022
11.30 horas

13/6/2022
11.30 horas

FUNAE-Sede
50.000,00

39A002551/
CL/086/2022

Concurso 
Limitado

Contratação de empresa para Reabilitação de Escritórios do 
Funae na delegação de Tete

500,00MT
7/6/2022

11.00 horas
7/6/2022

11.30 horas
10/6/2022
10.00 horas

Funae 
Delegação de 

Tete
20.000,00

39A002551/
CL/087/2022

Concurso 
Limitado

Contratação de empresa para prestação de serviços de 
fornecimento, manutenção e treinamento no uso de extintores 

no Funae Delegação de Tete
500,00MT

7/6/2022
11.00 horas

7/6/2022
11.40 horas

10/6/2022
10.20 horas

Funae 
Delegação de 

Tete
Isento

39A002551/
CL/088/2022

Concurso 
Limitado

Contratação de empresa para fornecimento de material de 
escritório para o Funae na delegação de Tete

500,00MT
7/6/2022 
11.00 horas

7/6/2022
11.50 horas

10/6/2022
10.40 horas

Funae 
Delegação de 

Tete
Isento

39A002551/
CP/105/2022 Concurso Público

Contratação de Serviços de Montagem e desmontagem do Stand 
FACIM/2022 para o FUNAE-SEDE e Fábrica de Painéis Solares 

de Moçambique 
1000,00MT

17/6/2022
10.00 horas

17/6/2022
10.20 horas

30/6/2022
11.25 horas

FUNAE – 
Sede

30.000,00

39A002552/
CP/066/2022

Concurso Público
Construção da Mini Central Fotovoltaica de Divine, Distrito de 

Machanga Província de Sofala
1.000,00MT

1/6/2022
        9.00 horas

1/6/2022
      9.30 horas

14/6/2022
         14.00 horas

FUNAE-Sede 75.000,00

39A002552/
CP/068/2022

Concurso Público
Construção da Mini Central Fotovoltaica de Muabanama, 

Distrito de Lugela, Província da Zambézia
1.000,00MT

2/6/2022
9.00 horas

2/6/2022
9.30 horas

15/6/2022
14.00 horas

FUNAE - 
Sede

65.000,00

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
   De acordo com alínea d) do nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 

5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

Nº Concurso Modalidade Objecto Empresa Adjudicada Valor (MT)
39A002552/

CP/015/2022
Concurso Público Fornecimento de cabos electricos para construção de mini-redes (Lote 1) TECNOELECTRICA LIMITADA 46.817.090,78

39A002552/
CP/015/2022

Concurso Público Fornecimento de cabos electricos para construção de mini-redes (Lote 2) PALMONTT SA 38.414.592,67

39A002552/
CP/015/2022

Concurso Público Fornecimento de cabos electricos para construção de mini-redes (Lote 3) VOLT ELECTRICA LDA 42.542.639,72

39A002552/
CP/015/2022

Concurso Público Fornecimento de cabos electricos para construção de mini-redes (Lote 4)
CONSÓRCIO ITD - INOVAÇÃO TECNOLOGICA E DESENVOLVIMENTO LDA E 

EPCS – ENGENHARIA PROJECTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS LDA
49.975.005,11

FUNAE- SEDE: Rua da Imprensa, 256, 6º andar, portas 607- 610 – 618, Caixa Postal 2289, Telefone: : 21304717 / 21304720, Fax: 21309228; Email: funae@funae.co.mz, Cidade de Maputo.

   Sistema de Gestão de Qualidade com o Certificado Nº /INNOQ – Q.002/13
   Sistema de Gestão da Qualidade com Certificado Nº PT08/02280      

Sistema de Gestão Ambiental com  Certificado Nº PT10/03200
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

SEGUNDA SECÇÃO

ANÚNCIO
No dia 8 de Junho de 2022, pelas 10.00 horas, 
na Sala de Audiências desta Secção, na Acção 
Executiva para Pagamento de Quantia Certa 
com Processo Ordinário nº 10/2019, pendente 
nesta Secção, em que é exequente FUTURO MCB, 
SA e executado CLÁUDIO FERREIRA, hão-de ser 
postos em praça, pela primeira vez, para serem 
arrematados em hasta pública pelo preço mínimo 
da avaliação que adiante se indica, os seguintes 
bens penhorados àquele executado e localizados 
nesta cidade de Nampula:

1-  Uma TV plasma de 47”, da marca JVC, em
bom estado de conservação, avaliada em 32
000,00MT;

2-  Um jogo de sofás tipo L para 5 lugares, em
bom estado de conservação, avaliado em 180
000,00MT;

3-  Uma geleira, da marca LG, em bom estado de
conservação, avaliada em 42 000,00MT;

4-  Um fogão eléctrico, da marca Ohaii, em
bom estado de conservação, avaliado em 17
000,00MT;

5-  Uma mesa de centro, de cor preta, em bom estado 
de conservação, avaliada em 21 000,00MT;

6-  Um aparelho de som, da marca LG, com 7 peças,
em bom estado de conservação, avaliado em 31
500,00MT;

7-  Um jogo de 6 cadeiras, de cor preta, em
bom estado de conservação, avaliado em 12
000,00MT;

8-  Um jogo de mesa, de cor castanha, com 5 peças,
em bom estado de conservação, avaliado em 11
500,00MT;

9-  Dois aparelhos de ar-condicionado, de 12000
BTU e 9000BTU, em bom estado de conservação,
avaliados em 20 000,00MT;

10-  Uma estante de cozinha, de cor branca, em
estado obsoleto, avaliada em 2 500,00MT;

11-  Uma estante, de cor castanha, em bom estado
de conservação, avaliada em 12 000,00MT;

12-  Uma máquina de lavar roupa, da marca LG, em
bom estado de conservação, avaliado em 35
000,00MT;

13-  Uma sapateira, de cor creme, em bom estado de 
conservação, avaliada em 2 000,00MT;

14-  Uma mesa de engomar, de cor branca, em
bom estado de conservação, avaliada em 1
200,00MT;

15-  Um Microondas, da marca Nevita, em bom
estado de conservação, avaliado em 1150,00MT;

16-  Uma trela, de cor branca, da marca Town Contry, 
com tampa, em bom estado de conservação,
avaliada em 85 000,00MT;

17-  Uma garrafeira, de cor castanha, em bom estado 
de conservação, avaliada em 28 000,00MT;

18-  Uma secretária tipo L, de cor castanha, em bom
estado de conservação, avaliada 7000,00MT;

19-  Um jogo de 4 cadeiras para recepção, de cor
verde e preta, em bom estado de conservação,
avaliado em 28 200,00MT;

20-  Um aparelho de scanner, da marca HP Deskjet
2050A, em estado obsoleto, avaliado em
1000,00MT;

21-  Uma máquina de encadernar, em bom estado
de conservação, avaliada em 1500,00MT;

22-  Quatro secretárias, de cor castanha, com
cadeiras, em bom estado de conservação,
avaliadas em 16 800,00MT;

23-  Um cacifo para escritório, de cor castanha,
em bom estado de conservação, avaliado em
7000,00MT;

24-  Duas impressoras, da marca Laserjet p1102
e M201n, em estado obsoleto, avaliadas em 2
300,00MT;

25-  Um armário de sala com espelho, de cor preta,
em bom estado de conservação, avaliado em
8000,00MT;

26-  Um armário de sala com espelho, de cor preta,
em bom estado de conservação, avaliado em
5000,00MT;

27-  Uma Raky, de cor preta e branca, em bom estado 
de conservação, avaliado em 17 000,00MT;

28-  Dois computadores de mesa, da marca HP
280GIMT e Saivia, em estado obsoleto,
avaliados em 7000,00MT;

29-  Uma mesa de Recepção, em bom estado de
conservação, avaliada em 7000,00MT;

30-  Dois filtros de água, de marcas Bonita e Cup
Lid, em bom estado de conservação, avaliados
em 4000,00MT;

31-  Uma cadeira giratória, em estado obsoleto,
avaliada em 100,00MT.

Nampula, aos 16 de Maio de 2022

O Escrivão de Direito

Ussene I. Cantassula

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Boliz Júlio
232
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

11ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA ERCÍLIA 

FELICIDADE MATAVELE SEBASTIÃO, JUÍZA DE DIREITO 

DA 11ª SECÇÃO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE 

MAPUTO

Pelo Juízo da Décima Primeira Secção deste Tribunal, nos 

Autos de Execução Ordinária nº 126/2021/B, em que 

a exequente GAPI-SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS, 

SA, com sede na Av. Samora Machel, nº 323, 4º andar, 

cidade de Maputo e executado ORLANDO JAIME TIVANE, 

solteiro, residente na província de Gaza, correm éditos 

de vinte dias, a contar da segunda e última publicação 

deste anúncio, citando os credores desconhecidos do 

executado, que gozem de garantia real sobre o bem 

penhorado, bem como os sucessores dos credores 

preferentes, para, no prazo de dez dias, posterior ao 

dos éditos, virem à dita execução, deduzirem, os seus 

direitos, nos termos do artigo 864 do CPC e seguintes.

Maputo, aos nove dias do mês de Maio

do ano dois mil e vinte e dois

A Escrivã de Direito

Lurdes da Conceição Tivane

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Ercília Felicidade Matavele Sebastião

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
O MERITÍSSIMO SENHOR DR. MAHOMED KHALED MAHOMED IQBAL VARINDA, JUIZ-

PRESIDENTE DA SECÇÃO COMERCIAL DO TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

Faz saber que correm seus termos processuais nesta Secção uns Autos de Acção Executiva para 
Pagamento de Quantia Certa, com Processo Ordinário nº 05/2020, em que é exequente BANCO 
COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA - BCI, contra os seguintes executados: 

1º- FRUTAS DE ÁFRICA, SU, LIMITADA, sociedade por quotas de responsabilidade limitada, 
com sede na Av. Eduardo Mondlane, Bairro Urbano Central, cidade de Nampula, província 
de Nampula, registada na Conservatória de Registo das Entidades Legais de Nampula, sob o 
número 100467984, titular do NUIT: 400510954;

2º- MANUEL PESTANA ABREU, de nacionalidade portuguesa, maior, titular do DIRE nº 
03PT00018433, emitido aos 4 de Junho de 2013, pela Direcção Nacional de Migração, com 
NUIT: 102224868 e

3º- DENISSE MANUELA FERNANDA DE OLIVEIRA DE ABREU, natural da cidade de Quelimane, 
província da Zambézia, de nacionalidade moçambicana, titular do Bilhete de Identidade nº 
110102382197ª, emitido aos 22 de Agosto de 2012, pela Direcção de Identificação Civil de 
Nampula, com NUIT: 102488318, casados entre si, ambos residentes na Avenida Eduardo 
Mondlane, nº 1872, Muhala, cidade de Nampula.

Foi designado o dia 14 de Junho de 2022, pelas 11.00 horas, para a venda judicial em segunda 
praça, por meio de abertura de propostas em carta fechada, para garantia do pagamento da quantia 
exequenda, custas prováveis e demais despesas legais, com vista à arrematação ao maior lance 
oferecido, foi penhorado o seguinte: 

Verba Única

Um imóvel inscrito na Conservatória do Registo Predial de Nampula, sob o número 80229 (oitenta 
mil, duzentos e vinte e nove) a fls. 23, do livro B-14, inscrito na Matriz Predial de Nampula, sob 
4092, sito na Avenida Eduardo Mondlane, Bairro Muhala, posto administrativo do mesmo nome, 
cidade de Nampula, ao preço de 182 266 500,00MT (cento e oitenta e dois milhões, duzentos e 
sessenta e seis mil e quinhentos meticais).

São desta forma e nos termos dos artigos 876º, nº 2, 890º, nº 2 e 902, todos do Código do Processo 
Civil, convidadas todas as pessoas interessadas na compra deste imóvel para comparecerem na 
sessão de abertura de propostas em carta fechada a ter lugar na Sala de Audiências nº 1, deste 
Tribunal, no dia 14 de Junho de 2022, pelas 11.00 horas, devendo os interessados apresentarem as 
propostas em cartas fechadas, na Secretaria da Secção Comercial, nas horas normais de expediente, 
até 10 minutos antes do início da sessão.

Para constar se passou o presente anúncio para publicação no jornal “Notícias”, nos termos dos 
artigos 902 e 903, ambos do CPC.

Nampula, aos 18 de Maio de 2022

O Juiz de Direito
Dr. Mahomed Khaled Varinda

A Escrivã de Direito
Balanhama Rufina Chamba
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Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



PUBLICIDADE 27Quinta-feira, 26 de Maio de 2022

O2º
Municipal
bservório

Município do Maputo, por uma governação 
aberta, participativa e inclusiva

Dia 03 de Junho de 2022

Das 08 : 00 às 13 : 00 horas

Àtrio do Conselho Municipal de Maputo

Link de 
participação:

https://us02web.zoom.us/j/85883784337?pwd=dn
ZYcGNkcDF0N1p5STl2M1oxL3Zvdz09

Meeting ID: 858 8378 4337 Passcode: 178736

4604

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



PUBLICIDADE28 Quinta-feira, 26 de Maio de 2022

MUNICÍPIO DA VILA DE NAMAACHA
UGEA

Anúncio de Concursos
O Conselho Municipal da Vila de Namaacha convida empresas interessadas a apresentarem propostas, 
fechadas, para os objectos dos concursos abaixo:

N.º Modalidade Objecto
Hora e data-

limite de entrega 
das propostas

Hora e data da 
abertura

Garantia 
provisória

Valor do caderno 
de encargo

01 Concurso Limitado 
Aquisição de 4 
motorizadas 

10/6/2022 
11.15 horas

10/6/2022
11.30 horas

N/A 500,00MT

02 Concurso Limitado Reabilitação de passeios  
9/6/2022
8.45 horas

9/6/2022
9.00 horas

43.000,00MT 1.200,00MT

03 Concurso Limitado 
Fornecimento de produtos   

químicos para  água
9/6/2022

12.45 horas
9/6/2022

13.00 horas
N/A 600,00MT

12
Concurso de Pequena 

Dimensão   
Fornecimento de pneus 

para autocarros 
10/6/2022
13.15 horas

10/6/2022
13.30 horas

N/A 600,00MT

05 Concurso por Cotações Fornecimento de refeições 
10/6/2022
10.15 horas

10/6/2022
10.30 horas

N/A 250,00MT

06 Concurso por Cotações
Fornecimento de material 

de escritório 
9/6/2022

10.45 horas
9/6/2022

11.00 horas
N/A 250,00MT

07  Concurso Limitado Fornecimento de toners
10/6/2022
9.15 horas

10/6/2022
9.30 horas

N/A 600,00MT

08 Concurso Limitado 
 Solicitação de manifestação de interesse para 

contratação de Serviços de Consultoria 
N/A

09 Concurso Limitado Reabilitação do mercado
9/6/2022
9.45 horas

9/6/2022
10.00 horas

64.000,00MT 1.200,00MT

10
Concurso de Pequena 

Dimensão
Fornecimento de material 

de canalização
10//2022
8.15 horas

10/6/2022
8.30 horas

500,00MT

11 Concurso Limitado
Manutenção do edifício e 

Comando 
9/6/2022

13.45 horas
9/6/2022

14.00 horas
17.000,00MT 1.000,00MT

12 Concurso  Público
Fornecimento 

de combustível e 
lubrificantes

10/6/2022
14.15 horas

10/6/2022
14.30 horas

80.000,00MT 1.500,00MT

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e assim como os Documentos do concurso

no Conselho Municipal da Vila de Namaacha, sita na Rua Marcelino dos Santos, Bairro 25 de Junho.

4. As propostas deverão ser entregues, abertas e acompanhadas por uma garantia provisória no endereço
acima até às datas ilustradas na tabela, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer;

É obrigatória a visita para as obras: de passeios, mercado, Edifício-sede do Comando da Polícia e na Casa
Protocolar que terá lugar no dia 30 de Maio, das 9.00 às 11.00 horas, local do encontro Conselho
Municipal da Vila de Namaacha.

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

UNIDOS VAMOS FAZER DO MUNICÍPIO UMA VILA MAIS BELA, LIMPA E PRÓSPERA

Namaacha, aos 23 de Maio  de 2022
O Presidente

Manuel Elias Munguambe
(Téc.Sup. em Adm/ção Pública N1)
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SERVIÇO NACIONAL PENITENCIÁRIO
 ______________
ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO PREVENTIVO DA CIDADE DE MAPUTO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES  

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

N/O Designação do 
concurso Modalidade Objecto Concorrente 

Adjudicado

Valor da 
Adjudicação 

incluindo IVA

1 23A0000541CP0012022 Concurso 
Público

Fornecimento 
de géneros 

alimentícios

ZEPEX MULTI 
SERVICES, LDA 29.673.680,00MT

2 23A0000541CP0022022 Concurso 
Público

Fornecimento 
de material de 

higiene

MAC MULTI 
SERVICES, LDA 7.934.818,32MT

Maputo, aos 20 da Maio de 2022

Autoridade Competente

(Ilegível) 

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

PELOURO DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA 2

ANÚNCIO DE CONCURSO

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

Concurso
Objecto do 
Concurso

Data, Hora 
e Local de 

Concentração 
para visita

Alvará
Data, Hora e Local de 
abertura do concurso

Garantia 
Provisória

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

Aquisição de 
uma viatura, 
modelo Van 

N/A
Compatível 

com o Objecto 
da Contratação

Dia: 14 de Junho de 
2022

Entrega: 10.00 horas
Abertura: 10.15 horas

50.000,00MT

2. As propostas deverão ser válidas por um período 90 dias, acompanhadas de Garantia Provisória
válida por 120 dias.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os
documentos do concurso no endereço indicado no nº 6, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, a
partir do dia 30 de Maio de 2022.

4. Os documentos do concurso poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento de
uma taxa não reembolsável de 1000,00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser por meio
de depósito directo para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), conta com o NIB Nº 000
105 61 0000000 243 263, no BANCO MILLENIUM BIM e levantamento de recibo emitido pela
Recebedoria Municipal, sita na Av. Karl Marx, n.º 173.

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

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

Conselho Municipal de Maputo
Unidade Gestora Executora das Aquisições – UGEA-2

Departamento de Património
Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, Paços do Município

Caixa Postal 251, Maputo - Telefone: +258 (21) 356100

A UGEA-2
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA
SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
O MERITÍSSIMO SENHOR DOUTOR MAHOMED KHALED MAHOMED IQBAL 

VARINDA, JUIZ-PRESIDENTE DA SECÇÃO COMERCIAL DO TRIBUNAL 
JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

Faz saber que correm seus termos legais nesta Secção uns Autos de Acção 
Executiva para Pagamento da Quantia Certa com Processo Ordinário nº 
21/2018, em que é exequente BANCO TERRA, SA, actual MOZA BANCO, SA, 
contra os executados: ACHIMO AHAMADA ABIBO, empresário, com firma 
PRECNCES GEMS, com sede no Bairro Muhala-Expansão, Avenida Eduardo 
Mondlane, cidade de Nampula, com o valor da causa de 5 753 531,27MT 
(cinco milhões, setecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e trinta e 
um meticais e vinte e sete centavos), para garantia do pagamento da dívida 
exequenda e das prováveis custas judiciais, foi penhorado o seguinte bem:

Verba Única
Um imóvel: (4000) quatro mil, possui condomínio composto por 4 (quatro) 
casas de alvenaria do tipo I, sito no Bairro Eduardo Mondlane, Unidade de 
Nanhimbe, cidade de Pemba, província de Cabo Delgado, com uma área total 
de 1 275,25m² (mil duzentos e setenta e cinco metros quadrados e vinte e 
cinco centímetros) e uma área constituída de 240m² (duzentos e quarenta 
metros quadrados). Cada casa é composta pelos seguintes compartimentos: 
(1) um quarto; (1) uma sala; (1) uma cozinha; (1) uma casa de banho e (1)
uma varanda frontal.

Tem as seguintes confrontações: a Norte -  prolongamento da Avenida 
Marginal (para Maringanha); Sul - casa do senhor Salde Koita; Este - casa 
da senhora Lurdes Mandrade Nacala e Oeste - casa do senhor Anli Bahari e 
terreno da senhora Lumbe, inscrito na Matriz Predial Urbana de Pemba sob o 
artigo 1552º, da Direcção da Área Fiscal de Pemba.

É desta forma e nos termos do nº 2 do artigo 864º do Código do Processo 
Civil que são citados os credores desconhecidos, para, no prazo de vinte 
(20) dias, finda a dilação de trinta (30) dias, contados a partir da data da
última publicação do presente anúncio, procederem, querendo, a reclamação
de créditos sobre os quais tenham garantia real, sob pena de se proceder a
respectiva venda à sua revelia.

Para constar, passou-se o presente anúncio para publicação no jornal 
“Notícias”.

Nampula, aos 4 de Maio de 2022
O Juiz de Direito

Dr.Mahomed Khaled Varinda

A Escrivã de Direito

Balanhama Massamba Chamba

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CONVITE DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE E PRÉ-QUALIFICAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SÍSMICA

A Sasol Petroleum Temane Limitada ("Sasol") convida os for-
necedores interessados no fornecimento de Aquisição Sísmica o 
"Participante" ou os "Participantes") a responderem a esta mani-
festação de interesse e de pré-qualificação.

A Sasol está empenhada em melhorar a participação das empre-
sas moçambicanas de propriedade local (parcial ou total) nos 
seus projectos e, por conseguinte, incentiva a formação de par-
cerias entre empresas moçambicanas de propriedade local e for-
necedores internacionais de fornecimento de Aquisição Sísmica 
na totalidade ou parte do escopo de trabalho, que serão tidas em 
conta na avaliação das respostas. Não obstante, a entidade 
jurídica de um Participante deverá, pelo menos, estar registada 
ou estar disposta a registar a sua empresa em Moçambique. 

Dados os requisitos documentais e de especificação detalhados 
associados ao fornecimento de serviços Sísmicos os Partici-
pantes interessados são solicitados a contactar a Sasol, através 
do endereço electrónico abaixo indicado, para obter uma cópia 
do documento de pré-qualificação ("Questionário de Pré-qualifi-
cação“)

A Sasol pré-qualificará os Participantes assente numa fonte res-
peitável que não comprometa a entrega em termos de custo, 
tempo, segurança, saúde e ambiente, ou seja, qualidade, fiabili-
dade e histórico anterior relevante de entrega bem sucedida do 
Participante, ao(s) seu(s) parceiro(s) técnico(s) e o(s) seu(s) sub-
contratado(s) deve(m)  apresentar um padrão internacional 
aceitável da indústria e cumprir com todos os requisitos de 
acordo com a lei em vigor em Moçambique.

Caso deseje participar neste processo de pré-qualificação, terá 
de responder até às 16h00 (hora de Moçambique) do dia 23 de 
Junho de 2022 com respostas e documentação para cada uma 
das perguntas apresentadas no Questionário de Pré-qualifi-
cação. O participante deve fornecer a sua resposta em língua 
inglesa. A sua resposta deve ser enviada para o seguinte en-
dereço electrónico da Sasol:

WellDeliveryPrequalification@sasol.com   

Por favor, indique o seguinte no cabeçalho do seu e-mail:

"PRÉ-QUALIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SÍSMICOS” 

Todas as informações em epígrafe e os documentos de pré-quali-
ficação que apresentar destinam-se apenas a identificar pos-
síveis fornecedores com capacidade de aprovisionamento, e não 
deverão de forma alguma ser interpretados como um comprom-
isso da Sasol adjudicar um contrato a um Participante.  Por favor, 
não submeta a proposta com preços. 

É intenção da Sasol encorajar e identificar Participantes capazes 
para o fornecimento de uma Aquisição Sísmica e posteriormente 
convidar apenas os Fornecedores capazes, no parecer exclusivo 
da Sasol, a apresentar uma proposta mais detalhada. No entan-
to, a Sasol não será obrigada a adjudicar nenhuma proposta 
como resultado deste processo de pré-qualificação.

Sasol Petroleum Temane Limitada ("Sasol") invites interested 
Seismic Acquisition (“Seismic”) suppliers (the “Participant” or 
“Participants”) to provide a response to this prequalification 
process. 

Sasol is committed to improve the participation of locally owned 
Mozambique Companies (partially or wholly) in its projects and 
therefore Sasol encourages the formation of partnerships be-
tween locally owned Mozambique companies and international 
Seismic Acquisition suppliers for all or part of the scope, which 
will be taken into account in the evaluation of responses. Not-
withstanding this, a Participant’s legal entity shall at least be 
registered or be willing to register their organisation in Mozam-
bique. 

Given the detailed documentary and specification requirements 
associated with the supply of Seismic interested Participants 
are requested to contact Sasol, via the e-mail address set out 
below, for a copy of the prequalification document (“Prequalifi-
cation Questionnaire”). 

Sasol shall prequalify Participants on the basis that all else is 
equal with a reputable source that does not compromise deliv-
ery in terms of cost, time, safety, health, and environment, i.e. 
quality, reliability and past relevant history of successful deliv-
ery of the Participant, its technical partner(s) and its subcon-
tractor(s) must be of good international industry standard and 
comply with all Mozambique regulatory requirements.

In the event you wish to participate in this prequalification pro-
cess, you will need to respond by 16:00 (Mozambique time) on 
23 June 2022 with answers and evidence to each of the ques-
tions set out in the Prequalification Questionnaire. A Participant 
must provide its response in the English language. Your 
response shall be made to the following Sasol e-mail address:

WellDeliveryPrequalification@sasol.com   

Kindly state the following in your e-mail header:

“PREQUALIFICATION: SEISMIC ACQUISITION SERVICES”

All information above and the prequalification documents you 
submit are aimed at identifying capable sources of supply only 
and shall in no way be construed as a commitment from Sasol to 
award any contract to any Participant.  Kindly do not submit a 
priced proposal.

It is the intent of Sasol to encourage and identify capable Partic-
ipants for the supply of Seismic and then invite only those capa-
ble Providers, in the sole opinion of Sasol, to submit a more de-
tailed tender. However, Sasol shall not be obligated to effect any 
tender as a result of this prequalification process.

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

TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMU

1ª Secção

ANÚNCIO
Faz saber que pela Primeira Secção do Tribunal Judicial do Distrito Municipal 

KaMpfumu correm seus devidos e legais termos uns Autos de Acção Declarativa 
de Condenação sob Forma Sumária, registada sob o nº 154/2020-A, que 

neste Juízo, TEKA NAHA CRÉDITOS, EI, move contra ESTRELA MARIA MIGUEL 
MACHAVA RICARDO, cujo último domicílio é desconhecido é esta citada para 

que no prazo de dez (10) dias, que começa a correr depois de finda a dilação 
de trinta (30) dias, contados a partir da data da afixação do presente anúncio, 
conforme tudo melhor consta na petição inicial, cujo duplicado se encontra no 

Cartório desta Secção à sua disposição, onde poderá solicitá-la em qualquer 

dia útil, durante as horas normais de expediente, com advertência de que a 
falta de contestação, importará a confissão e condenação no pedido dos factos 
articulados pelo Autor na petição inicial à luz do preceituado no artigo 783 do 

CPC.

Maputo, aos 10 de Maio de 2022

A Juíza de Direito

Drª Lénia Chate

A Escrivã de Direito

Rita Isabel Domingos

CNB - COMITÉ NACIONAL DO BETÃO
Assembleia Geral

CONVOCATÓRIA
Data: 20 de Maio de 2022, Maputo

O Comité Nacional do Betão (CNB) convida os seus membros individuais e colectivos para uma 

Assembleia Geral a realizar-se no dia 9 de Junho de 2022, às 16.00 horas no Hotel Afrin, com a 

seguinte Agenda:

1. Informação sobre decisões tomadas na Assembleia Constituinte;

2. Eleições de Orgãos Sociais para o triénio 2022-2025;

3. Programa de Actividades;

4. Diversos.

Pela Direcção

Prof. Eng.ª Alexandra Neves

CONVITE
Por ocasião da 1.ª Assembleia Geral do CNB – Comité Nacional do Betão são convidados todos 

os interessados a participar na Palestra que será proferida pelo nosso consociado Prof. Dr. Eng. 
Pedro Sing-Sang subordinada ao tema “Análise Não Linear de Estruturas”
A Palestra terá inicio às 17.00 horas e será realizada no Hotel Afrin. A entrada é livre.

INFORMAÇÃO
Informa-se a todos os interessados (entidades públicas e privadas, pessoas colectivas e individuais), 

que continuam abertas as inscrições para membros desta Associação que promove o uso dos 

cimentos e betões na construção e o progresso do conhecimento técnico e científico nestas áreas.
Para mais informações poderá contactar o CNB através do seguinte endereço: 

cnbetao.moz@gmail.com  

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

9ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Nona Secção deste Tribunal correm éditos de trinta 
dias, citando ISABEL FERNANDO MOISÉS PEDRO, com 

última residência conhecida, sita no Bairro do Jardim, na 
Rua das Acácias, nº 123, flat 2, nesta cidade, para, no prazo 
de vinte (20) dias, que começa a correr depois de findo o 
dos éditos, tudo a contar da segunda e última publicação do 

respectivo anúncio, contestar, querendo, apresentando a 

sua defesa, nos Autos de Acção Ordinária nº 57/2021/D, 

que lhe move o autor EQUILÍBRIO MICROFINANÇAS, 
LDA, conforme tudo melhor consta do duplicado da 

petição inicial que se encontra à disposição do citando 

no Cartório desta Secção, podendo ser levantado dentro 

das horas normais de expediente, sob a cominação de 
não contestando, importa o prosseguimento dos autos à 

revelia.

Maputo, aos 13 de Maio de 2022

O Ajudante de Escrivão de Direito

Augusto Armando Nhanengue

Verifiquei

A Juíza de Direito

Drª Liliana Gina dos Santos Mazalo

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS 
REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que SERAGE 

ANFAI, natural de Macomia, 

Cabo Delgado e residente no 

Bairro do Chamanculo “A”, 

cidade de Maputo, requer 

autorização para mudança do 

nome de sua filha menor ANA 

SERAGE ANFAI, para passar 

a usar o nome completo de 

ANNAE SERAGE ANFAI.

Nos termos do nº 1 do artigo 

360º do Código do Registo 

Civil, são convidados todos os 

interessados para, no prazo de 

trinta dias, a contar da data 

da publicação do presente 

anúncio, deduzirem, por 

escrito, a oposição que tiverem 

direito de fazer.

Maputo, aos 31 de Janeiro de 

2022

A Directora Nacional Adjunta

Fátima Achá Baronet

(Conservadora e Notária 

Superior)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

SEGUNDA SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Segunda Secção Cível do Tribunal 

Judicial da Província de Nampula correm 

éditos de vinte dias, contados da segunda 

e última publicação deste anúncio, 

citando os credores desconhecidos dos 

executados: DOMINGOS EMILIANO 
VAHER (cliente) e NELSON CHANFAR 
MARTINHO (avalista), maiores, 

comerciantes, ambos residentes em 

Namiconha, distrito de Ribáuè, Bairro 

Moçambique Novo, contactáveis pelos 

números 87-5645702/84-7605661/84-

5286317, para no mesmo prazo, posterior 

ao dos éditos, reclamarem o pagamento 

de seus créditos pelo produto do bem 

penhorado sobre que tenham garantia 

real, nos termos do artigo 864º do Código 

do Processo Civil, na Acção Executiva 
para o Pagamento de Quantia Certa 
com Forma Ordinária 15/2022, movida 

por FUTURO MCB, SA.

Nampula, aos 18 de Maio de 2022

O Escrivão de Direito

Ussene I. Cantassula

Verifiquei

O Juiz de Direito

Dr. Boliz Júlio

MUNICÍPIO DA BEIRA
CONSELHO MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES
UGEA

ANÚNCIO DO CONCURSO LIMITADO Nº 190H00001531/CL/08/2022

CONSTRUÇÃO DE (2) FUROS POSITIVOS (Mungassa na EPC de 
Inharrime e na Comunidade de Inharrime)

1. O Conselho Municipal da Cidade da Beira recebeu financiamento da Subvenção
de Desenvolvimento Municipal do Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local
(PDUL) financiado pelo Banco Mundial e pretende aplicar parte dos recursos
para pagamentos no âmbito do contrato de construção de (2) furos positivos
(Mungassa na EPC de Inharrime e na comunidade de Inharrime).

2. O Conselho Municipal da Cidade da Beira convida concorrentes a submeterem
as suas propostas em envelopes selados para a construção de (2) furos
positivos nos seguintes bairros:

FURO 1:  Fonte para o 17º Bairro Mungassa, na EPC de Inharrime

FURO 2:  Fonte para o 17º Bairro Mungassa, na Comunidade de Inharrime.

A avaliação e adjudicação serão feitas na globalidade dos furos acima a 1 (um)
empreiteiro.

3. Para além dos documentos de elegibilidade devidamente actualizados tais
como:

Cadastro da UFSA, Alvará actualizado, igual ou superior a 3ª classe, Categoria,
Certificado de Quitação das Finanças Públicas, Certidão de Segurança Social
actualizada, pelo menos 5 cartas abonatórias de contratos satisfatoriamente
executados, etc. O concorrente deverá apresentar na proposta a Declaração de
Garantia da Proposta devidamente carimbada e assinada pelo representante
do concorrente com poderes para o efeito e autenticada pelo Notário.

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

5. Os concorrentes elegíveis interessados poderão obter mais informações na
UGEA do Conselho Municipal da Cidade da Beira, e-mail:

municipiobeira.projecto@gmail.com e consultar o documento deo concurso 
durante o horário de expediente, das 8.30 às 14.00 horas, no endereço abaixo:

6. Os documentos do concurso poderão ser obtidos gratuitamente pelos
concorrentes elegíveis interessados, mediante o preenchimento e submissão
da ficha de inscrição, enviando o pedido para o endereço abaixo. Os documentos
do concurso serão enviados por e-mail em pdf.

7. As propostas devidamente seladas deverão ser válidas por 90 dias e entregues
no endereço abaixo até ao dia 17 de Junho de 2022, às 10.00 horas. A
abertura das propostas irá realizar-se no local abaixo, às 10.30 horas. Não
serão aceites propostas electrónicas. Propostas atrasadas serão rejeitadas.
As propostas serão abertas publicamente na presença dos representantes
designados pelos concorrentes ou qualquer pessoa que opte por comparecer
no endereço abaixo.

8. O(s) endereço(s) referido(s) acima é (são):
Conselho Municipal da Cidade da Beira
UGEA do Município da Beira
E-mail: municipiobeira.projecto@.gmail.com

O Presidente

Albano Carige António
(Téc. Superior N1)
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CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DA MATOLA
VEREAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E RECURSOS HUMANOS

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

Matola, aos 25 de Maio de 2022
A Vereadora

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MAHIGO NHAMPOSSA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de dezanove de Maio de dois mil e vinte e dois, lavrada de folhas sessenta 
e nove a folhas setenta, do livro de notas para escrituras diversas número duzentos e noventa e quatro, traço “C”, deste Cartório Notarial, 
perante mim, ERMELINDA JOÃO MONDLANE MATINE, Conservadora e Notária Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma 
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de MAHIGO NHAMPOSSA, no estado de solteira, maior, de cem anos de idade, natural 
de Homoíne, província de Inhambane, de nacionalidade moçambicana, com última residência no Bairro da Costa do Sol, sem ter deixado 
testamento com disposição da sua vontade.
Mais certifico que na operada escritura pública foram declarados como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, seus filhos: 
VIRGÍNIA FERNANDO BAMBO, viúva, natural de Inhambane, ADÉRITA FERNANDO MAHIGO BAMBO PACULE, solteira, maior, MARIA 
AUGUSTA UGUI PACULE, casada com Alfredo Uacela, sob regime de comunhão de bens, natural de Maputo, ANA FERNANDO BAXMBO 
PACULE, solteira, maior, natural de Maputo, JULIETA FERNANDO, falecida, RICARDO FERNANDO GUILA PACULE, falecido e FERNANDO 
HENRIQUES GUINECANE PACULE, falecido, todos de nacionalidade moçambicana e residentes em Maputo.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com eles concorram à sucessão e da herança fazem parte bens móveis e 
imóveis.

Está Conforme
Maputo, aos 25 de Maio de dois mil e vinte e dois

O Notário
(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 
REPARTIÇÃO DO ESTADO NA 

CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E 

TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL 

DA CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE HELENA JOSÉ MACOME

Certifico, para efeitos de pu-
blicação, que por escritura de 
treze de Maio de dois mil e vin-
te e dois, exarada de folhas dez 
verso a doze, do livro de notas 
para escrituras diversas núme-
ro trezentos e sessenta e sete, 
traço “B”, do Segundo Cartório 
Notarial de Maputo, perante 
mim, DANILO MOMEDE BAY, 
Conservador e Notário Supe-
rior, em exercício no referido 
Cartório, foi celebrada uma 
Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de HELE-
NA JOSÉ MACOME, de trinta e 
cinco anos de idade, no estado 
de solteira, que era natural de 
Magude, com última residência 
habitual no Bairro Hulene “A”, 
filha de José Macamo e de Cacil-
da Mathebane.
Que a falecida não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última 
vontade, deixando como únicos 
e universais herdeiros todos 
seus filhos: SAMUEL JAIME 
CUAMBE, menor e FÁBIO AL-
FREDO DIMANDE, solteiro, 
maior, naturais de Maputo.
Que segundo a lei não há quem 
com eles possa concorrer a esta 
sucessão, que da herança fazem 
parte bens móveis e imóveis, in-
cluindo contas bancárias.

Está Conforme

Maputo, aos 17 de Maio de 
2022

A Notária 
(Ilegível)
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Tete vai exportar
manganês para Ásia

U
MA fábrica está a ser 
montada no distrito 
de Changara, na pro-
víncia de Tete, para a 
transformação parcial 

e exportação de 50 toneladas 
de manganês por mês para a 
Índia, Tailândia e China, países 
do continente asiático, num 
projecto privado avaliado em 
mais de um milhão de dólares 
norte-americanos.

A montagem da infra-es-
trutura está na fase de instala-
ção de equipamentos, segun-
do revelou o empresário Carlos 
Matos, um dos sócios da firma, 
tendo afirmado que, após o ar-
ranque da manufatura, ainda 
este ano, serão desembolsados 
perto de quatro milhões de 
dólares, para o processamento 
do cobre.

“É uma mais-valia para a 
nossa província, porque são 
áreas que neste momento es-
tão praticamente certas. Tem 
mineiros artesanais e de pe-

quena escala que exploram em 
quantidade limitada, e esta 
iniciativa vai aumentar a ca-
pacidade e apoiar este grupo”, 
garantiu.

Acrescentou que o apoio 
vai consistir na oferta de em-
prego aos mineiros artesanais, 
que passarão a ter uma fonte 
de renda regular, para além de 
beneficiar do aperfeiçoamento 
na extracção. E a comunidade 
terá, de acordo com Matos, 
vias de acesso melhoradas.

Explicou que, como a zona 
onde está a ser instalado o em-
preendimento não dispõe de 
corrente eléctrica da rede na-
cional, a empresa vai apostar 
em fontes de energia renová-
veis, apoiadas por geradores.

Disse ainda que o projec-
to vai empregar cerca de 100 
moçambicanos, número que 
poderá aumentar quando ini-
ciar o processamento do co-
bre, previsto para o final do 
ano em curso.Carlos Matos, sócio do projecto de exploração de manganês
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Somos injustos com
a Polícia Municipal
OS motoristas dos transportes semicolecti-
vos de passageiros das cidades municipais de 
Tete e Moatize, na província de Tete, reco-
nheceram, em entrevista ao “notícias”, que 
as queixas que têm vindo a apresentar sobre 
a alegada má actuação dos agentes da Polícia 
Municipal (PM) são injustas.

Mateus Matsinhe, por exemplo, avaliou 
positivamente o trabalho feito pela Polícia, 
assegurando que é, em geral, saudável a re-
lação desta autoridade com os “chapeiros”, 
não obstante haver um e outro aspecto por 
melhorar.

“Reclamamos, sim, mas isso não signi-
fica que estejamos a ser justos. Eles estão a 
fazer o trabalho deles que é fiscalizar. Se co-
meto algum erro, naturalmente que tenho 
de ser penalizado. E não vejo problema nisso. 
Portanto, estão a fazer um bom trabalho”, 
clarificou o motorista.

Luís Fernando, outro condutor de pas-

sageiros, concordou com o facto de alguns 
agentes da Polícia reterem documentos do 
carro ou carta de condução, justificando que 
é a forma mais prática que têm de levar o in-
fractor a pagar a multa. 

Por sua vez, Nelito Phossolao apelou aos 
outros automobilistas a procurarem regula-
rizar a questão de documentos e cumprirem 
com as normas de trânsito para em nenhum 
momento terem problemas com a Polícia.

Entretanto, o motorista António Lapis-
sone considerou que as reclamações não 
faltam porque tanto o trabalho feito pelos 
“chapeiros”, quanto aquele que é levado a 
cabo pela Polícia é executado por seres hu-
manos que estão sujeitos a cometer erros. 
Indicou como exemplo a necessidade dos 
agentes melhorarem o seu posicionamen-
to na estrada quando pretendem interpelar 
os transportadores semicolectivos, e serem 
mais tolerantes.

Mateus Matsinhe,

Nelito Phossolao

Luís Fernando

António Lapissone

AS autoridades sanitárias 
da província de Tete estão 
a intensificar a busca acti-
va de casos de paralisia flá-
cida aguda, na sequência 
da descoberta do primei-
ro episódio de poliovírus 
selvagem numa criança de 

12 anos residente no posto 
administrativo de Chioco, 
no distrito de Changara.

Neste quadro, teve lu-
gar ontem, em Tete, a pri-
meira reunião do Comité 
de Emergência em Saúde 
Pública, órgão reactivado 

semana passada.
Segundo a directora do 

Serviço Provincial de Saú-
de, Carla Mosse, este é o 
primeiro caso de pólio no 
país desde 1992.

“Estamos a realizar uma 
campanha de vacinação 

Intensificada busca
de casos de paralisia flácida

Vacinação contra a pólio

contra a pólio e, em para-
lelo, recolhemos amostras 
de fezes de pessoas que 
apresentam algum sinal de 
poliomielite e enviamos a 
Maputo para o diagnósti-
co. Das 36 amostras envia-
das, foi detectado este caso 
de poliovírus selvagem. De 
seguida, fomos imediata-
mente ao local para inves-
tigar os outros membros da 
família e da comunidade”, 
esclareceu.

Revelou que a criança 
está com todos os mem-
bros praticamente parali-
sados e, neste momento, 
só pode ser submetida a 
um tratamento dos sinto-
mas que tem, não havendo 
intervenção capaz de re-
verter o cenário.

Segundo indicou, este 
episódio acontece apesar 
de a vítima ter cumprido 
as vacinações de rotina 
contra a pólio.

Defendeu que o facto 
de ter contraído a doen-
ça não significa que a va-
cina não seja eficaz, tudo 
depende da debilidade do 

organismo e do serótipo da 
doença.

Carla Mosse afirmou 
que, pelo historial, é di-
fícil apurar como a crian-
ça contraiu a poliomieli-
te, uma vez que Changara 
não tem contacto directo 
com o Malawi, onde foi 
detectado o primeiro caso 
de poliovírus selvagem na 
África Austral. 

No entanto, alertou 
que pode ser resultado da 
mobilidade, considerando 
que este distrito está junto 
da fronteira com o Zimba-
bwe.

Renovar a subscrição 
dos seus Jornais digitais
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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, bas-
tando enviar as cartas para o endereço cartas@

snoticias.co.mz, indicando o nome completo, nú-
mero 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

RUI GOMES 

A PROCURA por um pedaço de terra está re-
nhida. Há muita gente a desesperar-se porque 
não consegue espaço para implantar a sua 
casa e, a partir daí “libertar”o quarto na casa 
de seus progenitores e, igualmente, constituir 
uma família.

Esta preocupação ocorre numa altura em 
que nos bairros emergentes fala-se da exis-
tência de alguns espaços como reserva do 
estado para a construção de infra-estruturas 
públicas. Mas, infelizmente, paulatinamente 
os mesmo estão a dar lugar a infra-estruturas 
privadas.

Por isso, sou de opinião que as infra-es-
truturas públicas, assim como os espaços 
cedidos pelo Estado para a construção de 
benfeitorias, devem ser melhor aproveitados. 
Tanto os proprietários assim como os usuá-
rios devem explorá-los como mandam as 
normas, sob o risco de poderem vir a criar 
desconforto a terceiros.

Ao que tudo indica, o espaço que está 
junto à pista de aquecimento (se bem que é 
assim que se designa) entre o Estádio Na-
cional do Zimpeto e a Piscina Olímpica, na 
periferia da cidade de Maputo está a ser mal 
aproveitada.

O espaço que me refiro tem servido de 
depósito de lixo e urinol, sendo que no pe-
ríodo da noite chega a acolher marginais, daí 
constituir ameaça para os transeuntes. Mas 
esta situação ocorre porque há condições 

favoráveis para o efeito, como sendo a pre-
sença de capim, assim como a falta de ilumi-
nação pública e não só.

É deste modo que os transeuntes e ven-
dedores, que exercem as suas actividades 
nas proximidades, conceberam este e outros 
espaços para a satisfação das necessidades 
biológicas.

Chega-se ao extremo de não haver ver-
gonha para satisfazer as necessidades bioló-
gicas em público. As pessoas chegam a não 
se importar se nas proximidades está um 
homem ou mulher, comportando-se como se 
estivessem em local fechado, sem receio de 
alguém abrir a porta. 

Neste espaço os peões “criaram” um 
caminho. Assim, os que por ali passam sem 
pretender satisfazer as necessidades biológi-
cas têm que se conformar com esta situação 
de ver seus compatriotas se aliviando sem se 
importar com os demais.

Efectivamente, nas proximidades não 
existe um sanitário público, a não ser no Mer-
cado Grossista do Zimpeto. Assim, os vende-
dores, porque não estão num mercado com 
condições para o exercício da sua actividade, 
e havendo condições favoráveis nas proximi-
dades, tornaram este espaço um urinol.

Esta situação pode ser revertida se as 
autoridades melhor aproveitarem este lugar 
que, certamente, tem muita utilidade e pro-
vavelmente existem pessoas interessadas em 
explorar. Aliás, as próprias autoridades po-
dem melhor aproveitar o espaço. 

DULCE CRISTINA  

CAMINHAMOS a passos largos, rumo ao 
fim do mês de Maio, mês dos trabalhadores. 
Alguns cidadãos já não comemoram o Dia 
Internacional dos Trabalhadores, 1 de Maio, 
porque os seus salários estão aquém do de-
sejado. 

No nosso belo Moçambique há muitos 
cidadãos que trabalham para “pagar o cha-
pa”, problema causado pela falta e custo do 
transporte, agravado pelos baixos salários.  

Alguns trabalhadores são obrigados a 
fazer ligações para chegar atempadamente 
aos seus destinos, o que afecta ainda mais o 

custo de vida. Os passageiros chegam a ficar 
uma ou mais horas nas paragens e vezes sem 
conta atrasam-se aos seus destinos.

Devia-se pensar não só no agravamen-
to da tarifa de transporte, mas também no 
aumento de meios para aliviar o sofrimento 
dos munícipes, para além do investimento 
em construção de estradas e reabilitação das 
já existentes. 

Pagar o transporte tornou-se uma dor de 
cabeça. É só imaginar os trabalhadores que 
recebem pouco mais de cinco mil meticais e 
precisam apanhar três chapas para chegar ao 
serviço. O que resta na conta bancária deste 
cidadão?

O que resta para garantir a alimentação, 
educação dos filhos, assistência médica, 
nem se pode falar em lazer, pois não sobra 
nada. Enfim, esta é a dura realidade de mui-
tos moçambicanos. 

Com o agravamento do preço do com-
bustível podemos esperar também a introdu-
ção de novas tarifas do transporte de passa-
geiros. O problema é que, mesmo assim, os 
velhos dilemas como as “entrevistas”, en-
curtamento de rotas e escassez do transporte 
vão persistir. 

As entrevistas feitas pelos cobradores já 
constituem infração por si só. Mas o agra-
vante é que estes fazem inquéritos até para 

os passageiros que pretendem fazer ligações. 
A título de exemplo, os transportadores 

da rota Anjo-Voador-Malhazine fazem en-
trevistas até aos passageiros que pretendem 
fazer ligações na paragem “correios”.  

Estes utentes submetem-se a estas prá-
ticas porque os operadores de chapas, e não 
só, não embarcam passageiros no Terminal 
Rodoviário do Anjo-Voador. E ao invés de 
cobrar 12 meticais, alguns cobradores exi-
gem 15 meticais pelas ligações. 

“Vocês são pedras, não descem!”, dizem 
os cobradores. E este é um dos desaforos 
que os utentes dos transportes levam diaria-
mente para casa.

Fazer melhor
aproveitamento dos espaços

Trabalhar para pagar o transporte 

Reflexão sobre o desporto-rei em Moçambique
ANTÓNIO AROUCA DA

CONCEIÇÃO

É SABIDO por todos nós que desde a Inde-
pendência Nacional, no dia 25 de Junho de 
1975, Moçambique procurou sempre a sua 
identidade nas políticas desportivas que pu-
dessem impulsionar o desporto rei e outras 
modalidades.

Feita uma analogia, desse tempo para os 
dias de hoje, conclui-se que todas as políticas 
adoptadas para esse desenvolvimento foram 
falhadas, pois o nosso desporto rei, que é o 
futebol, regrediu bastante. É urgente que se 
tomem decisões sérias e responsáveis sobre 
esta matéria.

O que me tem deixado preocupado, e 
ao mesmo tempo triste, não só a mim, mas 
também a muitos compatriotas que tem 
acompanhado o desenvolvimento do nosso 
desporto, em particular do futebol, é o facto 
de sabermos que se tem promovido muitos 
encontros para reflexão do estágio actual do 

futebol e para, a partir daí, se tomar decisões 
concretas e sustentáveis para o seu rápido de-
senvolvimento. Mas na prática, nada aconte-
ce. Veja-se, por exemplo, o estágio do nosso 
Moçambola. 

Sabe-se também que nessas reflexões se 
identificam as causas que retardam o nosso 
futebol e já se sabe o que se deve fazer para 
que a modalidade, a nível da formação, do 
Moçambola e da Selecção Nacional, comece 
a dar frutos. 

O que tem faltado até hoje é a tomada de 
decisões para a sua implementação efectiva, 
de modo que num curto espaço de tempo, se 
possa colher frutos com o surgimento de no-
vos jogadores com altas qualidades futebo-
lísticas, tanto para o consumo interno como 
internacional.

Pretendo com esta carta de opinião en-
corajar a todos dirigentes desportivos deste 
país, a todos níveis, a terem a coragem su-
ficiente para juntos, em unanimidade, fazer-
mos reformas profundas e definitivas para o 

bem do futebol moçambicano. 
Curiosamente, tenho acompanhado as 

intervenções e discursos de sua excelência  
Carlos Gilberto Mendes, o número um da Se-
cretaria do Estado do Desporto, que têm sido 
encorajadoras e comprometidas com a causa 
do desporto nacional, tanto que estão alinha-
das com todos quanto estão interessados pelo 
desenvolvimento do desporto rei no país. 

No meu entender, o que tem faltado, por 
enquanto, é a sua rápida implementação de 
uma forma sábia e responsável, envolvendo 
todos, sem medo e nem receio, para que, da-
qui a pouco tempo, o cenário comece a ser 
satisfatório.

Durante a Assembleia-Geral da LMF 
apreciei com satisfação a posição tomada 
pelo director do Desporto de Alto-Rendi-
mento, Dr. Francisco Carlos da Conceição, 
em representação da Secretaria do Estado do 
Desporto, que, na minha opinião, se trata de 
uma posição colectiva, que passo a citar. “ 
Não se deve ter receio de mudar o que não 

está bem no nosso futebol, nomeadamente 
o calendário competitivo, tido como pena-
lizador para Moçambique nas competições
internacionais. Há que haver mudanças.
Muitos justificam o actual calendário compe-
titivo desajustado com a época chuvosa, mas
está mais do que claro que chove em todos
os países. Chove em Angola, no Malawi, no
Congo, e por aí fora. Não somos uma ilha,
por isso, temos de começar a fazer reformas
profundas em tudo o que não está bom”.

Acompanhei também várias intervenções 
de presidentes de clubes, por exemplo, do 
presidente do ABB - Associação Black Bulls, 
o senhor Lalgy, que também está comprome-
tido com reformas profundas.

A pergunta que até agora está sem respos-
ta é: Afinal o que está a faltar para a imple-
mentação das referidas reformas?

Para terminar, quero encorajar a todos os 
intervenientes para a continuação da imple-
mentação das referidas reformas, sem medo. 

A luta continua, continua…!

VAMOS ser menos pessimistas, feste-
jando o Dia de África. Quer isto dizer, 
que apesar das adversidades, vamos ser 
confiantes, vejamos as coisas a partir de 
outro ângulo, porque há sempre algo de 
bom que brota de lá das profundezas do 
caos, independentemente da sua gravida-
de. Dizem que os pessimistas são os opti-
mistas mais informados. 

Vou citar Karl Marx e, alguém de 
certo, não gostará, porque é moda negar 
tudo, mesmo a própria sombra. No ma-
nuscrito “Sobre os resultados da coloni-
zação britânica nas Índias”, Marx escre-
ve: “Mesmo das ruínas brota uma nova 
vida”. É uma alusão às consequências 
de introdução de máquinas britânicas de 
tecelagem, pois os indianos já vinham se-
guindo a tradição de seu fabrico manual. 
O que aconteceu foi o aumento da produ-
tividade. Mas, lá está: algo ficou desestru-
turado, destruído.

África passou por um período severo 
de escravismo, colonização e racismo, e 
tornou-se objecto de interesses das eco-
nomias europeias e americanas. Foram 
séculos. As fronteiras dos Estados afri-
canos contemporâneos foram formadas 
como se com lápis e tesoura, deixando 
um mesmo povo dividido entre diferentes 
países. Mas uma semente brotou dessas 
ruínas – a Organização da Unidade Afri-
cana (OUA), hoje União Africana (UA), 
que se propôs romper a dependência em 
relação aos europeus e que os recursos se 
revertessem em benefício dos africanos.

E há nomes que sempre temos de re-
cordar e que muitos deles foram assassi-
nados pelos europeus: Sylvanus Epipha-
nio Olympio, do Togo, Haile Selassie, da 
Etiópia, Patrice Lumumba, do Congo,  
Kwame Nkrumah, do Gana. Este último 
defendera que “nenhuma superpotência 
está interessada no desenvolvimento de 
África”. Selassié defendia que a África 
“precisa de ter a sua ONU”. E, de facto, 
com a OUA teve a sua ONU. Quer dizer, 
ninguém desenvolveria África no lugar 
dos próprios africanos.

Algo festeja-se, porque há 59 anos 
foi encetado um passo importante e sem 
par que conduziu à independência vários 
países africanos. Coisa diferente é dizer 
o que aconteceu com muitos deles, após
a sua ascendência à iindependência. Não

se negligencie: as renhidas lutas geopolí-
ticas entre os Estados Unidos, Reino Uni-
do, França, União Soviética e a China, e 
os impactos directos nas economias e na 
estabilidade política interna destes países; 
os modelos de desenvolvimento e mesmo 
de implantação dos Estados de direito de-
mocráticos importados (Kwame Nkru-
mah defende que os africanos devem ter 
a sua própria visão);  e o total afastamento 
de ideais que estiveram na génese de for-
mação de muitos movimentos de liberta-
ção nacionais. 

Por alguma razão, somos forçados 
a encontrar nos dicionários sinónimos 
bem pejorativos. Mas são sinónimos por 
outros inventados, por pretenderem que 
perenemente África seja isso mesmo 
como o descrevem. África é considerada 
simplesmente como uma região de con-
flitos étnicos e militares, de inundações, 
pobreza, corrupção, ditaduras, eticétera, 
eticétera. Mas esta é a imagem que nos é 
vendida e, infelizmente, a usamos. 

Ora, a reflexão que se deve fazer é so-
bre como dar volta a tudo isto, a toda esta 
imagem negativa, estereotipada, que nos 
faz ficar prisioneiros desses estereótipos. 
Acções concretas precisam-se, começan-
do por responder correctamente, hoje e 
já, ao apelo Africa must unite. 

Comecemos pela neutralidade afri-
cana em relação à crise russo-ucraniana. 
A imprensa ocidental, que é bem citada 
a nível nacional, pretende a todo o custo 
mostrar ao mundo e aos africanos, prin-
cipalmente, que, se passarem fome, é por 
causa dos russos; as forças ucranianas não 
têm culpa, mesmo que tenham sido elas a 
minar os portos de onde sairiam os navios 
com os cereais. Jogo geopolítico perigoso 
para o qual querem arrastar África.

 Só para concluir, citemos o que o 
Secr±eário-geral da Organização das 
Nações Unidas, António Gueterres, disse 
por ocasião do Dia de África: “Esta crise 
está a resultar no aumento dos custos dos 
alimentos, da energia e de fertilizantes, 
com consequências arrasadoras na nutri-
ção e nos sistemas alimentares, tornando 
ainda mais difícil para o continente mo-
bilizar os recursos financeiros necessários 
para investir na sua população”. Africa 
must unite!

*PHD em Ciências Políticas

Africa Must Unite
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A TEMOC – Técnica e Engenharia de Moçambique, Lda, é uma empresa especializada em prestação 
de serviços na área da Electricidade e Instrumentação Industrial, pretende recrutar para o seu 
quadro de pessoal:

1. Técnico de Instrumentação com mínima qualificação N1 ou equivalente (nível Superior) em
Engenharia Electrónica com mínimo de 5 anos de experiência como Técnico de Instrumentos;

2. Especialista em Automação, nível superior de formção em Engenharia Electrónica Programação
com experiência mínima de 5 anos como Especialista em Automação;

3. Engenheiro Eléctrico de Alta Tensão, com experiência mínima de 10 anos de trabalho (carteira
registrada).

Requisitos
CV, Certificado de habilitações literárias e documento de identificação

Como se candidatar
Os CVs deverão ser enviados por e-mail para o seguinte endereço electrónico
(cv@temoc.co.mz)

ESCRITÓRIO CENTRAL: (IZF)

Unit 3-4  Parque Industrial de Beluluane        

Rua da Mozal, Boane - Maputo

Moçambique

Tel: +258 21 731465

Fax: +258 21 731466

info@temoc.co.mz

www.temocmozambique.com
Técnica e Engenharia Moçambique, Lda
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U
MA unidade de pro-
dução de alevinos e 
ração foi inaugura-
da, há dias, no dis-
trito de Lugela, na 

Zambézia, pela Ministra do 
Mar, Águas Interiores e Pes-
cas, Lídia Cardoso.

Com a infra-estrutura, 
cujo custo foi de aproxima-
damente seis milhões de me-
ticais, esta província vê ultra-
passado o défice de insumos 
da aquacultura, podendo ca-
pitalizar melhor o seu poten-
cial.

A unidade compreen-
de um laboratório, sala de 
máquinas para incubação 
artificial e produção de ra-
ção, escritório e armazéns de 
hormónios e matéria-prima, 
estando neste momento em 
curso o processo de produção 
de alevinos da espécie nilóti-
ca, a título piloto.

A instalação tem capaci-
dade de produção, em média, 

UMA equipa de investiga-
dores liderada pela Uni-
versidade de Coimbra (UC) 
desenvolveu um substituto 
do plástico a partir de na-
nocelulose combinada com 
um mineral fibroso, total-
mente biodegradável e bio-
compatível.

Em nota de imprensa 
publicada pela Lusa, a UC 
afirmou que o novo ma-
terial tem várias aplica-
ções, desde “embalagens 
alimentares e impressões 
electrónicas, abrindo por-
tas ao fabrico de plásticos 
mais sustentáveis”.

Segundo o comunicado, 
o novo material foi desen-
volvido ao longo dos últi-
mos três anos, em parceria
com o Instituto Politécnico
de Tomar (IPT) e da Uni-
versidade da Beira Interior
(UBI), contando ainda com
a colaboração da empresa
espanhola TOLSA.

Esta nova solução eco-
lógica, “que se traduz 
numa nova classe de filmes 
compósitos”, foi produzi-
da a partir de nanocelulose 
“obtida através de proces-
sos mecânicos, químicos e 
enzimáticos combinados 
com um mineral fibroso, 
um recurso geológico que 
permite a redução de cus-
tos e a melhoria de pro-
priedades mecânicas e de 
barreira muito importan-
tes”.

Citados no comuni-
cado, José Gamelas e Luís 
Alves, respectivamente 

coordenador do projecto e 
investigador principal do 
estudo, explicaram que as 
propriedades mecânicas 
derivam de os filmes “te-
rem de ser resistentes”, 
enquanto as de barreira es-
tão relacionadas com a im-
permeabilidade aos gases.

Segundo os dois inves-
tigadores do Centro de In-
vestigação em Engenharia 
dos Processos Químicos e 
dos Produtos da Floresta 
(CIEPQPF) da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia (FC-
TUC), “a grande inovação” 
deste novo substituto do 
plástico é o uso de mine-
rais fibrosos, “que não têm 
qualquer risco para a saú-
de, e também a preparação 
dos filmes por filtração, o 
que acelera muito o pro-
cesso de produção”.

“Por exemplo, com o 
processo convencional 
pode durar uma semana até 
se obter os filmes, enquan-
to através do método por 
filtração, conseguimos ter 
os mesmos filmes em pou-
cas horas e com melhores 
propriedades”, garanti-
ram.

Até agora, os resulta-
dos obtidos “são altamente 
promissores, demonstran-
do que esta pode ser uma 
solução de futuro viável. 
Aumentar a escala de pro-
dução, optimizar processos 
e explorar as propriedades 
destes filmes para outras 
aplicações, nomeadamen-
te para restauro de livros 

antigos, serão os próximos 
passos do projecto”, reve-
laram José Gamelas e Luís 
Alves.

“Embora o projecto 
tenha sido pensado para 
embalagens alimentares 
e electrónica impressa, 
há muitas outras aplica-
ções que podem beneficiar 
desta solução, tais como a 
conservação/restauro de 
documentos importantes 
em suporte de papel que 
tenham problemas de de-
gradação com o envelheci-
mento”, acrescentaram.

Os cientistas lembraram 
ainda que utilização massi-
va de plásticos e a “inca-
pacidade de fazer uma re-
ciclagem apropriada é cada 
vez mais um tema de gran-
de importância na socieda-
de contemporânea”.

“Por isso, é fundamen-
tal a procura de novos ma-
teriais produzidos a partir 
de recursos não fósseis para 
reduzir o uso do plástico”, 
defenderam.

A investigação foi de-
senvolvida no âmbito do 
projecto “FilCNF: Nova ge-
ração de filmes compósitos 
de nanofibrilas de celu-
lose e partículas minerais 
como materiais de eleva-
da resistência mecânica e 
propriedades de barreira a 
gases”, financiado em 190 
mil euros pela Fundação 
para a Ciência e a Tecnolo-
gia (FCT) e pelo Fundo Eu-
ropeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER).

Zambézia colmata défice 
de insumos na aquacultura

de 500 mil alevinos rever-
tidos por ano, num sistema 
misto, e 10 toneladas de ração 
por mês, daí a expectativa de 
se verificar um grande desen-
volvimento da aquacultura na 
Zambézia, e não só, tendo em 
conta que estarão supridos os 
problemas da falta de insu-
mos.

Falando sobre está ac-
tividade, a ministra do Mar, 
Águas Interiores e Pescas dis-
se que a aquacultura é uma 
área nova e praticada na sua 
maioria por produtores do 
sector familiar e de pequena 
escala, aglutinados em as-
sociações, e orientada para a 
subsistência.

Segundo Lídia Cardoso, 
mesmo com o surgimento, 

nos últimos anos, de produ-
tores privados industriais, 
visando alimentar o merca-
do nacional e a exportação, 
Moçambique continua muito 
abaixo da exploração plena 
da sua realidade aquícola.

Assim, com o propósito 
de impulsionar a aquacultu-
ra e fazer com que o país, em 
face do seu potencial, seja 
uma referência no continen-
te e no mundo, o Governo, 
com o apoio de parceiros, 
tem em curso iniciativas es-
truturantes, como o Projec-
to de Desenvolvimento da 
Aquacultura de Pequena Es-
cala (ProDAPE) e o Programa 
“Mais Peixe Sustentável”, 
abrangendo, ambos, as pro-
víncias do Centro e Norte do 

país.

UM GRANDE GANHO

Para uma província como 
Zambézia, com 88 mil hecta-
res, entre terra, mar e águas 
interiores, para produzir 
400 mil toneladas por ano, a 
unidade de produção de Lu-
gela é vista como um grande 
ganho, uma vez que a aqua-
cultura, tal como acontece 
em todas províncias do país, 
enfrenta problemas rela-

cionados com o deficiente 
acesso aos insumos (ração 
e alevinos), às tecnologias 
de produção, aos serviços 
de extensão e a falta de fi-

nanciamento.

“Sendo Zambézia uma 
das províncias com maior 
investimento privado nesta 
área, impõe-se-nos tirar me-

lhor proveito das iniciativas 
de operadores interessados 
em investir na província”, 
referiu a ministra.

Lídia Cardoso espera que 
a fábrica contribua também 
para o desenvolvimento da 
cadeia de valor e promoção da 
aquacultura sustentável e eco-
nomicamente viável e redução 
de esforço na pesca extractiva.

A ministra enalteceu as 
parcerias público-privadas 
pelo papel que desempenham 
para desenvolvimento da pes-
ca e aquacultura em Moçam-
bique e, igualmente, congrat-
ulou a Universidade Licungo 
por ter ganho o concurso pú-
blico para a gestão daquela 
infra-estrutura.

“Este facto demonstra a 
colaboração entre a ciência e 
tecnologia na melhoria da pro-
dução aquícola e, uma vez se 
tratando de uma instituição de 
ensino superior, julgamos es-
tarem criadas condições para 
que a unidade se transforme, 
também, num centro de aná-
lise, pesquisa e inovação da 
ração e de alevinos”, concluiu 
Lídia Cardoso.

Zambézia tem óptimas condições para desenvolver  aquacultura

Laboratório para alevinos

Área de produção de ração

Cientistas desenvolvem 
alternativa ao plástico

UniLúrio constrói 
complexo laboratorial
FOI recentemente lançada em Nias-
sa a primeira pedra para a construção do 
Complexo Laboratorial da Faculdade de 
Ciências Agrárias (FCA), infra-estrutura 
que contempla sete laboratórios, nome-
damente o laboratório de tecnologia de 
madeira, microbiologia, prevenção vege-
tal, nutrição animal, solo e fertilidade, fi-
siologia animal e um parque de máquinas 
e oficinas agrárias.

O empreendimento, cujas obras fo-
ram lançadas pelo Secretário de Estado 
do Niassa, Dinis Vilanculos, conta com o 
financiamento do Banco Africano de De-
senvolvimento (BAD), no âmbito do pro-
jecto de capacitação da UniLúrio para o 
apoio à Agricultura e Indústria (UniLúrio- 

Support Skills Development for Agricul-
ture and Industry Project), num montante 
de 91 milhões de meticais.

É expectativa do Governo que a Uni-
Lúrio continue a apostar na investigação 
para impulsionar o desenvolvimento da 
província e o uso sustentável dos recursos.

“É um ganho para Niassa e para o país. 
Ninguém imaginava ter um dia um com-
plexo laboratorial na província”, salien-
tou.

Para a reitora da UniLúrio, Leda Hugo, 
o complexo representará o aumento da
capacidade para a melhoria da implemen-
tação dos programas de ensino, pesquisa e
extensão, elevando assim as preferências e 
competitividade dos graduados e serviços.

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Todo dia enfrente pelo menos uma coisa que te meta medo de ver-
dade”

 Pedro Bial -Jornalista e apresentador de televisão, brasileiro.

LUA NOVA - será a 30 deste mês, às 13.30 horas

00:20- FLASH CULTURAL

01:10- É DESPORTO

03:05- 100 BARREIRAS

04:57- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E DESENVOVIMEN-

TO

05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00- JORNAL DA MANHÃ

08:10- ECONOMIA PARA TODOS

08:15- INSS

11:30- PARABENS A VOCÊ

12:00- TÓPICOS DO JORNAL DA 

TARDE

12:02- MAGAZINE DESPORTIVO

12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12:30- JORNAL DA TARDE

13:00- MOCAMBIQUE DE LÉS A LÉS

14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30- RÁDIO NOVELA “OURO NE-

GRO”

15:30- Á MULHER

16.10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

17:10- ECONOMIA PARA TODOS

17:15- COMPASSO

18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19:00 - TÓPICOS DO JORNAL DA 

NOITE

19:02- MAGAZINE DESPORTIVO

19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19:30- JORNAL DA NOITE

20:00- PANORAMA POLITICO

20:30- GIRAMUNDO

21:30- ÚLTIMO TEMPO

22:10- É DESPORTO

23:00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JOR-

NAL

23:15- INSS

23:30- ÚLTIMO JORNAL

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

PREIA-MAR - Às 05.33 horas e às 
17.50, com 3.10 e 3.0 metros, respecti-
vamente 

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

INHAMBANE

29/19

VILANKULO

27/15

TETE

32/20

QUELIMANE

29/15

NAMPULA

28/19

PEMBA

29/21
LICHINGA

24/12

BEIRA

28/17

XAI-XAI

27/14

CHIMOIO

27/13

MAPUTO

28/13

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

06:00 HINO NACIONAL 

06:05 TELENOVELA: “SE NOS DEIX-
AREM”  DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A CASA 
DA BRUXA” EPISÓDIOS 40 
E 41

07:00 BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

09:00 RODA VIVA: “CRIANÇA CATA-
DORA DE LIXO” 
GRAVADO/GAZA

09:30 RODA VIVA: “MANDICIDADE 
INFANTIL”
GRAVADO/NIASSA

10:00 RODA VIVA: “ORFANDADE” 
DIRECTO/TETE

10:30 PONTOS DE MEMÓRIA:  OS 
MITOS DAS TRÊS LAGOAS DE 
PEMBE

11:00 3600 SEGUNDOS  

12:00 TVM DESPORTO 
DIRECTO

13:00 JORNAL DA TARDE  
DIRECTO

14:00 PELA LEI E ORDEM 

14:30 TENDA DA JUSTIÇA 

15:00 MAGID MUSSÁ EM CONCERTO  

16:00 AGORA NÓS: QUANDO TUDO 
É PRIORITÁRIO MENOS O PAR-
CEIRO
GRAVADO

17:00 VIBRAÇÕES 
DIRECTO/BEIRA

18:30 ASAS - MULHER COMO ME-

CANISMO REPRESENTATIVO 
PROGRAMA Nº 12

19:00 CONQUISTAS 
PROGRAMA Nº 07

19:30 SOJOGO: 20ª EXTRACÇÃO DA 
LOTARIA / TOTOLOTO / JOKER 
E INFORMAÇÕES / TOTOBOLA 
20:00  TELEJORNAL  
 DIRECTO

21:00 LIGA AFRICANA DE BASQUET-
EBOL 2022 “SENIORES MASCU-
LINOS”: PETRO DE LUANDA VS 
AS SALE MARROCOS 
GRAVADO

23:00  CONVERSAS AO SUL 

00:30  3600 SEGUNDOS  
REPETIÇÃO

01:30  PONTOS DE MEMÓRIA:  OS 
MITOS DAS TRÊS LAGOAS DE 
PEMBE
REPETIÇÃO

02:00  SAÚDE E BEM ESTAR: DE-
PRESSÃO PÓS PARTO 
REPETIÇÃO

02:30  VIBRAÇÕES 
REPETIÇÃO

04:00  PELA LEI E ORDEM 
REPETIÇÃO

04:30  TENDA DA JUSTIÇA 
REPETIÇÃO

05:00  TVM DESPORTO 
REPETIÇÃO

06:00  HINO NACIONAL  

J
OSÉ Craveirinha (1922-
2003) foi um poeta muito 
preocupado com causas 
sociais e através dos seus 
versos soube combater as 

vicissitudes do seu tempo e 
previr o futuro de Moçambi-
que, enquanto nação inde-
pendente do jugo colonial. 

Esta é uma das ilações ti-
radas, quarta-feira, na Con-
ferência Internacional Cen-
tenário José Craveirinha, que 
visa enaltecer a vida e obra 
do poeta-maior do país e 
primeiro africano a ganhar, 
em 1991, o Prémio Camões, 
o maior galardão literário da
língua portuguesa.

A iniciativa é organizada 
pela Associação dos Escritores 
Moçambicanos (AEMO),  por 
ocasião das celebrações dos 
100 anos de nascimento do 
autor de “Xigubo”, “Maria” 
e “Karingana ua Karingana”, 
que se assinala no sábado. 

Segundo o escritor Juve-
nal Bucuane, a influência da 
poesia de Craveirinha sente-
-se desde o tempo colonial e,

O FESTIVAL Internacional 
de Teatro do Inverno (FITI-
2022), a maior e mais antiga 
festa teatral do país, arranca 
hoje, na cidade de Maputo, 
com uma discussão sobre o 
papel das artes e cultura no 
combate às mudanças climá-
ticas.

O evento, que na sua 18.ª 
edição decorrerá até 12 de 
Junho, será inaugurado com 
uma palestra orientada pelo 
docente da Universidade 
Eduardo Mondlane (UEM) e 
presidente do Fundo Biblio-
gráfico de Língua Portuguesa 
(FBLP), Nataniel Ngomane, 
no âmbito do programa de 
debates do FITI, “Papu Kul-
tura”.

O também crítico literário 
vai falar das “Artes e Cultu-
ra: Perspectivas e acções para 
mitigar os impactos negativos 
das mudanças climáticas”. A 
conversa será moderada pelo 

O ACADÉMICO moçambica-
no Sérgio Langa participou 
ontem, em Portugal, na con-
ferência internacional “Artes, 
Culturas e Media: Comunica-
ção intercultural e paisagens 
tecnológicas no espaço de lín-
gua portuguesa”.

O evento realiza-se na 
Universidade de Aveiro e asso-
cia-se ao I Congresso da Rede 
Nacional de Estudos Culturais 
(RNEC), que decorre até ama-
nhã, naquela instituição.

A sua pesquisa é intitu-
lada “A (Im)possibilidade da 
Memória Cultural Identitária 
na Diáspora: Uma reflexão a 
partir da narrativa sonora de 
Isabel Novella e o questiona-
mento sobre a ‘moçambica-
nidade’”. 

Descreve-a como um 
questionamento sobre a “mo-
çambicanidade” fora de por-
tas, razão pela qual se propõe 

a compreender o lugar da 
memória cultural na produ-
ção musical de Isabel Novella, 
uma artista moçambicana a 
residir em Portugal. 

Deste modo, escreveu, 
procura entender como um 
artista se posiciona diante da 
globalização, um processo de 
expansão económica, política 
e cultural mundial, que ven-
de a utopia igualdade entre os 
povos, num contexto cultural 
em que somente as hegemo-
nias culturais “têm a prerro-
gativa de impor um formato 
de vida às classes com menor 
poder dominante”. 

A pesquisa também refe-
re que o africano na diáspora 
é um potencial “recipiente” 
da cultura alheia, sendo a arte 
por si produzida uma evi-
dência da absorção de valores 
diaspóricos, “diante da possí-
vel ‘ditadura estética ociden-

O ESCRITOR Jorge Oliveira apresenta hoje, no Cen-
tro Cultural Português, “Quando os Dias Correm 
Mal Aos Astros”, um livro de contos que narram a 
história de um povo em constante sofrimento, in-
capaz de ultrapassar as vicissitudes e coagido por 
um poder que impede o seu progresso e o bem-es-
tar.  

O livro, que será apresentado pelo escritor Su-
leiman Cassamo, mostra o lado mais cruel da vida e 
denuncia várias injustiças com crianças violentadas 
pela privação de educação, conflito cultural, cor-
rupção e falta de profissionalismo.

Tenta ser um espelho fiel “do impacto que o 
sangue, a prepotência, ganância, incompetência e 
a irresponsabilidade têm na vida das gentes e res-
pectivas comunidades”, lê-se na descrição, na qual 
se acrescenta que o livro retrata de forma frontal e 
realista o luto que é viver no lado mais sombrio da 
pobreza.

Jorge Oliveira nasceu em Maputo em 1971, e 
é autor dos romances “Pneu em Chamas” e “Dias 
Rasgados ao Meio”.  Trabalha como editor e revisor 
de trabalhos científicos e literários de autores mo-
çambicanos.

É licenciado em direito e mestre em ciências ju-
rídicas, foi vice-presidente da mesa da assembleia-
-geral da Associação dos Escritores Moçambicanos
e coordenador, na década de 1990, da “Gazeta de 
Artes e Letras” da “Revista Tempo”.

CONFERÊNCIA JOSÉ CRAVEIRINHA

Poeta-mor era engajado 
nas causas do seu tempo

devido à sua qualidade, tem 
impacto internacional.

“Escalou outras latitudes 
do mundo e instalou-se nos 
corações dos que o leram”, 
disse.

Acrescentou que o poeta 
produziu poemas de sofri-
mento, dor, amor e esperan-
ça “que se assegurava uma 
certeza que tinha tudo no 
veiculo libertador e mais no-
bre que o povo moçambicano 
tripulou, a luta de libertação 
nacional”. 

Os seus textos, conti-
nuou, vaticinavam o futuro 
cidadão moçambicano e a 
transformação do país em 
nação. Por isso, destacou “O 
Poema do Futuro Cidadão” 
usado para combater a colo-
nização na clandestinidade, 
enquanto outros empinavam 
as armas nas matas.

Já Eduardo Lemos, da 
Universidade de Brasília, re-
feriu que Craveirinha é um 
exemplo vivo da arte e da 
transformação do mundo. 

“Foi um autor profunda-

mente engajado nas causas 
do seu tempo, que conectou 
prática e teoria de forma in-
dissociável, pois as suas obras 
reflectem a sua consciência 
política e dimensão na histó-
ria”, explanou.

Durante a Conferência 
Centenário José Craveirinha, 
diversas personalidades das 
artes e cultura, academia, 
medicina, política e desporto 
deixaram ficar o seu teste-
munho sobre a figura multi-
facetada de José Craveirinha.

O evento encerra hoje 
com declarações da Espanha, 
por meio da Editorial Clu-
be Universitário, de Angola, 
pela engenheira biotecnoló-
gica Luisindia Ferreira, e da 
Guiné-Bissau, pelo poeta e 
político Francisco Conduto 
de Pina. Dentro de portas, 
testemunharão o escritor 
Delmar Gonçalves, o reitor 
da Universidade Pedagó-
gica (UP), Jorge Ferrão, e o 
professor da Universidade 
Eduardo Mondlane (UEM), 
Guilherme Mussane.Participantes no evento

TEATRO DE INVERNO

Reflexão sobre mudanças 
climáticas inaugura festival

jornalista Belmiro Adamugy, 
no Teatro Avenida, às 17.30 
horas.

O “Teatro de Inverno”, 
organizado pela Associação 
Cultural Girassol, decorrerá 

igualmente na Beira, capital 
de Sofala, pela primeira vez 
na história, sendo esta uma 
das respostas do evento de-
safiado a se expandir para as 
outras províncias.

O primeiro espectáculo do 
FITI 2022 acontecerá na Beira 
a 2 de Junho. Seguidamente, 
nos dias 5, 8 e 12, os “shows” 
terão lugar em Maputo.

O evento, que decorrerá 
nos formatos presencial e vir-
tual, contará ainda com a rea-
lização de três oficinas de tea-
tro, nomeadamente “O lugar 
das Emoções na Representa-
ção”, “Construção de Espec-
táculos Solo” e “Formação do 
Actor”, a serem dirigidas por 
encenadores moçambicanos 
e estrangeiros, nos dias das 
apresentações.

Desfilarão à sua classe 
companhias de Moçambique, 
Angola, Àfrica do Sul, Zimba-
bwe, Brasil e Portugal.

Jorge Oliveira
publica histórias 
de sofrimento

ATRAVÉS DA MÚSICA DE ISABEL NOVELLA

Sérgio Langa questiona 
moçambicanidade na diáspora

tal’”. 
Sérgio Jeremias Langa é 

professor da Escola Superior 

de Jornalista (ESJ) e como ar-
tista plástico responde por 
Circle Langa. 

Sérgio Langa

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

FALECEU

O Comité Moçambicano de Mini-Basquete e colaboradores 
expressam as suas mais sentidas condolências à família 
pelo desaparecimento físico do Sr. BRUNO SANTOS, 
colaborador deste Comité, cujo funeral se realizou no dia 
24/5/2022. Paz à sua alma.

4775

HELENA JONAS MUCHANGA

FALECEU

O Conselho de Administração, Comité Sindical e trabalha-
dores em geral da EMOSE cumprem com profundo pesar o 
dever de comunicar o falecimento da Srª HELENA JONAS 
MUCHANGA, mãe do colega Sr. Jacinto Buque, ocorrido 
no dia 18/5/2022, no HCM, vítima de doença, cujo funeral 
se realizou no dia 20/5/2022, no Cemitério de Zimpeto, 
pelas 10.00 horas, antecedido de missa de corpo presente 
em sua residência, pelas 8.00 horas. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências.        4778

AMINA MEFOLUME

FALECEU

É com profunda mágoa e 
consternação que a Direcção 
do Aeroporto Internacional 
de Maputo, Sindicato e traba-
lhadores em geral comunicam o falecimen-
to da sua colaboradora AMINA MEFOLUME, 
ocorrido na madrugada do dia 22/5/2022, 
na Clínica do HCM, cujo velório se realizou 
na Mesquita Chadulia, pelas 10.30 horas e 
o funeral no Cemitério da Texlom, às 12.30
horas. Paz à sua alma.

4595

ANA CAROLINA 

MASCARENHAS

FALECEU

É com profunda dor que os filhos 
Pinho, Carlos, Deni, Nicole, Lindywe 
e Kaysha, irmão, sobrinhos, netos e demais familiares 
comunicam a triste notícia do desaparecimento físico 
do seu ente querido ANA CAROLINA MASCARENHAS, 
ocorrido no dia 24/5/2022, por morte súbita, cujo veló-
rio se realiza amanhã, dia 27/5/2022, pelas 10.00 horas, 
na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do Bairro 
Trevo, por detrás do Cavalo Branco, seguido de fune-
ral no Cemitério da Texlom, às 13.00 horas. Que a sua 
alma descanse em paz.

4607

RENATO MARIA DE 

OLIVEIRA PAULINO 

CÂNDIDO

FALECEU

Sua esposa Felisbertina Paninga, filha Rassy, 
genro Agostinho, netos Nyoshany, Yanni e Rael, 
mãe, irmãos e demais familiares comunicam 
com profunda mágoa o falecimento do seu ente 
querido RENATO MARIA DE OLIVEIRA PAULINO 
CÂNDIDO, ocorrido no dia 25/5/2022, na Clínica 
do HCM, vítima de doença, cujo funeral se realiza 
em data a anunciar. Paz à sua alma.

4608

DOMINGOS CHONALDO 
NEVES GUIAMBA

(30 dias)
Sua esposa Felicidade Amélia Jacinto Guiamba, filhos Crisalda 
(em memória), Idalécio, Ermingalda e Felicidade (Da), genro 
Diogo, netos e bisnetos relembram a passagem dos 30 dias do 
desaparecimento físico do seu ente querido DOMINGOS CHO-
NALDO NEVES GUIAMBA. Pai, nosso herói, um pedaço de nós se foi contigo, 
sentimos muito a sua ausência. Saiba, que moras em cada um de nós, descanse 
em paz CHONAS.

6382

WILSON CARLOS MACHEQUE

FALECEU

A Direcção da Manica Moçambique Terminais, Lda, e os trabalha-
dores em geral comunicam com profunda mágoa o falecimento 
do seu colaborador WILSON CARLOS MACHEQUE, ocorrido em Maputo, no dia 
22/5/2022. Neste momento de dor e costernação, endereçam à família enlutada 
as mais sentidas condolências.

4605

LEMBRETE

Já renovou a 
sua Subscrição 

dos jornais?

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

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

Faça a sua  subscrição e receba o seu 

Jornal em casa!

PUBLICIDADE

47314573

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

2ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Na Execução Ordinária nº 38/2016-I que o exequente BANCO MOZA, SA, move contra 
o executado SPIROS REIS ESCULUDES, foi ordenada a venda por meio de propostas em 
carta fechada, em terceira praça, por qualquer preço, da seguinte quota:

Verba Única
Quota do executado Spiros Reis Esculudes, equivalente a 75% das participações sociais 
que o mesmo detém na Sociedade de Spiros Hotel Residencial, Limitada, pelo valor 
mínimo de 825 000,00MT (oitocentos vinte e cinco mil meticais), correspondente à 
metade da sua avaliação actual.

São convidadas todas as pessoas com interesse na compra da quota, a entregarem as 
suas propostas no Cartório desta Secção, sito na Av. 25 de Setembro, Palácio da Justiça, 
4º andar, em Maputo.
No dia 27 de Maio de 2022, pelas 9.00 horas, na Sala de Audiências desta Secção, 
proceder-se-á à abertura das propostas até esse momento apresentadas, cujo acto 
podem os proponentes assistir.
A Sociedade Spiros Hotel e Residencial, Limitada, localiza-se na esquina entre a Av. 
Samora Machel e a Rua das Bananeiras, nº 10, cidade da Matola.

Maputo, aos 17 de Maio de 2022

O Escrivão de Direito
Benjamim Paulino Mondlane

Verifiquei

A Juíza de Direito
Nilza Neemias Covane

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DA MATOLA
1ª SECÇÃO

EDITAL
A DOUTORA MICAELA ELSA ANDRÉ, JUÍZA DE DIREITO DESTE TRIBUNAL

Faz saber que por esta Secção correm termos 
processuais uns Autos de Acção Declarativa 
de Condenação para Pagamento da Quantia 
Certa, registados sob o nº 63/2021-A, que a 
autora MERITORIU ITHALAT IHRACAT VE 
TICARET, LIMITAD, contactável pelo nº 87-
0193407, move contra a ré ROYAL CEMENT 
INDUSTRIES, LDA (Cimento Nacional), 
sita no Parque Industrial de Beluluane, Lot 
106/107, Matola, com o contacto 87-7555554 
ou 21-730398/9.

É desta forma citado o réu Royal Cement 
Industries, Lda (Cimento Nacional), 
actualmente em parte incerta, para no prazo 
legal de 20 (vinte) dias, com dilação de 
30 (trinta) dias, contados a partir da data 
da afixação do presente edital, contestar, 
querendo, pelos fundamentos constantes da 
petição inicial, cujo duplicado da mesma se 
encontra à sua disposição no Cartório deste 
Tribunal, onde poderá ser solicitado em 
qualquer dia útil dentro das horas normais de 
expediente, advertindo-se-lhe de que a falta 

de contestação, consideram-se confessados 
os factos articulados pela autora, seguindo os 
autos à revelia.

Mais é notificada para dentro do mesmo 
prazo escolher domicílio para receber as 
notificações ou constituir advogado na área 
da sede deste Tribunal, sob pena de não se 
efectuarem as notificações, considerando-se 
as decisões publicadas logo que o processo dê 
entrada na Secretaria.

Para constar se passou o presente edital e 
outros dois de igual teor que serão afixados 
nos locais indicados na lei, sendo um à porta do 
Tribunal e o último na sua última residência.

Matola, aos dez dias do mês de Maio do ano 
dois mil e vinte e dois

A Escrivã de Direito
Crimilde Monjane

Verifiquei

A Juíza de Direito
Drª Micaela Elsa André

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PRECISA-SE

HOTÉIS, prédios, condomínios, lod-
ges, vivendas, apartamentos, fábricas, 
armazéns, projectos e/ou outros tipos 
de imóveis comerciais ou habitacio-
nais, precisa-se para comprar, ven-
der ou arrendar. Contacto: Agência 
Imobiliária O. Mz, Facebook: Orga-
nizersmz 84-5171252, 82-8945040,                                                             
comercial@organizersmz.com

4597

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

DIVERSOS

IMAM - Imobiliária da Avó Madalena, 
Lda, tem propriedades à venda: casas 
nos bairros Fomento, Mastrong, Ferro-
viário, Sommerschield, Polana, Alto Maé, 
Central, Malanga, Matola, Benfica e Ma-
lhangalene. Também tem terrenos para 
trespasse na KaTembe, Ponta d’Ouro, 
Costa do Sol e Matola. Arrenda flats, 
casas, escritórios, lojas e armazéns nas 
cidades de Maputo e Matola. Contacto: 
84/86-5739001.

4675

VENDE-SE

VIVENDAS: na Coop, tipo 4,com suite, 
vende-se por 20 000 000,00MT; na C. 
Matola, tipo 3, com suite, piscina e 
hospedagem por 13 800 000,00MT; no 
B. Horizonte, tipo 5, com suite e 3 salas 
por 16 000 000,00MT; na M. Rio, tipo 3, 
com suite por 5 500 000,00MT; na Som-
merschield, tipo 3, com suites, num R/C
por 18 000 000,00MT; apartamentos:
na Polana, tipo 3 por 7 000 000,00MT;
no Alto Maé, tipo 3, com quintal por 6
000 000,00MT. Contacto: 84-5171252
ou 82-8945040.

4597

ARMAZÉNS: no Benfica, Av. de Mo-
çambique, de 1.260m², com 2 gabine-
tes, showroom e dependências, vende-
-se por 900 000USD; na Matola, EN4
- Shoprite, de 10.051m², com gabinetes
e parque por 2 590 000USD; na Av.
das Indústrias: novo e por estrear, de 3 
888m², com 4 gabinetes, copa, parque 
e jardim por 900 000USD; na Matola 
Santos: de 450m², com estacionamento
por 15 500 000,00MT. Contacto: 84-
5171252 ou 82-8945040.

4597

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

4679

GEMINADA tipo 3, com suite, depen-
dência tipo 4 e quintal para 8 carros, 
vende-se por 26 000 000,00, no Bairro 
da Polana; geminada tipo 3, num R/C, 
na Malhangalene por 8 000 000,00MT; 
propriedade no Benfica, na Estrada Na-
cional, de 4 hectares por 1 200 000USD; 
propriedade de 50x200, no Zimpeto 
por 26 000 000,00MT. Contacto: 84-
4393286, Custódio.

4742

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

4753

PROPRIEDADE de 50x150, à beira 
da EN1, em Bobole, vende-se por 2 
700 000,00MT; casa tipo 3, com 2wc 
e garagem, em Magoanine-CMC por 4 
200 000,00MT; propriedade de 3 hec-
tares, à beira da EN1, em Bobole por 8 
000 000,00MT; propriedade de 62x50, 
na Matola-Rio, com infra-estruturas 
por 2 900 000,00MT; casa tipo 3, em 
Guava por 4 500 000,00MT. Contacto: 
84-5926921.

4758

ARRENDA-SE

PROCURA-SE

ARMAZÉNS: no Jardim, com showroom 
e 4 gabinetes, arrenda-se por 180 
000,00MT; no Benfica: de 600m², com 
2 gabinetes, showroom e dependências 
por 230 000,00MT; na Matola EN4, 
de 1434m², com gabinetes e estacio-
namento por 5000USD; na Av. das 
Indústrias, de 1830m², com 4 gabinetes, 
copa, estacionamento e jardim por 390 
000,00MT; na Matola Santos, de 450m² 
e estacionamento por 85 000,00MT. 
Contacto: 84-5171252 ou 82-8945040. 

4597

VIVENDAS: na Sommerschield 1, tipo 
5, com suites e 3 salas, arrenda-se por 
210 000,00MT; na Sommerschield 2, tipo 
7, com suites e piscina por 4000USD; 
na Julius Nyerere, 20 gabinetes por 
7000USD; na Coop, tipo 4, com suite 
por 100 000,00MT; na C. Matola, tipo 
4, com suite e piscina por 70 000,00MT; 
apartamentos: na Polana, tipo 3 por 
60 000,00MT; tipo 2, com suite por 60 
000,00MT; no Alto Maé, num R/C, tipo 3 
por 27 000,00MT. Contacto: 84-5171252 
ou 82-8945040.

4597

SUITES para acomodação de curta 
estadia em Pemba, zona de Wimbe, ar-
rendam-se por 1 200,00MT e 1500,00MT, 
mínimo de 2 dias. Contacto: 84-6289910 
ou 84-6397231.  4697

FLAT ampla (160m²), num prédio só 
para escritórios, 3º andar único - na 
baixa da cidade, no fim da Av. Karl Marx, 
com 4 salas climatizadas, 1 copa e 1 
wc, gradeada, água 24 horas e sistema 
de Credelec (energia), pronta a servir, 
arrenda-se. Contacto: 84-6751327

4670

FLAT tipo 3, num 2º andar, no B. Central, 
arrenda-se por 35 000,00; flat tipo 2, num 
1º andar, no B. Central por 27 000,00; flat 
tipo 3, num 3º andar, no Alto Maé por 28 
000,00; geminada tipo 2, com quintal, 
no B. Central por 45 000,00; flat tipo 1, 
num 12º andar, na baixa por 15 000,00. 
Contacto: 84-3566886 ou 82-5754440.

4766 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DE TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
DELEGAÇÃO PROVINCIAL DO NIASSA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso
O Instituto Nacional de Segurança Social, Delegação Provincial do Niassa convida pessoas singulares, colectivas, nacionais, interessadas e que reúnam requisitos de elegibilidade a 
apresentarem propostas fechadas para o concurso discriminado na tabela abaixo:

Ordem
Modalidade de 

Contratação e respectiva 
referência 

Objecto do Concurso Concorrentes elegíveis

Data e hora – 
limite de entrega 
de documentos 

de qualificação e 
propostas

Data e hora de 
abertura de 

documentos de 
qualificação e 

Propostas 

Validade das 
propostas

Garantia 
Provisória

1
Concurso Publico nº06//

INSS/DPNI/UGEA/
C.P/042/2022

Prestação de Serviço 
de Segurança Privada

Pessoas singulares ou coletivas, 
nacionais interessadas e que 

reúnem os requisitos 

18/5/2022

9.00 horas

31/5/2022

9.15 horas
60 dias   Dispensada 

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concursos ou adquirí-los na Delegação Provincial do INSS do Niassa, em Lichinga, Av. 
Travessia da Juventude, R/C, Telefone 27121106/7 pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais) devendo depositar na conta nº 21132809 – INSS- Delegação 
Provincial do Niassa – Administração, para cada conjunto. 

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

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

Lichinga, aos 18 de Maio de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)

República de Moçambique

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

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concurso
1. O Cofre Geral dos Registos e Notariado convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas inscritas no Cadastro Único de Emprei-

teiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços a apresentarem propostas fechadas para o concurso discriminado na
tabela abaixo:

Objecto

Data e Hora
Valor 

Documento 
Concurso

Garantia 
Provisória Modalidade

Local da abertura 
das propostas e do 

posicionamento
Limite de 
Entrega 

Propostas

Abertura 
Propostas

Posicionamento 
dos concorrentes

Validade
Proposta

Fornecimento de 
pneus e baterias

8/6/2022
11.00 horas

8/6/2022
11.15 horas

14/6/2022
11.00 horas

90 Dias 500,00MT Não 
Requirida

Concurso Limitado 
N.º 06/CGRN-
UGEA/2022

Cofre Geral dos 
Registos e Notariado

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou adquirí-los no endereço descrito
abaixo, pela importância não reembolsável indicada na tabela acima, mediante apresentação de talão de depósito do Banco Absa, na conta nº
32111000061, NIB: 000200323211100006105, em nome da mesma Instituição, Cofre Geral dos Registos e Notariado.

 Cofre Geral dos Registos e Notariado- Rua de Bagamoio Número 48, 1º andar, Telefone +25821311367/+25821311368/86042331

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

Maputo, Maio de 2022
O Presidente do Conselho de Administração do Cofre   

(Ilegível)
4553

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

12ª SECÇÃO (Comercial)

ANÚNCIO
Faz-se saber que por esta Secção correm termos processuais uns Autos de Acção 
Executiva para Pagamento de Quantia Certa com Processo Ordinário, com 
número 07/2022-A/EX, em que é exequente STANDARD BANK, SA, com sede na Av. 
10 de Novembro, cidade de Maputo e executados: ASHRAF JEHAD WAHID ALAHMAD 
e AHMED HATEM FATEH ALLAH MALLAK, actualmente em parte incerta.
São desta forma citados os executados: ASHRAF JEHAD WAHID ALAHMAD e AHMED 
HATEM FATEH ALLAH MALLAK, actualmente em parte incerta, para, no prazo legal de 
10 (dez) dias, finda a dilação de 30 (trinta) dias, pagarem ao exequente STANDARD 
BANK, SA, a quantia de 47 697 614,60MT (quarenta e sete milhões, seiscentos 
e noventa e sete mil, seiscentos e catorze meticais e sessenta centavos), juros, 
custas e demais despesas legais, nos Autos de Acção Executiva para Pagamento de 
Quantia Certa com Processo Ordinário, que este lhes move, ou nomearem bens à 
penhora suficientes para o mencionado pagamento, sob pena de, não o fazendo, se 
devolver esse direito de nomeação ao mesmo exequente, o duplicado da petição inicial 
da aludida execução encontra-se à sua disposição no Cartório desta Secção, podendo 
lhes ser entregues com a nota legal que este acompanha para esse efeito, podendo 
opor-se à execução por embargos a deduzir no mesmo prazo ou agravar do despacho 
de citação no prazo de 8 (oito) dias, (artigos 811, nº 1, 836, nº 1, al. a), 812, 816 e 685 
nº 1, todos do CP Civil.

Para constar se passou o anúncio nos termos do artigo 248 do CP Civil.

Matola, aos 3 de Maio de 2022

O Escrivão de Direito
dr. Alfredo César Bila

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Domingos Samuel
4596

FLAT ou vivenda, dentro ou fora de 
condomínio, nos bairros da Matola, 
procura-se com muita urgência. Contac-
to: 84-5465381 ou 82-3955019.

4784

VENDE-SE
INFRA-ESTRUTURA bem localizada, com loja 
e sobreloja, no bairro Central, na Av. 24 de Julho, 
junto ao Prédio Cortiço, composta por 2 entradas e 
uma casa de banho, área total de 97.7m2, vende-se. 
Contacto: 84-4081528, sem intermediários.

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

O
S “Mambas” conhe-
cem hoje, a partir das 
13.00 horas de Ma-
puto, o adversário a 
enfrentar na primei-

ra eliminatória de qualifica-
ção ao Campeonato Africano 
das Nações, dedicado a joga-
dores que actuam nos respec-
tivos campeonatos (CHAN), 
cuja fase final será disputada 
na Argélia, entre os dias 8 e 31 
de Janeiro próximo.

O sorteio terá lugar na 
sede da Confederação Afri-
cana de Futebol (CAF), na 
cidade do Cairo, capital do 
Egipto.

De acordo com a CAF, que 
fez saber através das suas pla-
taformas de comunicação, o 
sorteio será apadrinhado pela 
lenda argelina Djamal Me-
nad, goleador das “raposas 
do deserto” que conquista-
ram o CAN-1990, que será 
assistido no acto por Khaled 
Nassar, director de competi-
ções do organismo reitor do 
futebol continental.

Nas eliminatórias, que são 
disputadas em cada uma das 
regiões da CAF, os “Mambas” 
devem ter pela frente uma das 
selecções da COSAFA, no-

ELIMINATÓRIAS DO CAN-INTERNO

Moçambique conhece 
adversário esta tarde

meadamente Angola, África 
do Sul, Botswana, Comores, 
Eswatini, Lesotho, Malawi, 
Maurícias, Madagáscar, Na-
míbia, Seychelles e Zâmbia.

Desde a introdução da 
prova, em 2009, os “Mam-
bas” disputaram apenas uma 

vez o CAN-Interno, em 2014, 
na África do Sul, entretanto 
não passando da fase de gru-
pos.

A última edição do CHAN 
teve lugar entre Janeiro e Fe-
vereiro de 2021, nos Cama-
rões, tendo sido ganha por 

Marrocos.
Entretanto, a CAF anun-

ciou um aumento no número 
de equipas participantes do 
CHAN, passando de 16 para 
18 países.

Com o aumento, a Zona 
Norte terá duas equipas na 

competição, que se juntarão 
à anfitriã Argélia, enquanto 
que a África Austral passa a 
ter três participantes, o mes-
mo que a Zona Leste.

A primeira eliminatória 
será disputada na última se-
mana de Junho próximo. 

Mambas conhecem  hoje adversário nas eliminatórias para o CHAN da Argélia-2022

OS Dallas Mavericks vence-
ram os Warriors, por 119-109, 
no quarto jogo da final da 
Conferência Oeste da NBA e, 
assim, evitaram a elimina-
ção.

Luka Doncic foi a figura 
maior, tendo ficado a uma 
assistências do triplo-duplo 
(30 pontos, 14 ressaltos e 
nove assistências), os Mave-
ricks conseguiram vantagem 

de 29 pontos à entrada para o 
último período.

Os Warriors ainda encur-
taram a diferença no marca-
dor, mas não conseguiram a 
reviravolta.

NBA

Mavericks forçam 
quinto jogo

A NBA anunciou, terça-feira, o regresso dos 
jogos a Paris. Detroit Pistons e Chicago Bulls 
vão defrontar-se na capital francesa a 19 de 
Janeiro de 2023, num jogo a contar para a fase 
regular.

É o regresso da NBA a Paris depois de um 
hiato de três anos, provocado pela pandemia 
de Covid-19. Em 2020, a 24 de Janeiro, foram 
os Charlotte Hornets que defrontaram os Mi-

lwaukee Bucks.
Com o primeiro jogo a acontecer em 

1991, França já recebeu 12 partidas da NBA, 
divididas entre jogos da fase regular e de 
pré-época. Recorde-se que o campeonato 
norte-americano de basquetebol iniciou as 
transmissões para este país em 1984, uma 
das ligações mais antigas no que toca ao Ve-
lho Continente.

Paris vai receber 
fase regular

O ALEMÃO Jurgen Klopp foi 
eleito melhor treinador da 
Premier League em 2021/22.

O técnico do Liverpool 
bateu a concorrência de 
Thomas Frank (Brentford), 
Pep Guardiola (Manchester 
City), Eddie Howe (New-
castle) e Patrick Vieira 
(Crystal Palace), numa vo-
tação em que foram combi-
nados os votos do público e 
de um painel de especialis-
tas. Além desta distinção, 
também a Associação de 
Treinadores considerou que 
o germânico foi o melhor
treinador em Inglaterra na
actual temporada.

Mesmo não tendo con-
quistado o título inglês, 
Klopp levou os reds ao se-

gundo lugar, com 92 pon-
tos, apenas menos um do 
que o campeão Man. City. 
Em Janeiro, o Liverpool es-
tava a 14 pontos dos citi-
zens, mas conseguiu apro-
ximar-se, numa temporada 
em que só perdeu por duas 
vezes – o melhor registo do 
campeonato.

Esta é a segunda vez 
que Klopp é distinguido 
com o prémio, depois de 
ter conseguido tal feito em 
2019/20, quando venceu a 
Premier League.

Na actual temporada, o 
Liverpool já conquistou a 
Taça de Inglaterra e a Taça 
da Liga. No sábado defron-
ta o Real Madrid na final da 
Liga dos Campeões.Mesmo tendo perdido o campeonato, Klopp foi eleito o melhor treinador

Klopp melhor treinador
da “Premier League”

O BOM filho à casa retorna e em festa é recebido! Son 
Heung-min, um herói para a Coreia do Sul, regressou na 
terça-feira ao país e tinha a sua espera várias pessoas no 
Aeroporto de Incheon, que o saudaram de forma efusiva.

O avançado do Tottenham ergueu a Bota de Ouro 
conquistada nesta temporada, graças aos 23 golos que 
apontou na Premier League, na qual se sagrou melhor 
marcador a par de Mo Salah. De seguida, agradeceu aos 
presentes no local.

Coreia do Sul 
rendida a Son

Son já está na Coreia onde exibiu a sua Bota de Ouro

O PROCESSO de venda do 
Chelsea está terminado, 
com o Governo britânico a 
validar a operação e a pas-
sar o clube da posse de Ro-
man Abramovich, alvo de 
sanções ligadas à invasão da 
Ucrânia, para um consórcio 
liderado pelo empresário 
americano Todd Boehly.

 Ao final da noite de 
terça-feira, a Premier Lea-
gue aprovou o takeover do 
Chelsea de 4,9 mil milhões 
de euros, ficando apenas 
por ultimar a licença para a 
venda do clube, que estava 
a funcionar num regime de 
excepção até 31 de Maio. 

“Dadas as sanções que 

aplicámos a quem esteja li-
gado ao Presidente russo, 
Vladimir Putin, e à san-
grenta invasão da Ucrânia, 
o futuro a longo prazo do
clube só pode ser garantido
com um novo proprietário”, 
anunciou a Ministra da Cul-
tura, Média e Desporto bri-
tânica, Nadine Dorries.

O clube londrino foi vendido a um consórcio liderado por Todd Boehly

Chelsea passa para 
empresário americano

EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

BOTA DE OURO

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O ATLETA internacional mo-
çambicano Ernesto Muian-
ga conquistou no domingo, 
na Espanha, a medalha de 
bronze, na categoria -58kg, 
no Open Internacional das 
Canárias G2. Para além do 
país anfitrião, fizeram par-
te da competição República 
Checa, Portugal e Bélgica. 

Para lograr o triunfo, o 
moçambicano, que lutou 
em representação de Portu-
gal, a convite da Federação 
Portuguesa de Taekwondo, 
teve de travar três combates, 
dos quais acabou por cair nas 
meias-finais aos pés do por-
tuguês Rodrigo Costa.

Com este registo, o atleta 
garantiu o apuramento para 
o Campeonato Europeu de
Taekwondo, que terá lugar
nas Ilhas Canárias este ano. 

Lembre-se que no mês 
passado, o atleta conquistou, 
nas terras lusas, a Superliga 
Portuguesa de Taekwondo, 
escalão sénior, ao cabo de 
três vitórias em outros tan-
tos combates travados. Ainda 
em Abril, Muianga arrebatou 
uma medalha de ouro, na 
“Finalíssima Portugal”, pro-
va que juntou os 18 melhores 
atletas daquele país. 

O NTSONDZO FC goleou 
o Polana-Caniço por 5-2,
naquela que foi a partida
mais importante da sétima
e última jornada da fase de
grupos do Torneio de Aber-
tura de Futebol de Praia da
Cidade de Maputo, uma
ronda que foi amputada
pelas chuvas que caíram
durante o fim-de-semana,
na capital.

Devido ao mau tem-
po, dois jogos da Série “A” 
agendados para sábado fo-
ram adiados para este fim-
-de-semana. Trata-se dos
embates entre Vulcano FC-
-IMED e Tau-Tau-Mafalala. 
A equipa do Team Loyal fica 
de fora pois já completou os 
seus jogos.

Na Série “B”, cujos jogos 
terminariam no domingo, 
há a registar duas notas. A 
primeira do Ntsondzo FC, 
potencial candidato ao tí-
tulo, que confirmou a sua 
hegemonia batendo Pola-
na-Caniço por 5-2.  

Ainda assim, diga-se a 
bem de verdade que foi um 

O MOÇAMBOLA-2022 será interrompido por 
três semanas e só retoma a 18 de Junho devi-
do aos compromissos da Selecção Nacional de 
futebol que defronta Ruanda e Benin, nos dias 
2 e 8 de Junho, respectivamente.

Os jogos contam para as duas primei-
ras jornadas do Grupo “L” de qualificação ao 
CAN-2023, cuja fase final será na Costa do 
Marfim.

A prova devia rodar, no próximo fim-de-
-semana, a quarta jornada, mas foi inter-
rompida pela Liga Moçambicana de Futebol
(LMF), entidade organizadora, tendo o seu
retorno previsto para 18 de Junho.

De acordo com o director executivo da 
LMF, Marcelino Tovela, apesar dos “Mambas” 
fazerem o último jogo da Data-FIFA a 8 de Ju-
nho, quinta-feira, a entidade que dirige não 
consegue marcar os jogos da quarta jornada 
no fim-de-semana seguinte, devido à dificul-
dade que se espera do regresso dos atletas aos 
respectivos clubes.

A Data-FIFA inicia oficialmente na segun-
da-feira, 30 de Maio, sendo que a partir daí os 

clubes são obrigados a libertar os jogadores 
para representar as respectivas selecções na-
cionais.

Não obstante e a pedido da Federação Mo-
çambicana de Futebol (FMF), a LMF inter-
rompeu a disputa do Moçambola depois da 
terceira jornada, de modo a abrir espaço para 
uma preparação dos “Mambas”, visando os 
próximos compromissos.

Quando o Moçambola retomar terá os se-
guintes jogos, no fim-de-semana de 18 e 19 de 
Junho: Ferroviário de Maputo-ABB, UD Son-
go-Ferroviário de Nacala, Costa do Sol-Ferro-
viário de Nampula, Ferroviário da Beira-Liga 
Desportiva de Maputo, Incomáti de Xinavane-
-AD Vilankulo e Matchedje de Mocuba-Ferro-
viário de Lichinga.

Após a disputa de três jornadas, a prova é 
liderada pela UD Songo, com nove pontos, os 
mesmos que a dupla Costa do Sol e Ferroviá-
rio de Nampula, em segundo e terceiro luga-
res respectivamente. Sem nenhum ponto e a 
ocupar os últimos lugares estão o Incomáti e 
Matchedje de Mocuba.

QUALIFICAÇÃO AO CAN-2023

“Mambas” limam últimas 
arestas em terras nacionais

A 
SELECÇÃO Nacio-
nal de futebol cum-
pre esta manhã e 
logo à tarde, nos 
campos da Associa-

ção Black Bulls e Liga Des-
portiva de Maputo, a sexta 
e sétima sessões de treinos 
de preparação com vista 
aos jogos frente ao Ruanda 
e Benin, respectivamente 
nos dias 2 e 8 de Junho em 
Joanesburgo e Cotonou, 
inseridos no Grupo “L” de 
qualificação ao CAN-2023.

Os “Mambas” tentam 
acertar o passo depois do 
teste contra Eswatini, rea-
lizado na terça-feira, no 
campo da Black Bulls, em 
que a turma visitante ven-
ceu por 1-0.

O jogo serviu para a ob-
servação dos jogadores que 
evoluem internamente, 
sobretudo aos que entram 
pela primeira vez no espa-
ço da Selecção Nacional, e 
intromissão dos processos 
de jogo que caracterizam a 

actuação dos “Mambas”. 
Aliás, foi com este grupo 
e alguns regressados que 
o seleccionador nacional,
Chiquinho Conde, con-
tou no “amigável” frente a
Eswatini.

Os poucos experien-
tes presentes no encontro, 
que já vestiram por várias 
ocasiões a camisola dos 
“Mambas”, entre os quais 
regressados, são o guarda-
-redes Victor Guambe, o
lateral esquerdo Edmilson,

o “central” Chico, que é
chamado dois anos e meio
depois, o médio ofensivo
Telinho e o artilheiro Isac.

RATIFO INTEGRADO
WITI ESPERADO 
AMANHÃ

O artilheiro Ratifo, que 
milita no CfR Pforzheim da 
Alemanha, juntou-se ao 
grupo de trabalho na ter-
ça-feira, mas não foi à al-
tura de alinhar no ensaio 
dos “Mambas” diante dos 

DEVIDO À DATA-FIFA

Moçambola pára
três semanas

swatis, devido ao cansaço 
depois da viagem para Ma-
puto.  

Ratifo fez a sua primei-
ra sessão de treino na ma-
nhã de ontem, no campo 
da Liga, com sentimento 
de orgulho pelo regresso ao 
serviço dos “Mambas”, cer-
ca de um ano depois. A sua 
última aparição na selecção 
foi a 31 de Março de 2021, no 
jogo contra Cabo Verde.

Outro que actua fora de 
portas que poderá juntar-
-se, amanhã, aos “Mam-
bas” é o avançado Witi, que
joga no Nacional da Madei-
ra. Parte significativa dos
“estrangeiros” vai integrar
o grupo de trabalho a partir
de sábado (dia 28) um dia
antes da partida dos “Mam-
bas” para Joanesburgo. São
os casos dos “centrais” Zai-
nadine Jr. (Marítimo) e Me-
xer (Bordéus), o lateral es-
querdo Reinildo (Atlético de 
Madrid), os atacantes Gildo
(Amora FC) e Geny Catamo
(Vitória de Guimarães).

O resto juntar-se-á à 
equipa em Joanesburgo, 
como são os casos de Bru-
no Langa, Desportivo de 
Chaves, que vai disputar 
o segundo “play-off” de
acesso à primeira Liga com
Moreirense, no domingo
(dia 29); os meio-campis-
tas Dominguez (“capitão”)
e Kambala, que actuam nos
clubes sul-africanos Royal e
Baroka, respectivamente.

Ntsondzo impõe-se em jornada amputada

jogo de “gigantes”, bas-
ta olhar para o registo dos 
parciais, nomeadamente 
4-0, no 1.º período, 0-2,
no 2.º, e 1-0 no último.
Os “internacionais” Júlio
Manjate “Arroz” e António

Namapi “Figo” bisaram.
No segundo jogo da tar-

de, a turma das Pescas sur-
preendeu a BFC Mahotas, 
por 9-6, com os parciais de 
3-1; 2-4 e 4-1.

Naquele que seria o

primeiro jogo da tarde, a 
França averbou falta de 
comparência, dando vi-
tória aos Craques da Praia. 
Curiosamente, estas duas 
equipas são as que não 
conseguiram a transição 

para a fase seguinte.
Em cada série transitam 

os primeiros quatro classi-
ficados, sendo que na fase 
seguinte, os vencedores das 
séries defrontam os quartos 
da outra série e os segun-
dos jogam com os terceiros 
também da outra série.

Entretanto, nos últimos 
jogos surgem algumas con-
trariedades entre os clubes 
por causa de inscrições de 
jogadores federados. Uns 
a favor e outros contra. Os 
defensores acham que o 
futebol de praia é um des-
porto que está aberto para 
quem pretende jogar e dar 
outra “vida” à modalidade. 
Mais do que isso, evita que 
algumas equipas se apre-
sentem com número in-
completo de jogadores.

Os “contras” defendem 
que havendo essa abertura, 
o futebol de praia seria in-
vadido pelos federados.

Membro da FMF no Comité da CAF

JOSÉ Souza, membro da 
direcção da Federação 
Moçambicana de Futebol 
(FMF), passa a integrar o 
Comité Permanente para 
o Desenvolvimento do
Futsal e Futebol de Praia
nos próximos dois anos.

A indicação foi feita 
pelo presidente do orga-
nismo continental, Pa-
trice Motsepe. José Sou-
za foi chefe da delegação 
moçambicana de futebol 
de praia, desde a fase de 
qualificação até à final 
do CAN de Senegal-2021, 
competição na qual Mo-
çambique sagrou-se vi-

ce-campeão africano.
Numa nota enviada à 

FMF, o dirigente máxi-
mo da CAF enfatizou a 
importância de todos os 
Comités Permanentes da 
CAF funcionarem em ple-
no e desempenharem as 
suas responsabilidades de 
acordo com os estatutos 
da instituição.

Acrescenta que “nos 
termos do artigo 26 (6) 
dos Estatutos da CAF, o 
secretário-geral deve ela-
borar a agenda e identi-
ficar a data das reuniões 
dos Comités Permanentes 
da CAF”, sendo que nos 

próximos dias este comi-
té terá a sua agenda de 
trabalho definida, assim 
como as datas das reu-
niões.

Para já se sabe que um 
dos pontos da agenda será 
a organização do CAN que 
vai decorrer de 21 a 31 de 
Outubro, em Vilankulo, 
província de Inhambane.

Referir que recente-
mente foi eleito o pre-
sidente da FMF, Feizal 
Sidat, para a direcção 
executiva da COSAFA e 
também para a comissão 
organizadora do CHAN, 
Argélia-2023.

TAEKWONDO

Muianga conquista 
bronze na Espanha

Salientar que o moçam-
bicano está radicado em Por-
tugal há pouco mais de um 
ano, onde se encontra inte-
grado num Centro de Alto-
-Rendimento.

O Open de Espanha tes-
tou as novas regras de pon-
tuação que o taekwondo 
mundial pretende imple-
mentar nas próximas com-

petições internacionais, nas 
quais o vencedor das elimi-
natórias será decidido pelo 
melhor de três rondas e não 
por diferença de pontos. 
Depois desta competição, 
Ernesto Muianga começa a 
preparar-se com vista à qua-
lificação ao “Mundial”-2022 
e aos Jogos Olímpicos de 
2024, em Paris.

AS equipas do Incomáti e 
Desportivo da Matola tran-
sitaram ontem para a se-
gunda eliminatória da Taça 
de Moçambique - fase pro-
vincial de Maputo, mercê 
das vitórias por 1-0, res-

pectivamente contra Clube 
dos Amigos e Atlético de 
Marracuene.

ESFA de Boane afastou 
Ximanganine FC, por 4-2, 
enquanto em Ressano Gar-
cia, distrito da Moamba, a 

Associação Jeito FC caiu aos 
pés do Cross United FC, ao 
perder por 2-0. Hoje está 
agendado o desafio en-
tre Clube de Marracuene 
e Clube de Corrumane, no 
campo da Texlom.

TAÇA DE MOÇAMBIQUE

Incomáti e Desportivo
da Matola vitoriosos

Ernesto Muianga

Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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O PRESIDENTE da Guiné-
-Bissau, Umaro Sissoco Em-
baló, afirmou ontem que
todos os partidos políticos
devem fazer parte do novo
Governo, de iniciativa pre-
sidencial, principalmente os
que estavam representados
no Parlamento, que ele dis-
solveu na semana passada.

“Todos os partidos polí-
ticos devem fazer parte deste 
Executivo de iniciativa presi-
dencial, sem excepção, e, so-
bretudo, os partidos políticos 
que estavam representados 
na assembleia e peço ao pri-
meiro-ministro para contac-
tar a todos”, disse Embaló.

O Chefe de Estado falava 
no final da cerimónia de to-
mada de posse do Primeiro-
-ministro, Nuno Nabiam, e
do vice-primeiro-ministro,

Soares Sambu, reconduzidos 
no cargo, após o Presidente 
guineense ter decidido dis-
solver o Parlamento e con-
vocado eleições legislativas 
antecipadas para 18 de De-
zembro.

“O primeiro-ministro 
nomeado deve sentar-se 
com eles (partidos), discutir, 
trazer as suas propostas para 
avaliarmos, para todos entra-
rem, sem exclusão, porque é 
um Governo que vai organi-
zar eleições”, declarou o PR 
bissau-guineense.

O chefe de Estado sa-
lientou que era bom estarem 
incluídos o Partido Africa-
no para a Independência da 
Guiné e Cabo Verde (PAIGC), 
Movimento para a Alternân-
cia Democrática (Madem-
-G15), Partido da Renovação

Social (PRS) e a Assembleia 
do Povo Unido–Partido De-
mocrático da Guiné-Bissau 
(APU-PDGB), liderado pelo 
actual PM.

O PAIGC venceu as an-
teriores eleições legislativas, 
realizadas em Março de 2019, 
mas o seu Governo foi demi-
tido após a tomada de posse 
de Embaló, que nomeou um 
outro liderado por Nabiam e 
composto por elementos que 
apoiaram a sua candidatura, 
nomeadamente Madem-G15, 
PRS e APU-PDGB.

Na declaração, o PR sa-
lientou também que o Go-
verno está em gestão até à 
realização de eleições e que 
recomendou ao PM que co-
meçasse logo a trabalhar para 
que o escrutínio decorra na 
data prevista. (Lusa)

UE não causou transformação 
fundamental no Sahel
AS intervenções da União Europeia (UE) no Mali e no restante 
Sahel “não resultaram numa transformação fundamental” da se-
gurança na região, considera a investigadora do Instituto Portu-
guês de Relações Internacionais (IPRI), Ana Carina Franco. Para a 
investigadora, entre os defeitos da acção da UE, está a frequente 
rotação dos elementos destacados, pois “não permitiu sedimen-
tar relações com chefias”, nem fomentou “a partilha das suas ex-
periências após as operações”. A título de exemplo, refere que, 
apesar “do seu papel construtivo” e da junção de militares e civis, 
a Missão de Formação da UE no Mali “continuou a confrontar-se 
com o desafiante contexto nacional, incluindo uma contínua fal-
ta de recursos humanos e corrupção”. 

Dezenas de mortos
em operação da Polícia             
no Rio de Janeiro
PELO menos 24 pessoas morreram durante uma operação de 
captura de traficantes de droga de um poderoso grupo crimino-
so, num complexo de favelas no Rio de Janeiro, disseram à Lusa 
fontes oficiais. As autoridades informaram que o Hospital Esta-
dual Getúlio Vargas para onde foram encaminhadas as vítimas 
recebeu 28 pessoas das quais 24 confirmadas mortas. O objectivo 
da operação, segundo as autoridades, era desmantelar o Coman-
do Vermelho, uma facção “com uma ideologia de guerra” e que 
é “responsável por mais de 80% dos confrontos armados” no Rio 
de Janeiro. Esta foi a segunda operação mais letal na cidade, fi-
cando apenas atrás apenas da realizada, em Maio de 2021, na qual 
morreram 28 pessoas.

CNE aprova parecer para 
convocação de eleições
A PLENÁRIA da Comissão Nacional Eleitoral (CNE) angolana 
aprovou na terça-feira “por unanimidade” o parecer sobre a 
existência de condições para a convocação das eleições gerais, 
solicitado pelo Presidente, e que será remetido “imediatamen-
te” a João Lourenço. A informação foi transmitida pelo porta-voz 
da CNE, Lucas Quilundo. Em declarações no final da sessão, que 
decorreu em Luanda, Quilundo referiu que o encontro decorreu 
no quadro da solicitação do PR formulada à CNE nos termos da 
Constituição da República de Angola. “Depois de amplo debate, 
no seio dos membros da CNE, por unanimidade a plenária apro-
vou este parecer que será imediatamente remetido ao PR”, disse.

Massacre numa escola do Texas
PELO menos 21 pessoas morreram, incluindo 18 crianças e três 
adultos, num tiroteio que ocorreu esta terça-feira numa esco-
la primária na cidade de Uvalde, no estado norte-americano do 
Texas. O suspeito entrou no estabelecimento de ensino e abriu 
fogo indiscriminadamente, de acordo com o governador do Texas. 
O jovem de 18 anos foi morto pela Polícia. O Presidente norte-a-
mericano, Joe Biden, ordenou que as bandeiras do país sejam co-
locadas a meia haste em demonstração de respeito pelas vítimas 
da violência, sem sentido, perpetrada por um atirador na Robb 
Elementary School. Num discurso à nação, face ao tiroteio, Biden 
indagou “como nação, temos que perguntar: quando, em nome 
de Deus, vamos enfrentar o ‘lobby’ das armas?”. O país já conta-
biliza mais de 50 mortos em dez tiroteios em massa só este ano.

Afeganistão com um milhão   
de crianças famintas
POUCO mais de um milhões de crianças com menos de cinco 
anos de idade no Afeganistão enfrentam riscos de má nutrição, 
de acordo com as Nações Unidas que alertam sobre o aumento do 
número de crianças hospitalizadas devido à fome no país. O rela-
tório que avalia a situação no país indica que a pobreza está a au-
mentar, fazendo com que muitos cidadãos precisem de ajuda de 
emergência. O documento indica que as pessoas mais vulneráveis 
são as principais vítimas, incluindo crianças e mães afegãs que lu-
tam para alimentar as famílias. O Fundo das Nações Unidas para a 
Infância, UNICEF, reitera a gravidade da situação, afirmando que 
1,1 milhão de crianças podem vir a sofrer fome severa, o que sig-
nifica o dobro da situação relativa à falta de alimentos em 2018. 

Resgatados corpos de mineiros 
no Burkina Faso
AS autoridades burquinabês encontraram terça-feira os corpos 
de quatro dos oito mineiros que ficaram presos numa mina de 
zinco em 16 de Abril, após 39 dias de intensas buscas, anunciou 
ontem o Governo do país. As autoridades declararam que, ape-
sar “da circunstância dolorosa”, o Governo não interrompeu “as 
operações de busca para encontrar os outros quatro mineiros”. 
Os oito mineiros - um tanzaniano, um zambiano e seis burqui-
nabês - ficaram presos a 16 de Abril, depois de chuvas torrenciais 
terem inundado a mina de zinco na cidade de Perkoa, no centro 
do Burkina Faso.

Ferdinand Marcos proclamado 
Presidente das Filipinas
O PARLAMENTO filipino proclamou ontem Ferdinand Marcos 
Júnior como o 17.º Presidente do país, após a vitória nas eleições 
de 9 de Maio, com mais de 31,6 milhões de votos (58,8%). Filho do 
antigo Presidente filipino, Marcos Júnior, toma posse no próximo 
mês e é o primeiro candidato presidencial a conquistar a maioria 
absoluta desde que o seu pai foi deposto em 1986, forçando a sua 
família ao exílio nos Estados Unidos. A sua vitória confirmou a 
volta ao poder do clã Marcos, 36 anos depois da revolta popular 
que o expulsou. O novo PR filipino pretende adaptar principais 
políticas do seu antecessor, Rodrigo Duterte, cuja filha, Sara Du-
terte, é a nova vice-presidente do país, e uma aproximação a Chi-
na em relação aos Estados Unidos.

O PRESIDENTE chinês, Xi Jinping, defen-
deu ontem o histórico da China na defesa 
dos Direitos Humanos, num encontro com 
a Alta-comissária da ONU Michelle Ba-
chelet, argumentando que cada nação deve 
escolher o seu próprio percurso.

Xi expôs as principais questões relativas 
ao desenvolvimento dos Direitos Humanos 
no país asiático no contexto da sua história 
e cultura, reafirmando a posição do Partido 
Comunista da China (PCCh) e do Governo 
chinês sobre esta matéria. 

“Após décadas de esforços árduos, a 
China encontrou com sucesso um cami-
nho de desenvolvimento dos DH em linha 
com a tendência dos tempos e a realidade 
nacional. Temos promovido a democracia 
popular de pleno processo, promovendo a 
salvaguarda legal dos Direitos Humanos, e 
defendendo a equidade social e a justiça”, 
afirmou Xi num encontro virtual com Ba-
chelet,  que está a realizar uma visita ao 
país. 

O Chefe de Estado chinês salientou que, 
com base na igualdade e no respeito mútuo, 
Beijing está disposto a conduzir o diálogo 
sobre os Direitos Humanos e a cooperação 
com todas as outras partes para expandir o 

entendimento mutuo. 
“Qualquer sistema ou modelo copiado 

cegamente de outro país, independente-
mente da situação no terreno, não só olhará 
para fora do lugar, como trará consequên-
cias desastrosas. Se isso acontecer, são as 
pessoas que sofrerão os problemas resul-
tantes. Não há falta de tais exemplos, e há 
que tirar lições”, referiu.

Bachelet efectua uma visita de seis dias 
à China, que inclui uma deslocação à pro-
víncia de Xinjiang, onde organizações dos 
DH denunciam que pelo menos um milhão 
de uigures e membros de outras minorias 
de origem muçulmana estão ou foram en-
carcerados em campos de doutrinação e 
colocados sob vigilância apertada pelas au-
toridades.

Beijing classificou tais acusações como a 
“mentira do século” e apela que “devemos 
evitar padrões duplos e parar de interferir 
nos assuntos internos dos outros países sob 
o pretexto dos Direitos Humanos”.

Bachelet é a primeira Alta-comissária
da ONU para os Direitos Humanos a visitar 
a China, desde 2005, após anos de negocia-
ções com Beijing sobre os termos da visita a 
Xinjiang. (XINHUA/LUSA)

O SECRETÁRIO-GERAL das Nações Unidas, 
António Guterres, considerou ontem que a 
guerra na Ucrânia representa uma “tempestade 
perfeita” para os países em desenvolvimento, 
nomeadamente em África, devido aos impactos 
no significativo aumento dos preços.

“A guerra na Ucrânia está a criar uma tem-
pestade perfeita para os países em desenvolvi-
mento, especialmente em África; esta crise está 
a resultar num aumento exponencial de custos 
para os alimentos, energia e fertilizantes, como 
consequências devastadoras para os sistemas 
alimentares e de nutrição, ao mesmo tempo que 
torna mais difícil para o continente mobilizar os 
recursos financeiros necessários para investir no 
seu povo”, escreveu Guterres.

Numa mensagem alusiva ao Dia de África, 
que ontem assinalou, o SG da ONU avançou 

que “as perspectiva no horizonte são brilhantes, 
desde a crescente e vibrante população jovem, a 
iniciativas como a zona de livre comércio conti-
nental” e outras, mas alertou que os desafios são 
múltiplos. “África é um lar de esperança”, mas, 
continuou Guterres, enfrenta vários desafios 
que a impedem de atingir o seu pleno poten-
cial, incluindo a pandemia da Covid-19 e o seu 
impacto devastador nas economias africanas, as 
mudanças climáticas, os conflitos por resolver e 
uma severa crise alimentar.

Para Guterres, o mundo tem de se juntar em 
solidariedade com todos os africanos para forta-
lecer a segurança alimentar e colocar a nutrição 
ao alcance de todas as pessoas, além de termi-
nar a pandemia, reforçar o sistema financeiro 
global, para a mudança climática e silenciar as 
armas em todos os conflitos. (Lusa)

O 
VICE-MINISTRO dos 
Negócios Estrangei-
ros da Rússia exigiu 
ontem o levanta-
mento das sanções 

impostas a Moscovo como 
condição para se evitar a crise 
alimentar mundial.

“A solução para se resolver 
o problema alimentar requer
uma abordagem colectiva,
envolvendo, em particular, o
levantamento das sanções que 
foram impostas às exporta-
ções e transacções financeiras
russas”, disse o Vice-ministro
dos Negócios Estrangeiros,
Andrei Rudenko, citado por
agências de notícias da Rússia.

A Rússia declarou ao mes-
mo tempo disposição para 
negociar um corredor de na-
vegação no Mar Negro para 
navios com cereais bloquea-
dos nos portos da Ucrânia, 
no dia em que anunciou que 
o porto de Mariupol voltou a
estar operacional.

O governante russo acres-
centou que a Ucrânia deve 
desminar todos os portos 
onde se encontram os navios. 

“A Rússia está disposta a 

O PRESIDENTE da Comissão 
da União Africana conside-
rou ontem, numa mensagem 
alusiva ao Dia de África, que 
o continente é uma “vítima
colateral” da guerra entre a
Rússia e a Ucrânia, que expôs
a fragilidade estrutural da re-
gião.

Moussa Faki Mahamat 
afirmou que África já enfrenta 
uma crise económica agravada 
pela dívida, crise energética e 

climática que, por seu turno, 
afecta os preços dos alimen-
tos, assim como a pandemia 
da Covid-19, que enfraquece 
a capacidade de produção dos 
vários agentes económicos. 

Na mensagem elencou os 
principais desafios de África 
nos últimos dez anos, como o 
terrorismo, extremismo vio-
lento e crime transnacional, 
Moussa Faki Mahamat salien-
tou ainda que “o continente 

está confrontado com os de-
sastres originados pela má go-
vernação” e destacou o papel 
de uma sociedade civil mais 
forte.

O governante apresentou 
as principais iniciativas que 
a União Africana lançou no 
passado recente e admitiu que 
“os resultados nem sempre 
corresponderam às ambições, 
mas estamos no caminho cer-
to”. (Lusa)

CRISE ALIMENTAR MUNDIAL

Solução condicionada ao fim 
das sanções contra a Rússia

Guerra no celeiro mundial provoca crise alimentar global
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dar um passo humanitário”, 
disse Rudenko, que não espe-
cificou se existem contactos 
sobre a abertura do eventual 
corredor de navegação (que 

Moscovo classificou como 
humanitário) desde o porto de 
Mariupol, no Mar de Azov, até 
ao Mar Negro.

O vice-ministro dos Ne-

gócios Estrangeiros disse 
ainda que a situação no Mar 
Negro pode agravar-se “con-
sideravelmente” caso che-
guem à região navios de escol-

ta a cargueiros de cereais, uma 
possibilidade que foi noticiada 
na imprensa internacional. 

Rudenko recusou ainda 
as acusações de que Moscovo 

está a “roubar” os cereais que 
se encontram armazenados 
nos portos ucranianos.  

Da mesma forma, o chefe 
do Centro Nacional de Co-
mando da Rússia, general 
Mikail Mizintsev (Ministério 
da Defesa), acusou o Ocidente 
de tentar retirar os cereais da 
Ucrânia sem se importar que 
os silos ucranianos fiquem va-
zios.

De acordo com o mesmo 
oficial, em seis portos ucra-
nianos no Mar Negro estão 
bloqueados 70 navios estran-
geiros de 16 países, sendo que, 
acusou, a artilharia de Kiev e 
as minas navais de “não per-
mitem” a saída dos navios. 

O general anunciou ainda 
a abertura do corredor de na-
vegação desde Mariupol para 
a saída de navios estrangeiros 
em direcção ao Mar Negro e 
que nos próximos dias, entre 
às 5.00 e 16.00 horas locais 
vai ser permitida a passagem 
de navios estrangeiros blo-
queados nos vários portos da 
região: Kherson, Mykolaiv, 
Chornomorsk, Ochakov, 
Odessa e Yuzhny. (Lusa)

Guerra é “uma 
tempestade 
perfeita” para África

Vítima colateral
do conflito

GUINÉ-BISSAU

DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS 

PR convida todos os partidos 
a integrarem novo Governo

China deve escolher
“o seu próprio percurso”
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