
Director:  LÁZARO MANHIÇA    l     Edição N.º   31.361    l     Terça-feira,  27 de Julho de 2021    l     www.jornalnoticias.co.mz    l j .noticias@snoticias.co.mz    l     30,00MT 

BREVES

Registando a história de MoçambiqueRegistando a história de Moçambique

Pág. 6

Pág. 3

Pág. 9

0
6
5
8
3
2
5

1
0
8
1
5
6

6
5
8
3
2
5

1
0
8
1
5

6

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

Fica em casa.

O PAÍS registou de domingo para ontem 1435 
casos positivos e 2227 recuperados da Co-
vid-19, indicam as autoridades sanitárias no 
seu comunicado diário sobre a evolução da 
doença no país e no mundo.

Dos novos casos positivos, 622 são da ci-
dade de Maputo e 209 da província de Mapu-
to, as duas regiões geográficas com maiores 
índices de contaminação, infectados e óbitos. 

O documento anuncia também mais 25 
mortes ocorridas entre os dias 24 e 26 de Julho 
corrente. A capital do país registou 17 óbitos, 
a província de Maputo (quatro), enquanto 

Sofala, Tete, Nampula e Niassa entram nas 
estatísticas com um cada. Trata-se de pessoas 
com idades que variam de 37 a 99 anos.  

Por outro lado, deram entrada nos cen-
tros de tratamento da doença 39 pacientes 
com complicações associadas à Covid-19, 
enquanto 31 tiveram alta hospitalar. Assim, o 
país soma 459 doentes internados.

Com os 2227 recuperados de domingo 
para ontem, sobe para 84.994 o cumulativo 
de indivíduos curados da doença. O país con-
tabiliza um cumulativo de 25.419 casos acti-
vos e 1307 óbitos.  

A PROCURADORIA-GERAL da Re-
pública (PGR) vai criar brevemente 
um Gabinete Central de Combate à 
Criminalidade Organizada e Trans-
nacional (GCCCOT)). 

A informação foi revelada pela 
Procuradora-Geral da República, 
Beatriz Buchili, na abertura da III 
Sessão Extraordinária do Conselho 
Coordenador do Ministério Público, 
que decorre desde ontem na cidade 
de Maputo.

O órgão deverá ocupar-se ex-
clusivamente de crimes como tráfi-
co de drogas, armas, seres e órgãos 
humanos, branqueamento de capi-
tais, entre outras actividades cri-

minosas que assolam o país. Aliás, 
o Ministério Público considera o
combate à criminalidade organiza-
da como sua prioridade, daí apostar
numa actuação célere e audaciosa.

Buchili destacou, entretanto, 
avanços na luta contra a crimina-
lidade, particularmente a organi-
zada e transnacional, que ameaça 
a ordem, segurança e tranquilidade 
pública, referindo-se especifica-
mente ao aumento da capacidade 
de investigação na abordagem de 
fenómenos como terrorismo, trá-
fico de pessoas e de drogas, raptos, 
corrupção, branqueamento de ca-
pitais, entre outros.

“A reforma legislativa nestas 
matérias reforça a nossa convicção 
de que devemos continuar a con-
solidar a nossa capacidade e forta-
lecimento institucional, pois, a par 
do reforço do quadro legal, visando 
prevenir e reprimir esta criminali-
dade, impõe-se a tomada de medi-
das organizativas, através do incre-
mento de recursos humanos e sua 
capacitação nas vertentes técnica, 
táctica e tecnológica, na perspecti-
va de utilização dos meios especiais 
de recolha e produção de prova”, 
disse.

Na ocasião, a Procuradora-Geral 
da República falou ainda da apre-

ciação dos regulamentos internos 
dos gabinetes centrais e provinciais 
de recuperação de activos, em que 
se prevê a adequação da sua orga-
nização e funcionamento, de modo 
a responderem à dinâmica impos-
ta actualmente pela aprovação do 
novo pacote legislativo. 

Sublinhou que a acção do Minis-
tério Público deve reflectir-se não 
só na área criminal, como também 
nas diversas áreas de intervenção, 
através da promoção dos direitos 
humanos, bem assim no controlo 
da legalidade e ainda nas jurisdi-
ções administrativa, civil, laboral e 
comercial.

PR participa na cimeira 
de negócios EUA-África

IGAP inicia apresentação 
dos delegados provinciais

Abertas candidaturas para casas 
da fase dois da Vila Olímpica

Nova ponte sobre rio Save 
pronta dentro de um ano

PGR solidariza-se com vítimas 
do terrorismo em Cabo Delgado

RM oferece máquinas
de costura em Guijá

O PRESIDENTE da República e em exercício da Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral (SADC), Filipe Nyusi, participa hoje, em 
formato virtual, na 13.ª Cimeira de Negócios Estados Unidos-África, sob 
o lema “Novos caminhos para uma parceria económica mais forte entre
os Estados Unidos e África”. O evento de três dias vai-se debruçar sobre a 
próxima fase da parceria económica entre os EUA e África, destacando-se 
áreas-chave como saúde, igualdade de género, comércio e investimen-
tos, transição energética, mudanças climáticas, agro-processamento, 
infra-estruturas e transformação digital. Nyusi vai integrar o painel de 
alto nível da sessão de abertura, em que serão abordadas as prioridades 
sobre a cooperação económica bilateral entre os EUA e África.

A INSPECÇÃO-GERAL da Administração Pública 
(IGAP) inicia hoje a apresentação dos delegados 
provinciais, no âmbito da instalação deste órgão 
em todas as províncias do país. O acto, que inicia 
nas províncias de Inhambane e Gaza, será orienta-
do pelo inspector-geral do IGAP, Augusto Mango-
ve, com encontros de cortesia com os secretários 
de Estado e governadores de províncias. 

A RÁDIO Moçambique (RM), em parceria 
com a Associação de Luta contra a Pobreza, 
ofereceu há dias máquinas de costura in-
dustriais a duas associações que se dedicam 
a actividades de geração de renda no distrito 
de Guijá, em Gaza. Trata-se das associações 
Eduardo Mondlane e Liberdade, das co-
munidades de Jonasse e Mubanguene, que 
receberam este apoio financiado pela Em-
baixada da Tailândia, no quadro da respon-
sabilidade social da Rádio Moçambique. 

A PARTIR DA PRÓXIMA SEMANA

Mais de um milhão 
de pessoas vão à vacinação

O 
MINISTÉRIO da 
Saúde (MISAU) ini-
cia próxima semana 
a etapa comple-
mentar da segunda 

fase da vacinação contra a 
Covid-19, durante a qual de-
verão ser imunizados mais 

de um milhão de pessoas no 
país. 

A informação foi avan-
çada ontem pela directora 
nacional-adjunta de Saúde 
Pública no MISAU, falando 
no briefing semanal de ac-
tualização de dados sobre a 

evolução da Covid-19 no país 
e no mundo.

Benigna Matsinhe anotou 
que, durante o processo, se-
rão imunizados todos os in-
divíduos com idade igual ou 
superior a 50 anos, incluindo 
os dos grupos seleccinados 

para a primeira e segunda 
fases que, por alguma razão, 
não tenham tomado a vacina.  

Até ao momento, 318.955 
pessoas estão completa-
mente vacinadas contra a 
Covid-19 no país, o que cor-
responde a cerca de três por 

Moçambique recebeu ontem 302.400 doses de vacina doadas pelos EUA no âmbito do mecanismo COVAX 

Aumenta número 
de recuperados

PGR cria Gabinete 
de Combate à Criminalidade  

RESTAURAÇÃO DO MANGAL

Comunidades 
recomendadas a procurar 
meios alternativos  

A meta é plantar até ao próximo ano cinco mil hectares de mangal

AS comunidades costeiras de-
vem considerar meios alterna-
tivos à exploração do mangal 
para a sua sobrevivência, de 
modo que o país alcance as me-
tas assumidas junto às Nações 
Unidas de plantar, até ao pró-
ximo ano, cinco mil hectares 
deste recurso.

O desafio foi lançado on-
tem, em Quelimane, pela Mi-
nistra do Mar, Águas Interiores 
e Pescas, Augusta Maíta, no 
contexto do Dia Internacional 
para a Conservação do Mangal, 
que coincidiu com o lançamen-
to do Programa  Nacional de 
Restauração dos Ecossistemas 
de Mangais (PNREM).

Na cerimónia, que decorreu 
sob o lema “Mangal restaurado, 
Moçambique resiliente”, Maí-
ta apelou aos governos locais, 
academias, comunidades, lide-
ranças comunitárias locais para 
se engajarem na restauração 
destes ecossistemas, bem como 
na sua preservação, de modo 
a aumentar os benefícios am-
bientais, sociais e económicos 
dai resultantes.

A governante afirmou que, 
sendo a luta pela sobrevivência 

uma das causas evocadas para 
justificar a  destruição do man-
gal, há necessidade de os go-
vernos e as lideranças comuni-
tárias cumprirem o seu papel, 
mobilizando as comunidades 
para o uso sustentável deste 
importante recurso natural. 

Destacou que se o país 
conseguir travar a acentuada 
degradação do mangal, con-
siderado “maternidade” dos 
peixes e camarão, terá um 
melhor ambiente, segurança 
alimentar, maior captação de 
divisas através das exporta-
ções e consolidará, cada vez 
mais, a sua posição de tercei-
ro país africano com a maior 
floresta, depois da Nigéria e 
Guiné-Bissau.  Salientou que 
estes ecossistemas têm a fun-
ção de proteger as cidades e 
infra-estruturas costeiras de 
ventos fortes, das tempesta-
des e de todos eventos naturais 
extremos, sobretudo para um 
país como Moçambique,  cicli-
camente afectado por ciclones. 

Explicou que o PNREM co-
bre 22 distritos de sete provín-
cias costeiras, nomeadamente 
Maputo, Gaza, Inhambane, 

Sofala, Zambézia, Nampula e 
Cabo Delgado. 

O país tem 305 mil hecta-
res ocupados por mangal, um 
património natural, nacional 
e internacional. Contudo, mais 
de 88 hectares são devastados 
por ano devido à acção huma-
na, causas naturais, construção 
de salinas, expansão urbana e o 
uso insustentável dessas áreas. 

No lançamento do progra-
ma foram plantadas 140 mil 
mudas plantas nos 22 distri-
tos, no contexto da estratégia 
nacional de recuperação deste 
ecossistema.

 O Governo pretende que 
até 26 de Julho do próximo ano 
tenham sido repovoados mais 
de três mil hectares. O gover-
nador da Zambézia, Pio Matos, 
indicou que a província precisa 
de intervenção mais robusta 
em termos de restauração do 
mangal, pois de todas as pro-
víncias cobertas pelo programa 
Zambézia tem a maior área de 
costa, com 400 quilómetros no 
Banco de Sofala, onde a activi-
dade pesqueira é intensa, facto 
que impõe necessidade de re-
posição. 

cento da população moçam-
bicana. A directora nacional-
-adjunta de Saúde Pública
disse que a vacinação é fun-
damental para travar a pro-
pagação da Covid-19, tendo
impacto ainda na redução de
casos graves da doença, in-
ternamentos e óbitos.

“Aliás, basta ver que, dos 
111.723 casos notificados com 
Covid-19 no país, 5412 tive-
ram de ser internados nas 
unidades sanitárias ou em 
centros de tratamento, o que 
significa que cinco por cen-
to de pessoas infectadas de-
senvolveram formas graves 
da doença”, disse, apelando 
a todos os abrangidos nesta 
etapa para aderirem à vaci-
nação. 

As autoridades moçam-
bicanas reconhecem que o 
número de pessoas vacinadas 
até ao momento está aquém 
do desejado pelo país, que se 
confronta com a escassa dis-
ponibilidade de imunizantes.

Lembram ainda que a 
vacinação da população vai 
contribuir para a normaliza-
ção do funcionamento dos 
diversos sectores produtivos 
e económicos do país. 

Por isso, apelam a todos 
os que serão abrangidos na 
próxima fase de imunização 
para que adiram aos postos 
de vacinação.

Ontem, o país recebeu 
302.400 doses da vacina 
contra a Covid-19 doadas 
pelo Governo dos Estados 
Unidos no âmbito da inicia-
tiva global COVAX.
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Electricidade chega a Matchedje 
que tem vários projectos na manga

Daimone Hassane, chefe do 
posto administrativo de Mat-
chedje, entrevistado pela nossa 
Reportagem sobre a electrifi-
cação da sua região, disse, sem 
hesitação, que “o modo de vida 
da população numa análise so-
cial e económica vai mudar. A 
energia eléctrica, que era tan-
to esperada há cerca de quatro 
anos, vai estimular o exercício 
de actividades de rendimento, 
factor importante no esfor-
ço para a melhoria do nível de 
qualidade de vida das famí-
lias”.

O projecto para a electrifi-
cação de Matchedje, cerca de 
220 quilómetros da cidade de 
Lichinga, capital provincial, foi 
desenhado em meados do ano 
2018. 

Prevendo uma corrida 
desenfreada à terra para im-
plantação de infra-estruturas 
sociais e económicas, como 
resultado da concretização do 
processo de electrificação do 
posto administrativo, as au-
toridades locais desenharam 
um plano de urbanização que, 
segundo Daimone Hassane, 
privilegiou espaços para cons-
trução de infra-estruturas do 
governo e da população.

A segunda fase da inicia-
tiva, desenvolvida com apoio 
das autoridades provinciais, 
focou-se na demarcação de 
parcelas para  o desenvolvi-
mento de actividades econó-
micas, nomeadamente, indús-
trias, comércio e turismo.

“Depois que o sistema fo-

O CENTRO de Interpretação de 
Matchedje, depositário de in-
formação relevante de parte da 
história da Luta de Libertação 
Nacional e seus participantes, 
regista, nos últimos tempos, 
um abrandamento considerá-
vel do número de visitantes, 
sobretudo de estudantes, in-
teressados em “beber” infor-
mações sobre o processo que 
conduziu Moçambique à  inde-
pendência.

Feliciano Zambeze, direc-
tor da instituição pública, disse 
acreditar que a electrificação 
de Matchedje vai constituir um 
forte atractivo para a promoção 
do turismo histórico-cultural, 
acrescentando “que a energia 
que consumíamos, produzida 
à base de um pequeno sistema 
de painéis solares, não era sufi-
ciente para abastecer o Centro 
de Interpretação e isso retraia 
turistas.”

Com energia eléctrica de 
qualidade que hoje alimenta 
o Centro, já se pode sonhar na

EM Matchedje é impossível, 
neste momento, encontrar, 
por exemplo, um serviço de 
serralharia e soldadura, para 
a reparação de uma máquina, 
um veículo ou outro qualquer 
equipamento que se encontre 
quebrado. A solução passa por 
o interessado percorrer cerca
de 160 quilómetros para a sede
distrital de Sanga ou atravessar
a fronteira norte para a Tanzâ-
nia, com todos custos associa-
dos.

No entanto, segundo dis-
se o secretário do Estado no 
Niassa, Dinis Vilanculos, em 
contacto com a nossa Reporta-
gem em Lichinga, o fim desse 
sofrimento está à vista, fruto da 
iniciativa presidencial Energia 
para Todos, que vai imprimir 
um ritmo acelerado no pro-
cesso de desenvolvimento do 
posto de Matchedje, em parti-
cular, e da provincial, em geral.

“As unidades de prestação 
de serviços, nomeadamente, 
da indústria de transformação 

tovoltaico iniciou a fornecer 
energia à vila de Matchedje, 
no passado dia 25 de Junho, 
aumentaram, junto do gover-
no local, pedidos de esclareci-
mento relativos aos mecanis-
mos para o estabelecimento 
de pequenas industriais e casas 
comerciais”, disse o chefe do 
posto.

Até a passada sexta-fei-
ra, tinham sido aprovados seis 
pedidos de implantação de 
moageiras que haviam dado 
entrada nos últimos 30 dias. 
Hassane Daimone precisou que 
se trata de cidadãos nacionais 
que já adquiram os equipa-
mentos e que a sua montagem 
está dependente da finalização 
dos procedimentos legais para 
a atribuição da respectiva par-
cela.

Acrescentou que o governo 
local aguarda pelo aval do Fun-
do Nacional de Energia (FU-
NAE), relativamente ao fim da 
fase experimental do sistema, 
para permitir ligações a insta-
lações com fins económicos, 
que podem significar maior 
consumo de energia.

No entanto, foi aprovado 
recentemente o pedido de um 
agente económico nacional 
para construção de um arma-
zém, o primeiro do género na 
história de Matchedje, para 
venda a grosso e a retalho de 
produtos alimentares entre 
outros bens industrializados. 
O chefe do posto precisou que 
a mercadoria para abastecer 
o armazém será adquirida em

Energia vai promover
turismo histórico-cultural

adopção de um novo horário de 
funcionamento para satisfazer 
os visitantes. Adicionalmente, 
acrescentou, o centro turís-
tico de Matchedje, que abriu 
concurso para selecção de um 
gestor privado no ano passado, 
poderá atrair um gestor para o 
complexo constituído de treze 
casas.

Matchedje conta com uma 
pista de aterragem para ae-
ronaves de pequeno porte, 
incluindo helicópteros, re-
construido aquando das ce-
lebrações do cinquentenário 
do II Congresso, em 2018. A 
infra-estrutura beneficia de 
forma regular de manutenção 
de para sua conservação. Fe-

liciano Zambeze acredita em 
bons dias para aquela região 
do distrito de Sanga, justifi-
cando o seu optimismo com 
a concretização do projecto 
de asfaltagem da estrada Ma-
tchedje-Unango, o que pro-
moverá o desenvolvimento 
multifacetado do posto de 
Matchedje.

Dinís Vilanculos acredita na
promoção do auto-emprego

de produtos agrícolas, serra-
lharia, soldadura e carpintaria 
vão surgir nos próximos mo-
mentos, o que estimulará o 
auto-emprego, sobretudo,  da 
juventude”, disse.

Disse esperar novos projec-
tos de investigação da história 

da Luta de Libertação Nacio-
nal a partir do acervo que se 
encontra em Matchedje. O II 
Congresso da FRELIMO, ali 
realizado, traçou a estratégia 
para vencer o colonialismo 
português. “Considero que a 
informação que se encontra em 

Matchedje ainda não foi devi-
damente explorada e os inves-
tigadores certamente quererão 
buscar o que pode estar em fal-
ta, num ambiente salutar asse-
gurado, em parte, pela energia 
eléctrica de qualidade faz”, re-
matou Vilanculos.

Lichinga e na vizinha Repúbli-
ca Unida da Tanzânia, situada 
a norte do distrito de Sanga, 
facto que vai aliviar a popula-
ção que é forçada a deslocar-
-se para os principais centros

urbanos para fazer a aquisição 
de bens de primeira necessi-
dade.

Alguns empresários reali-
zaram missões exploratórias a 
Matchedje para se inteirar jun-

to das autoridades locais sobre 
a possibilidade de implantação 
de serviços de hotelaria e turis-
mo.

Daimone Hassane preci-
sou tratar-se de investidores 

idos da Tanzânia e do Malawi, 
incluindo da localidade de Lu-
pilichi, conhecida pelo facto de 
agrupar investidores ligados à 
exploração de recursos mine-
rais, em particular o ouro.

CARLOS TEMBE

C
ERCA de novecentas 
famílias da vila-sede 
do posto administrativo 
de Matchedje, distrito 
de Sanga, província do 

Niassa, beneficiam, pela pri-
meira vez, de energia eléctrica 
de qualidade, gerada a partir de 
uma central fotovoltaica dota-
da com potência de 200 KVA, 
cuja implantação custou aos 
cofres do Estado e comparti-
cipação de parceiros um mon-
tante estimado em 150 milhões 
de meticais.

Matchedje é uma das pri-
meiras zonas libertadas no 
decurso da luta de libertação 
nacional (1964-1974) e que 
entre 20 e 25 de Julho de 1968 
acolheu o segundo congres-
so da Frente de Libertação de 
Moçambique (FRELIMO), o 
primeiro do então movimento 
de libertação realizado no ter-
ritório nacional. 

O sistema fotovoltaico de 
Matchedje, implantado no 
âmbito da iniciativa presiden-
cial Energia Para Todos, entrou 
em funcionamento, em regime 
experimental, em 25 de Junho 
último e a energia eléctrica 
gerada beneficia, neste mo-
mento, 315 instalações domi-
ciliárias das 900 previstas, de 
acordo com dados em nosso 
poder.

As reacções da electrifi-
cação da vila de Matchedje, 
a partir da qual a energia será 
expandida para as localidades 
circunvizinhas, apontam para 
uma única direcção, ou seja, 
promover o desenvolvimento 
social, cultural, económico e 
consolidação da unidade e so-
berania nacional. 

Central fotovoltaica de Matchedje

Casa do centro turístico de MatchedjePosto de Saúde 2º Congresso de matchedje
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

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

(UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES)

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO
1. O Serviço Provincial de Justiça e Trabalho de Nampula convida empresas interessadas a apresentarem propostas

fechadas, para o concurso abaixo indicado:

Concurso Descrição
Data-limite                           
de entrega

Data e hora                            
da abertura

23D0002141/CL Nº01/2021 Aquisição de motorizadas
6/8/2021

10.00 horas

6/8/2021

10.30 horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos de concurso ou adquiri-los,
no Sector UGEA do Serviço Provincial de Justiça e Trabalho de Nampula, ao preço de 1.000,00MT, não reembolsáveis.

3. As propostas deverão ser submetidas no seguinte endereço: Praça da Liberdade, telefone nº 26212496/26212547,
Fax: 26212503, Caixa Postal 227, Correio electrónico: d.prov.justica@gmail.com. O período de validade das propos-
tas é de 120 (cento e vinte) dias e o concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

Nampula, aos 21 de Julho de 2021

UGEA

(Ilegível)

Acesse https://t.me/Novojornal
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

21625031

   21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

PUBLICIDADE

6487

CONTROLA
CONTROLA
E ACUMULA 
OS TEUS GIGAS
Com os pacotes Max Controle

navegas à tua medida.

Adere já numa das nossas lojas. 

Ofertas disponíveis no serviço DUO dados.

MODEMS MI-FI OU CPE PODEM SER ADQUIRIDOS NAS LOJAS TMCEL

O CONGESTIONAMENTO nas 
horas de ponta, nas estradas da 
cidade e província de Maputo, 
reduziu substancialmente, nos 
últimos dias, em resultado do 
cumprimento do novo horário 
de saídas, estipulado no con-
texto das medidas de preven-
ção da Covid-19.

O Presidente da República, 
Filipe Nyusi, na comunicação 
à nação no passado dia 15 de 
Julho, determinou que os ser-
viços da Função Pública pas-
sam a ser prestados das 8.00 às 
14.00 horas, com excepção dos 
considerados essenciais, ten-
do encorajado o sector privado 
a seguir o mesmo modelo de 

funcionamento. 
Após quase duas semanas 

da implementação da medida, 
utentes das estradas entre-
vistados pelo “Notícias” afir-
maram que a transitabilidade 
melhorou, sobretudo nas horas 
de ponta, altura em que se re-
gistava constantes congestio-
namentos.

Paulo Chichiva, automo-
bilista, lembrou que outrora, 
nas horas de pico, as viaturas 
circulavam em marcha lenta, 
devido ao congestionamento.  

A situação criava transtor-
nos para os condutores e para o 
público, no geral, uma vez que 
ficavam com as suas agendas 

do quotidiano comprometidas. 
Rachid Ussufo, transpor-

tador, disse que o problema 
comprometia as receitas diá-
rias, na medida em que leva-
vam mais tempo parados do 
que em movimento.  

“Era muito difícil traba-
lhar naquelas condições. Nal-
guns casos os passageiros nos 
abandonavam mesmo antes de 
chegar ao destino, preferindo 
andar a pé”, apontou. 

Amélia Nhavotso, funcio-
nária pública, contou que na 
instituição em que está afecta o 
horário para o almoço foi redu-
zido, visando não comprome-
ter as actividades.

FASE II VILA OLÍMPICA

Abertas candidaturas
para ocupação das casas

E
STÁ em curso o pro-
cesso de candidatura 
para a ocupação de 240 
apartamentos inseridos 
na segunda fase da Vila 

Olímpica, no bairro do Zimpe-
to, no âmbito do acordo entre 
a construtora e o Fundo para o 
Fomento de Habitação (FFH).

Trata-se de casas cujas 
obras foram concluídas em 
2016, mas que estiveram deso-
cupadas desde então porque a 
proprietária exigia amortização 
a curto prazo.

A abertura das candidatu-
ras aos imóveis resulta da as-
sinatura, há dias, do acordo de 
comercialização entre o FFH 
e a construtora Charlestrong 
Engineering and Consulting 
Limited, de Macau, China.

A disponibilização das ca-
sas deverá seguir dois modelos 
de comercialização. O primei-
ro com adiantamento de sinal 
de um milhão ou 1,5 milhão 
de meticais, seguido de amor-
tização do remanescente em 
prestações mensais de 20 e 23 
mil meticais, respectivamente, 
durante 20 anos.

A segunda modalidade é 
de venda a longo prazo sem 
adiantamento de sinal, pa-
gável em prestações mensais 

iguais durante 20 anos. De 
acordo com o FFH, a adopção 
de modelos de prestações de 
curto, médio e longo prazos 
visa ajustar-se à capacidade e 
disponibilidade financeira dos 
concorrentes.

O processo está aberto a jo-
vens e funcionários do Estado 
que preencham os critérios de 
elegibilidade, nomeadamente 
a capacidade de endividamen-
to e possuir um contrato de 

trabalho ou nomeação defini-
tiva.

O Fundo refere que caso o 
número de candidatos elegí-
veis supere o número de apar-
tamentos disponíveis por mo-
dalidade e por variante todos os 
candidatos serão submetidos a 
um sorteio público.

É tendo em conta a neces-
sidade de responder às neces-
sidades de habitação, sobretu-
do por parte dos jovens, que o 

Governo desenhou o programa 
“Habita Moçambique”, com o 
objectivo de massificar a dis-
ponibilidade de habitações 
para os jovens de acordo com 
sua capacidade de renda.

Para o alcance deste de-
siderato, o programa encon-
tra-se desagregado em quatro 
sub-projectos, nomeadamen-
te Conjuntos Habitacionais, 
Projecto Renascer, Melhoria e 
Terra Infra-Estruturada.

Vila Olímpica Fase II

NA FUNÇÃO PÚBLICA

Horário excepcional 
flexibiliza o trânsito 
nas estradas

Utentes preocupados 
com falta de desinfecção
A FALTA de regularidade na desinfecção dos au-
tocarros de passageiros, na cidade de Maputo, 
inquieta os utentes que não têm outra alternativa 
para chegar aos seus postos de trabalho e regres-
sar a casa.

A situação, segundo argumentam, pode con-
correr para o aumento de contágios, numa altura 
em que o país enfrenta a terceira vaga da Co-
vid-19. A região do Grande Maputo tem regista-
do números alarmantes de novos casos, interna-
mentos e mortes, sendo que o Sistema Nacional 
de Saúde teme que a capacidade de internamen-
to venha a esgotar-se.

Para além deste problema, também há falta 
de distanciamento entre os passageiros durante 
o embarque e desembarque.

Carlos Mondlane, passageiro, indicou que a
maioria dos autocarros parte do terminal super-
lotado, que mesmo com a desinfecção, o risco de 
contágio está sempre presente.

Segundo Lurdes Mandlate, responsável pela 
desinfecção de viaturas no Terminal da Praça 
dos Combatentes, 28 autocarros passam, dia-
riamente, pela limpeza, mas nalgumas vezes os 
passageiros entram no autocarro antes da pulve-
rização.

O porta-voz da Polícia Municipal na cidade 
de Maputo, Mateus Cuna, afirmou que a desin-
fecção dos autocarros é feita permanentemente, 
não só nos terminais da Praça dos Combatentes, 
Baixa e Museu, mas também na Junta, no Zimpe-
to e nalgumas paragens intermédias.

Referiu que a equipa de desinfecção integra 
seis bombeiros municipais e nove voluntários.

“Os recursos são escassos, mas tentamos ge-
ri-los de forma racional para satisfazer a deman-
da, sobretudo nas horas de ponta”, comentou, 
acrescentando que durante a desinfecção os pas-
sageiros são sensibilizados a utilizar a máscara e a 
cumprir o distanciamento.

Um ferido grave num acidente
UM indivíduo ficou grave-
mente ferido num acidente 
ocorrido no princípio da noite 
de ontem na Matola, envol-
vendo duas viaturas ligeiras 
que ficaram muito danifica-
das.

Trata-se de um choque que 
ocorreu no entroncamento da 
Avenida 5 de Fevereiro e a Es-
trada Nacional Número Quatro 
(EN4), entre um carro da mar-
ca Nissan March, com a chapa 
de inscrição ADS 110 MC, e ou-

tra Toyota Ractis, AHR 841 MP.
Testemunhas disseram que 

o condutor da viatura Nissan,
que circulava pela Avenida 5
de Fevereiro, teria entrado na
EN4 sem verificar que a outra
que seguia na direcção Tchu-

mene/Shoprite estava perto, 
o que não permitiu evitar o
violento embate, ferindo com
gravidade o único ocupante do
March, que foi imediatamente
transportado para o Hospital
Provincial da Matola.

Acesse https://t.me/Novojornal
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  079/21

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 26 Julho
de 2021

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS COMPRA VENDA   MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar 63,00 64,26     63,63

2. OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,23 4,32      4,28
  Botswana Pula 5,63 5,74      5,69
  eSwatini Lilangueni       4,23 4,32      4,28
  Mauricias Rupia 1,48 1,51      1,49
  Zâmbia Kwacha 3,16 3,22      3,19

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 570,81 582,22    576,52
  Malawi Kwacha 78,56 80,13     79,35
  Tanzânia Shilling 27,23 27,77     27,50
  Zimbabwe Dólar 166,67 170,00    168,33

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 12,07 12,31     12,19
  Canada Dolar 50,11 51,11     50,61
  China/Offshore       Renminbi 9,71 9,90      9,81
  China Renminbi 9,71 9,91      9,81
  Dinamarca Coroa 9,98 10,18     10,08
  Inglaterra Libra 86,80 88,53     87,67
  Noruega Coroa 7,10 7,24      7,17
  Suécia Coroa 7,27 7,41      7,34
  Suíça Franco 68,53 69,90     69,22
  União Europeia       Euro 74,20 75,69     74,95

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,1585000  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.802,60000
Venda..............  1.803,80000

Maputo,  27.07.2021
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

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

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

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

11-out-16

13,30%

46.983,49

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

11-out-16

13,97%
11-out-16

17,00%
11-out-16

14,89%

0,00
+ de 7 dias

0,00
2 - 7 dias

0,00
Overnight

-
0,00

2 - 7 diasOvernight

21,00%
1.989,66

63 dias28 dias07 dias

21,00%
1.989,66

Total / Média

-
0,00

13,37%

+ de 7 dias

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

133.768,0083.147,0041.081,00
13,36%
9.540,00

Valor Títulos Vendidos 46.983,49105,302.316,64

Taxa Média Ponderada - 13,43% 13,40% 13,42%
Data última colocação 

Total / Média

26-jul-21 26-jul-21 26-jul-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192,99
+ de 63 dias

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

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

Descrição

14.236,78
Total / Média

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0,00 304,00 239,00 543,00

31 - 63 dias

11.090,44

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

Valor Títulos Comprados

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

18,90%
5,60%
13,30%

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

2.953,34

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

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

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5.880,35

13,25%

Taxa

0,00 0,00 0,00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 127.887,65

-

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0,00

-

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

Total / Média

-

Vendas por prazo 1 - 91 dias

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
26 de julho de 2021

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa Valor colocado Tipo A 1.189,00 881,00 3.230,00 5.300,00

Overnight 500,00 13,25% Taxa Média Ponderada
07 dias 400,00 13,25% Data última colocação 21-jul-21 21-jul-21 21-jul-21 21-jul-21

13,33% 13,43% 13,40% 13,39%

11,63% 12,27%
13,40% 13,40%Taxa últimas 6 colocações 13,36% 13,43%

13,33%

13,29%
Data da última venda 26-jul-21 14-jul-21 14-jul-21 26-jul-21

Taxa Média Ponderada 13,29% 13,36%

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

0,00 0,00 0,00 0,00 Total / Média

92 - 182 dias

- - - -
- - - -

0,00
0,00

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

0,00 0,00 0,00 0,00
- -

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-07-2021 A 31-07-2021)

- - -

-

-

--

-

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00
-

0,00

Prazo

FPC

16,25%9.301,22

…

0,00

-

0,00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10,25%

Taxa

0,00

-

Valor Taxa(a)

Valor

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 26 de Julho de 2021. 

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

DATA :26/07/2021

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

 ABC  63,00  64,26   63,00   64,26  63,00  64,26 

 ABSA  63,00  64,26   63,00   64,26  63,00  64,26 

 BCI  63,00  64,26   63,00   64,26  63,00  64,26 

 BIM  63,00  64,26   63,00   64,26  63,00  64,26 

 BNI  62,95  64,21   62,95   64,21  62,95  64,21 

 ECOBANK  62,95  64,21   62,95   64,21  62,95  64,21 

 FIRST CAPITAL BANK S.A.  62,95  64,21   62,95   64,21  62,95  64,21 

 FNB  63,00  64,26   63,00   64,26  63,00  64,26 

 MZB  62,95  64,21   62,95   64,21  62,95  64,21 

 SGM  63,04  64,30   63,03   64,29  63,03  64,29 

 UBA  63,00  64,26   63,00   64,26  63,00  64,26 

 ÚNICO  63,00  64,26   63,00   64,26  63,00  64,26 

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA  63,00  64,26  63,00  64,26  63,00  64,26 

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

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  26.07.2021

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 63,00 64,26 63,63 

A 
EMPRESA “Ouro Ver-
de”, sediada na pro-
víncia de Cabo Del-
gado, prevê colocar 
nos mercados interno 

e externo, nos próximos dias, 
mais de mil toneladas de açú-
car orgânico.

De acordo com os gestores 
da fábrica de processamento 
do cana-de-açúcar, o produto 
já tem compradores, princi-
palmente na cidade de Mapu-
to, para além de Europa e Esta-
dos Unidos de América.

A unidade de processa-
mento daquele produto bene-
ficiou recentemente de uma 
subvenção do Governo de Mo-
çambique, através do Minis-
tério da Economia e Finanças, 
no valor de 92 milhões de me-
ticais, provenientes do Fundo 
Catalítico de Inovação e De-
monstração.

Com o valor, a “Ouro Ver-
de”, que explora uma área de 
125 hectares, 80 dos quais cul-
tivados por 106 camponeses do 
sector familiar, adquiriu dois 
sistemas de rega dos campos, 
um tractor e respectivos imple-
mentos agrícolas e aumentou a 
capacidade de abastecimento 
de água com a ampliação da 
represa local, bem como um 
novo moinho para trituração 
da cana sacarina.

A unidade fabril promo-
ve, igualmente, treinamento 
técnico de camponeses, con-

PARA O MERCADO NACIONAL E EXPORTAÇÃO

Cabo Delgado produz 
açúcar orgânico

gregados numa cooperativa 
denominada Coopcana, para 
integra-los no esquema de 
produção comercial de cana-
-de-açúcar,

Segundo apurou o “Notí-

cias”,  com a nova unidade fa-
bril, o distrito de Chiúre, mais 
concretamente o posto admi-
nistrativo de Ocua, entra na 
lista  como  segundo produtor 
nacional de açúcar orgânico 

depois de Chemba,  na provín-
cia de Sofala, .

O açúcar orgânico é culti-
vado sem a utilização de agro-
tóxicos, componentes quími-
cos artificiais no processo de 

industrialização. 
Pode ser usado com o mes-

mo poder adoçante do açúcar 
refinado, porém o preço é mais 
elevado por conta do seu valor 
nutricional.

O distrito de Chiúre passa a estar na lista dos produtores de açúcar orgânico no país

O SECRETÁRIO permanen-
te do Ministério da Economia 
e Finanças (MEF), Domingos 
Lambo, afirmou recentemen-
te que as projecções macroe-
conómicas jogam um papel 
fundamental na gestão de 
Finanças Públicas e, por isso, 
são consideradas a base para a 
tomada de inúmeras decisões 
estratégicas e implementação 
de reformas.

A declaração foi feita em 
Maputo, na sessão de abertura 
do Workshop sobre a despesa 
pública com enfoque na pre-

visão e programação dos prin-
cipais indicadores de despesa.

Para Lambo, o evento re-
vestiu-se de grande impor-
tância, por tratar de matérias 
relevantes para o alcance da 
sustentabilidade financeira, 
e porque acontece num mo-
mento em que o país decidiu 
alargar o âmbito da descentra-
lização fiscal. “Assim, no qua-
dro do programa de trabalho a 
ideia é partilhar as regras fis-
cais, as formas de classificação 
da despesa pública e analisar 
os métodos de previsão e alo-

cação da despesa que, pela sua 
pertinência, carecem de apro-
fundamento face às mudanças 
na estrutura na sua gestão", 
afirmou.

Segundo o secretário, pro-
jecções macroeconómicas 
“são uma forma de estimação 
e o primeiro passo a conside-
rar durante o processo de pla-
nificação e orçamentação, por 
forma a garantir a sustentabi-
lidade financeira”.

 “É por esta e outras razões 
que trouxemos este tema 'Pre-
visão da Despesa Pública' que 

consideramos ser matéria cru-
cial no processo de gestão de 
finanças públicas, principal-
mente na definição das metas 
dos indicadores macroeconó-
micos e fiscais”, referiu.

Por seu turno, a directo-
ra nacional de Gestão de Ris-
cos, Nazira Dista, disse que o 
workshop visava capacitar os 
quadros do MEF e de outras 
instituições do Estado que 
intervêm nos processos de 
planificação e programação 
financeira, bem como em ma-
térias de projecções macroe-

conómicas e fiscais, com enfo-
que para a despesa pública.

“Pretendemos aprimorar 
os métodos de previsão, com 
vista a reduzir os desvios orça-
mentais e dar maior robustez 
ao processo de planificação e 
orçamentação de modo a evi-
tar projecções não realistas 
porque estes concorrem para 
um desequilíbrio fiscal, tor-
nando-se num risco fiscal que 
pode pressionar o Orçamento 
do Estado e incrementar a dí-
vida pública”, frisou a direc-
tora.

O FUNDO Monetário Internacional (FMI) anun-
ciou que vai aumentar em 45% o limite de finan-
ciamento aos países de baixo rendimento, entre 
os quais está a maioria dos Países Aficanos de Lín-
gua Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste.

“O ponto central das reformas políticas apro-
vadas pelo Conselho de Administração do FMI 
é um aumento de 45% nos limites normais de 
acesso a financiamento concessional, juntamente 
com a eliminação dos limites absolutos de acesso 
pelos países mais pobres”, lê-se no comunica-
do do FMI, que aponta que entre os 69 países de 
baixo rendimento (LIC, no acrónimo em inglês) 
estão Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo 
Verde e Guiné-Bissau e Timor-Leste.

As reformas agora anunciadas têm como ob-
jectivo garantir que o Fundo possa, de forma fle-
xível, apoiar as necessidades de financiamento 
dos LIC durante a pandemia e a recuperação, ao 
mesmo tempo que continua a fornecer emprésti-
mos concessionais com taxas de juro zero.

O comunicado do Fundo refere ainda que foi 
aprovada uma estratégia de financiamento a dois 
tempos, para cobrir o custo destes empréstimos 
concessionais, cujos limites foram agora aumen-
tados, por um lado, e para garantir a sustentabi-
lidade do Fundo de Redução da Pobreza e Cresci-
mento (PRGT, na sigla em inglês).

“O primeiro passo da estratégia pretende ga-
rantir 2,8 mil milhões de Direitos Especiais de 
Saque (DES, a moeda do FMI) em recursos para 
subsídios, para sustentar as taxas de juro zero e 
uns 12,6 mil milhões de DES adicionais, em em-
préstimos que podem ser facilitados através da 
canalização dos DES”, aponta-se ainda no co-
municado. Os DES são a moeda que o FMI usa nos 
empréstimos aos países, sendo composta por um 
cabaz que utiliza as seis moedas mais usadas a ní-
vel internacional.

O Fundo está a preparar uma alocação espe-
cial de novos DES, no valor de 650 mil milhões de 
dólares, que servirão para financiar a recuperação 

económica global, e dos quais 33 mil milhões de 
dólares vão para o continente africano, 28 mil 
milhões de dólares dos quais irão aumentar as 
reservas internacionais dos países da África sub-
sahariana. De acordo com as alterações propos-
tas, os técnicos do FMI estimam que os emprésti-
mos totais do PRGT cheguem a 21 mil milhões de 
DES durante a pandemia e o período de rescaldo, 
ou seja, até 2024, mais de quatro vezes a média 
anual.

A pandemia da Covid-19 exacerbou as difi-
culdades económicas dos países mais frágeis e 
está a prolongar no tempo a redução da activida-
de económica devido à falta de capacidade para 
vacinar a população e reabrir as economias de 
forma segura.

No ano passado, o FMI emprestou 9,3 mil mi-
lhões de DES, representando um aumento de oito 
vezes face à média anual entre 2017 e 2019, com a 
maior parte a ser entregue entre Abril e Julho do 
ano passado a 53 dos 69 países elegíveis. 

NO DOMÍNIO MACROECONÓMICO

Pojecções são fundamentais
para gestão de finanças públicas

FMI vai aumentar
financiamento aos PALOP

Acesse https://t.me/Novojornal
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE
DIRECÇÃO REGIONAL SUL
ARMAZÉM DE LEILÕES-B6

ANÚNCIO
Torna-se público que no dia 30 de Julho de 2021, por Despacho do Director Regional Sul da Autoridade Tributária de Moçambique, 
vai se proceder à venda de mercadoria abaixo indicada em hasta pública no Armazém de Leilões-B6. 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 aos proponentes seguintes na ordem decrescente até ao valor mínimo proposto pelas Alfândegas. Os arrematantes 
deverão se fazer presentes no local do leilão 30 minutos antes da hora marcada para o início da arrematação, munidos do seu 
NUIT. Os consignatários das mercadorias ou seus representantes legais, querendo, podem retirar as suas mercadorias anunciadas 
para venda, mesmo depois do início do leilão, desde que os respectivos lotes ainda não tenham sido colocados em praça, segundo 
o artigo 258 do Contencioso Aduaneiro.
De salientar que a referida mercadoria poderá ser vista na Fronteira da Namaacha-TIRONA e no Armazém de Leilões-B6/ Porto
de Maputo, devendo-se observar as medidas de prevenção contra a Covid-19, impostas pelo Decreto Presidencial nº 50/2021 de
16 de Julho. 

TIMAR, 1ª PRAÇA 30/07/2021 – 10.00 HORAS (Arrematação no Armazém de Leilões-B6)

LOTE CONSIGNATÁRIO
DESIGNAÇÃO DA 

MERCADORIA
QUANTIDADE SITUAÇÃO

VALOR DE 
ARREMATAÇÃO

01 FL, LDA
TERMO- ACUMULADORES 

SOLARES
CONTENTOR 40´ 
PONU0602127

100 UNID.
Demorada 725.752,20 Mt

02
TURCOS E ALGODÕES,, 

LDA
ESTANTES PARA 

MOSTRUÁRIO
TCNU789333887

18 UNID.
Demorada 97.317,42 Mt

TIRONA, 2ª PRAÇA 30/07/2021 – 10.00 HORAS  (Arrematação no Armazém de Leilões-B6)

LOTE CONSIGNATÁRIO MARCA/MODELO Nº DO CHASSIS SITUAÇÃO
VALOR DE 

ARREMATAÇÃO

01 JUDITE JUSTINO TOYOTA RACTIS NCP100-00687734 DEMORADA 62.832,47 Mt

02
ALICE DOMINGOS 

DENGA
TOYOTA NOAH ARZ60-0325348 DEMORADA 141.480,31 Mt

ARMAZÉM DE LEILÕES-B6, 2ª PRAÇA 30/07/2021 – 10.00 HORAS 

LOTE CONSIGNATÁRIO MARCA/MODELO Nº DO CHASSIS SITUAÇÃO
VALOR DE 

ARREMATAÇÃO

01 DESCONHECIDO
MOTORIZADA 4 RODAS 

SUZUKI 400 ML
FAEX400SKFAR17526 ABANDONADA 135.982,03 Mt

02 DESCONHECIDO
MOTORIZADA 4 RODAS 

SUZUKI 450 ML
JSAAK47A982100483 ABANDONADA 135.982,03 Mt

Maputo, aos 26 de Julho de 2021

O Director Regional Sul
(Ilegível)
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ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
004/FDC/CP/21/B

FORNECIMENTO DE 72 MOTORIZADAS 125CC E RESPECTIVOS CAPACETES DE 
PROTECÇÃO

1. A FDC é uma Instituição de utilidade pública, sem fins lucrativos, que visa fortalecer as capacidades
das comunidades desfavorecidas, com objectivo de vencer a pobreza e promover a justiça social em
Moçambique.

2. A FDC convida as empresas interessadas a apresentarem propostas para o Fornecimento de 72 (setenta
e duas) Motorizadas 125cc e respectivos Capacetes de protecção para entrega nos seguintes locais:
Cidade de Lichinga (Niassa) – 3
Cidade de Pemba (Cabo Delgado) – 3
Cidade de Nampula – 10
Cidade de Quelimane (Zambézia) – 11
Cidade de Tete – 3
Cidade de Chimoio (Manica) – 8
Cidade da Beira (Sofala) – 8
Cidade de Inhambane – 16
Cidade de Xai-Xai (Gaza) – 6
Maputo Província – 4

3. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do Concurso
ou levantá-los no endereço abaixo, das 8h30 as 16h00, pela apresentação de comprovativo de depósito
do valor não reembolsável de 1.000,00 MT na conta: BIM-50166752, NIB-0001.0000.0005.0166.752.57, 
NUIT-700195971.

4. O período de validade das propostas deve ser de 60 dias.

5. A avaliação será com base no Critério de Menor Preço Avaliado.

6. As Propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até 10 horas do dia 17 de Agosto de 2021
e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.10 horas do mesmo dia na presença dos 
concorrentes que comparecerem.
FDC – Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade
Av. 25 de Setembro, 270, Bloco II do Prédio Times Square, 3º Andar, Maputo
Email: contratacoes@fdc.org.mz 

7. A proposta deverá acompanhada de uma garantia provisória no valor de 275.000,00 Mt (duzentos e
setenta e cinco mil meticais), com validade de 90 dias.

8. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratações da FDC.

Maputo, Julho de 2021

Autoridade Competente
7230

O BLOCO de Oftalmologia do Hospital Central da 
Beira (HCB) está em fase de preparação para aco-
lher doentes infectados pelo novo coronavírus em 
face da subida de casos da doença nesta região do 
país.

O facto foi revelado ontem na sessão do Comité 
Operativo de Emergência (COE) em Saúde Públi-
ca pela secretária de Estado em Sofala, Stella Zeca, 
explicando que a decisão tem em vista aumentar a 
capacidade de internamentos no caso de eventual 
esgotamento dos centros pré-estabelecidos para 
prestarem este serviço.

Stella Zeca ressalvou, no entanto, que a cidade 
da Beira ainda tem capacidade de internamento 
estando apenas ocupadas 40 por cento das 106 ca-
mas existentes no Hospital 24 de Julho.

A secretária de Estado apontou que além deste 
principal centro de internamento algumas unida-
des privadas de saúde estão igualmente a internar 
pacientes por Covid-19 e nenhuma delas já supe-
rou a sua capacidade de ocupação de camas.

Mesmo assim, a dirigente apelou para que os 
cidadãos e as autoridades estejam preparados para 
uma eventual subida de internamentos tendo em 
conta o aumento de casos nesta terceira vaga.

Recordou ainda que, desde o início da pan-
demia do novo coronavírus nesta parcela do país 
foram registados 308 internamentos pela doença 
sendo quatro do ano de 2020 e os restantes 304 de 
Janeiro a esta parte. Num outro pronunciamento, 
recomendou às pessoas positivas à Covid-19 que 
sejam assintomáticas para um melhor acompa-
nhamento domiciliar, devendo prestar atenção 
aos seus sintomas e, em caso de agravamento, se 

dirijam imediatamente a uma unidade sanitária 
onde poderão receber os cuidados e a medicação 
adequados.

Na ocasião, a secretária de Estado contou que 
o sector da saúde tem recebido casos de pessoas
que vão aos hospitais em situação crítica e quando 
se faz o histórico de acompanhamento se desco-
bre que estiveram uma semana em casa guardan-
do a questão em sigilo, acabando a maior parte
por perder a vida em um ou dois dias. A dirigente
mostrou-se igualmente preocupada com a subida
de casos na cidade da Beira que é considerada a re-
gião com mais casos na província de Sofala estan-
do com cumulativo de 5524 casos positivos.

Stella Zeca referiu que tal situação pode ser 
justificada não só pela densidade populacional, 
mas também pela capacidade de testagem dos 
seus laboratórios.

Sobre a vacinação, a nossa fonte indicou que 
dos internamentos registados e óbitos por Co-
vid-19 nenhum deles havia sido completamente 
imunizado pelas duas doses.

A dirigente avançou que esta comparação é 
feita pelo sector da saúde em coordenação com as 
instituições de saúde privada e tem como objectivo 
avaliar a eficácia das vacinas para a prevenção de 
casos graves. 

Entretanto, recomendou às equipas multis-
sectoriais, nomeadamente Inspecção Nacional das 
Actividades Económicas (INAE), Polícia da Repú-
blica de Moçambique (PRM), Polícia Municipal 
(PM), para intensificarem a mobilização e reforça-
rem a fiscalização em locais de maior concentração 
minimizando o impacto de propagação. 

E
STÁ prevista para ama-
nhã a remoção do pri-
meiro dos três navios 
que, no dia 23 de Janei-
ro, afundaram no Porto 

de Pescas da Beira durante a 
passagem do ciclone tropical 
Eloise.

Entretanto, segundo o di-
rector do Porto, António Re-
médio, que ontem facultou a 
informação ao nosso Jornal, 
esta acção está ainda depen-

dente da melhoria do estado 
do tempo que era caracteriza-
do por chuvas intermitentes e 
ventos moderados em face da 
frente fria que fustiga a urbe.

Por outro lado, depois de 
alguma incerteza sobre o des-
tino a dar às embarcações, o 
Ministério dos Transportes 
e Comunicações, através da 
Administração Marítima de 
Sofala, deu aval para a sua re-
moção para a zona costeira da 

Praia Nova de onde deverão 
posteriormente serem arras-
tadas para terra-firme para 
alimentar a indústria da su-
cata.

Assim, ficou sem efeito 
a ideia defendida pela firma 
Marine Marters, especial-
mente contratada na Holan-
da pela seguradora Loyd para 
esta mega-operação, de ar-
rastar os referidos navios até 
80 milhas ao fundo do mar 

com vista a permitir uma per-
feita navegabilidade e evitar 
eventuais casos de colisão das 
embarcações em circulação.

Numa primeira fase, Re-
médio sublinhou que vai ser 
rebocada a embarcação mais 
robusta, baptizada com o 
nome Win Far número 161, 
que depois de uma mega-
-operação que durou apro-
ximadamente dois meses já
se encontra reflutuada de-

Inicia remoção de navios 
afundados no Porto de Pescas

vendo-se seguir as restantes 
duas, de menor arqueação 
bruta.

A nossa fonte referiu ainda 
que, inicialmente, o reboque 
da primeira embarcação esta-
va previsto para sábado mas, 
devido à brusca mudança do 
estado de tempo tal intenção 
foi descartada.

Com efeito, já estão pré-
-posicionados dois reboca-
dores, dos quais um contrata-
do directamente da Holanda e 
outro localmente, para além
de uma lancha.

Enquanto se esperava 
pela remoção daqueles na-
vios acidentados arrancaram 
trabalhos de limpeza no local 
daquele complexo, cuja acção 
vai conhecer maior dinamis-
mo depois da retirada do pri-
meiro navio.

Segundo o cronograma 
desta operação, seguidamen-
te vai decorrer a intervenção 
no sistema da acostagem da-
quele cais do Porto de Pescas 
da Beira que ficou parcial-
mente danificado.

Recorde-se que, o desas-
tre em causa envolveu um 
navio de 61 metros de com-
primento com cerca de 1500 
toneladas de arqueação bru-
ta e dois outros de 42 metros 
cada pertencentes à operado-
ra de pesca industrial Global 
Reach de capitais tailandeses, 
mas registada em Moçambi-
que.

O Porto de Pescas da Beira 
é a maior e moderna infra-
-estrutura ao nível da Áfri-
ca Austral (SADC), com uma
plataforma de betão de 377
metros de comprimento em
que podem atracar simulta-
neamente 16 navios de pesca. 

Um dos navios afundados no Porto de Pescas da Beira

COVID-19

Bloco de Oftalmologia
vai acolher doentes

Acesse https://t.me/Novojornal
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G4S Secure Solutions Moçambique Lda 

 A G4S é a líder internacional em soluções de segurança, especializada em processos de segurança em sectores 
onde os riscos de segurança são considerados uma ameaça estratégica. A G4S opera em mais de 125 países e 
tem cerca de 657,000 trabalhadores.  
Em África, a G4S é o maior empregador privado, com 110 000 trabalhadores em 25 países.  

A G4S Moçambique está a recrutar 1 Gestor (a) da Sala de Controlo Nacioanal  ( NCC) (M/F) - Maputo 

1. Principais responsabilidades:
 Executar medidas de controle de custos quando necessário

 Gerir e manter a estrutura organizacional do NCC, de forma a otimizar recursos

 Gerir relatórios de desempenho mensais da NCC;

 Elaborar análises operacionais e relatar as principais tendências

 Desenvolver e manter um plano de garantia de qualidade operacional e manual de operações para o
NCC;

 Garantir a operacionalidade de todos os sistemas informaticos e de comunicacoes

 Desenvolver e manter relacionamentos externos a fim de promover relacionamentos proximos e a
longo prazo com todos os clientes-chave

 Participar em projetos de desenvolvimento e na implementação e monitorizacao, bem como em
planos de HST a nivel nacional

2. Perfil da Função:
 Qualificações Educacionais – Licenciatura em Gestão

 Qualificações técnicas relevantes são obrigatórias

3. Experiência Profissional:
Experiência de pelo menos 3 anos na indústria de segurança eletrônica, CCTV, controle de acesso,
software de Integracao
Experiência de pelo menos 3 em funções de supervisão e/ou gestão

4. Conhecimentos Técnicos:
 Gestão  e Planificação de segurança

 Conhecimento de pacotes informáticos e ferramentas de gestão

 Conhecimentos das línguas Portuguesa e inglesa;

5. Capacidades e características pessoais exigidas
 Capacidade de trabalhar sob pressão;

 Capacidade de Gestão de Tempo;

As candidaturas são validas até o dia 30 de Julho de 2021. 
 

  Provendo África com 
CRESCIMENTO, PROGRESSO, 

INVESTIMENTO & SEGURANÇA. 
Faremos o mesmo por si. 
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AS estradas Massinga/Funhalouro e Ma-
pinhane/Mabote, vistas como cruciais 
para o escoamento de produção agrícola 
em Inhambane, deverão ser revestidas, 
nos próximos três anos, no contexto do 
programa do Governo de melhoria da 
mobilidade de pessoas e bens.

O delegado da Administração Nacio-
nal de Estradas (ANE) na província expli-
cou que o investimento está inscrito no 
Plano Quinquenal do Governo, que fecha 
em 2024.

Dady Mendes disse que, neste mo-
mento, o Governo está a mobilizar fi-
nanciamento para as duas rodovias, que 
conectam as vilas-sede dos distritos de 
Funhalouro e Mabote à Estrada Nacional 
número (EN1), esperando-se que as obras 

avancem de imediato.
O gestor, que falava numa entrevista à 

RM, não avançou o estágio em que a bus-
ca de financiamento se encontra, mas ga-
rantiu que as duas vias não estão esque-
cidas e figuram no plano governamental 
para o presente quinquénio.

Neste momento, as duas estradas 
apresentam um nível de transitabilidade 
considerado razoável, mas deteriora-se 
durante a época chuvosa.

A estrada Massinga/Funhalouro tem 
cerca de 140 quilómetros de extensão, 
enquanto a Mapinhane/Mabote conta 
com 115. Ambas são parte da rede viária 
de Inhambane, que compreende pou-
co mais de 4600 quilómetros, de acordo 
com dados oficiais.  

Relativamente às portagens, o dele-
gado da ANE disse que das quatro previs-
tas para os 524 quilómetros da EN1, em 
Inhambane, três já estão em construção. 
Precisou que os trabalhos estão ainda na 
fase de limpeza das áreas e aterro.

Contudo, mostrou-se confiante que 
os três postos de cobrança, cujas obras já 
começaram, estarão em funcionamento 
no prazo de oito meses, permitindo ao 
sector colectar fundos resultantes da uti-
lização das infra-estruturas rodoviárias.

Questionado sobre os ganhos, Dady 
Mendes disse que os cidadãos passarão a 
ter estradas bem mantidas e será possível 
intensificar o revestimento de mais vias e 
alargamento da rede viária em boas con-
dições de transitabilidade na província. 

clusão, que deverá ocorrer 
por volta do mês de Junho do 

próximo ano, daqui a cerca 11 
meses.

Trata-se de um em-
preendimento com cerca de 

CIDADÃOS de diversos pontos do país 
são chamados afluir aos bancos de 
sangue para doações e evitar rupturas 
do líquido vital neste momento em 
que o sector de Saúde enfrenta limita-
ções para grandes campanhas, devido 
à pandemia de Covid-19.

O apelo vem sendo feito a vários 
níveis, nos últimos dias, perante a 
acentuada redução do número de da-
dores.

Segundo a directora do Banco de 
Sangue do Hospital Central de Mapu-
to, a maior unidade sanitária do país 
ainda possui stock para os próximos 
dias, carecendo, no entanto, de repo-
sição.

Sandra Oficiano, que falava ao 
“Notícias”, disse desconhecer as ra-
zões da fraca afluência de dadores ao 
Banco de Sangue, acrescentando que 
a situação fica ainda mais complicada 
pela impossibilidade de se fazer cam-

panhas de colheita nas igrejas e es-
colas por estarem agora fechadas por 
causa Covid-19. 

As empresas, que no passado eram 
uma das principais fontes, também 
funcionam a meio gás e outras estão 
mesmo encerradas.

Segundo Oficiano, neste momen-
to, as unidades militares são os prin-
cipais dadores de sangue que garante 
os stocks com os quais o HCM trata os 
doentes que precisam de transfusões. 

Realçou que o ritmo de doações 
tem que voltar a subir, para que a 
maior unidade sanitária esteja à altura 
de responder à demanda em caso de 
necessidade.

Reiterou que até ao momento não 
há motivo de alarme, sendo que todas 
as solicitações estão a ser respondi-
das, embora seja urgente o retorno de 
dadores tradicionais e/ou  a entrada 
de novos.

ADOLESCENTES e jovens con-
tinuam a enfrentar barreiras no 
acesso à educação e cuidados 
de saúde sexual e reprodutiva 
no país, devido à persistência de 
normas sociais e culturais que 
aumentam a sua vulnerabilida-
de. Uma avaliação de lacunas no 
sector de Educação, realizada no 
âmbito da iniciativa All In, mos-
tra que não existem ferramentas 
de monitoria do ensino da se-
xualidade, com enfoque para a 
prevenção do HIV/Sida e  infec-
ções de transmissão sexual.

É tendo em conta estes desa-
fios que o Ministério da Educa-
ção e Desenvolvimento Humano 
(MINEDH), em parceria com a 
Fundação para o Desenvolvi-
mento da Comunidade (FDC), 
está a capacitar formadores pro-
vinciais em matérias de saúde 
sexual e reprodutiva e prevenção 
do HIV.

Trata-se de técnicos prove-
nientes das direcções provinciais 
de Educação e dos Serviços Dis-
tritais da Juventude e Tecnologia. 
O evento decorre desde ontem, 

em Maputo. O relatório levado 
a debate na ocasião indica que as 
escolas não têm professores trei-
nados para abordar conteúdos 
sobre sexualidade, para além de 
não haver cantos de saúde esco-
lar funcionais  e nem educadores 
de pares para apoiar os alunos. 
A falta de  supervisão da execu-
ção das actividades sobre saúde  
sexual do adolescente e jovem, 
guiões para orientação dos pro-
fessores com conteúdos sobre 
HIV/Sida para serem abordados 
nas aulas, estão entre os princi-

pais desafios.
A nota refere ainda que a si-

tuação gera um conjunto de con-
sequências, com  enfoque para o 
fraco conhecimento sobre HIV, 
o acesso limitado à informação
e aos serviços, e mesmo quando
estes estejam disponíveis.

“Com efeito, persistem bar-
reiras na utilização e qualidade 
dos serviços de saúde sexual e a 
provisão de uma resposta eficaz 
deste problema poderá resultar 
na adopção de comportamentos 
sexuais de risco”, refere.

Guimarães, insere-se no esforço 
de prevenção e combate à Co-
vid-19, em que a sua instituição 
participa com o seu programa de 
acção sanitária e social. 

Alexandre Muianga, ve-
reador do distrito municipal 
KaNyaka, disse, ao receber o 
material,  que os utensílios e os 
produtos de higienização chega-
ram numa altura oportuna, visto 
que a ameaça da pandemia ainda 
é forte. Prometeu que os mes-
mos serão entregues aos muní-
cipes de KaNyaka, bem como aos 
membros da Assembleia Muni-
cipal. O INSS tem participado 
na luta contra a pandemia, em 
articulação com outras institui-

ções humanitárias.  Em Abril, 
através do respectivo Presidente 
do Conselho de Administração, 
Kabir Fahar Ibrahimo, entregou 
ao Instituto Nacional de Gestão e 
Redução de Desastres (INGD) em 
Pemba, Cabo Delgado, produtos 
alimentares destinados aos pen-
sionistas afectados pela Covid-19 
e pelas acções terroristas.

Tratou-se de 100 sacos de 
arroz, 100 sacos de farinha de 
milho, 50 embalagens de açúcar, 
100 galões de óleo, 100 embala-
gens de papa instantânea, 1000 
kg de feijão manteiga, 50 caixas 
de sabão, 500 quilogramas de 
sal, cinco fardos de roupa diversa 
e um de sapatos. 

TRAVESSIA DO RIO SAVE, NA EN1

Nova ponte pronta 
dentro de um ano

um quilómetro e meio de 
extensão, quase o dobro da 
actual, cujas obras foram 
confiadas à China Road and 
Bridge Corporation (CRBC), 
devendo custar cerca de 
cinco mil milhões de me-
ticais desembolsados pelo 
Governo. 

Trata-se da mesma com-
panhia que construiu a Es-
trada Circular de Maputo, a 
ponte Maputo-KaTembe e 
as rodovias de ligação a Boa-
ne, Ponta d´Ouro e fronteira 
com a África do Sul.      

Relativamente à reabili-
tação da actual ponte, que 
garante a ligação rodoviá-
ria entre o Sul e o Centro 
do país, desde 1972, o res-
ponsável máximo da ANE 
na província de Inhambane 
disse que está igualmente 
com um nível de execução 
de 67 por cento, esperan-
do-se, porém, que seja con-
cluída muito antes da con-
clusão da outra obra de arte.

Dady Mendes detalhou, 
por exemplo, que os 328 ca-
bos pendurais já foram todos 
substituídos e está-se agora 
na fase de preparação da 
troca de aparelhos de apoio 
e juntas de dilatação, que 
vão arrancar brevemente.

Tal como a construção 
da nova, a reabilitação da 
ponte antiga está também 
confiada à CRBC, sendo que 
a companhia tem dois gru-
pos de trabalho distintos, 
não obstante as duas obras 
decorrerem na mesma área. 

Dadores chamados 
aos bancos de sangue

Kally Jamal, um dos dadores que ontem esteve no Banco de Sangue do HCM

Obras da nova ponte sobre o Save

Duas estradas cruciais 
por asfaltar em Inhambane

SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA

Persistem barreiras
no acesso aos serviços

A 
NOVA ponte sobre o 
Rio Save, ligando as 
regiões Sul e Centro 
do país, deverá estar 
concluída até Junho 

do próximo ano, permitin-
do uma travessia rodoviária 
mais segura e prática deste 
curso de água.

A construção da infra-es-
trutura decorre sem sobres-
saltos, tendo sido concluídas 
as fundações, bem como a 
implantação de grande parte 
dos pilares que vão suportar 
o tabuleiro, de acordo com o
delegado da Administração
Nacional de Estradas (ANE)
na província de Inhambane.

Dady Mendes precisou 
que a construção da nova 
ponte sobre o Save  já foi 
executada em 67 por cento, 
ou seja, falta praticamente a 
terça parte para a sua con-

KaNyaka recebe 
material de prevenção

O INSTITUTO Nacional de Segu-
rança Social (INSS), delegação da 
cidade de Maputo, ofereceu, no 
fim-de-semana, à Ilha de Inhaca 
produtos de higiene diversos em 
apoio aos esforços de prevenção 

da Covid-19. Trata-se de um lote 
de três mil máscaras, oito caixas 
de sabão, vinte e sete baldes com 
torneiras e dez litros de álcool 
em gel. O gesto do INSS, segun-
do o respectivo delegado, Rui 

Entrega de material de higiene na Inhaca  

Acesse https://t.me/Novojornal



CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Terça-feira, 27 de Julho de 2021
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PUBLICIDADE

MUNICÍPIO DE ANGOCHE
CONSELHO MUNICIPAL DE ANGOCHE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

 ANÚNCIO DO CONCURSO Nº 65.023/CL/05/2021
O Conselho Municipal da Cidade de Angoche, convida Empresas interessadas a apresentarem propostas 

fechadas para a Contratação da Empreitada para fornecimento de 5000 sacos de cimento.

1. (Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar documentos do

concurso ou levanta-los na secretaria do conselho Municipal da Cidade de Angoche, sida na rua

das embarcações, telefax nº 26720251 pela importância não reembolsável de 1.500.00Mt (mil e

quinhentos meticais), a partir do dia 02 de Agosto de 2021.

2. O período de validade das propostas será de 120 dias (Cento e Vinte dias).

3. O anúncio de posicionamento será feito sete dias depois da abertura do concurso, em sessão

pública no endereço indicado no ponto 1, pelas 9horas, podendo participar os concorrentes e todos

interessados.

4. Data e hora de entrega e abertura das propostas será feito no dia 25.08.2021, as 09:30min.

5. Os concorrentes devem juntar as propostas ou documentos das qualificações jurídicas, Económicas,financeiras, Técnicas e a Regularidade Fiscal ou Certidão de inscrição no Cadastro Único.O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas; fornecimento 
de Bens e prestação de serviços ao Estado. Aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 8 de Março.

Angoche, a 1 de Junho de 2021

O Chefe

(Ilegível)

MUNICÍPIO DE ANGOCHE
CONSELHO MUNICIPAL DE ANGOCHE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃODe acordo com alínea d) do n° 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 05/2016 de 8 de Março; comunica-se a 
adjudicação dos concursos, conforme a tabela abaixo:

Número do 
concurso

Objecto do 
concurso

Empresa  
adjudicada

 IVA incluido65.023/CP/04/2021  Retroescavadora China Super 
Billion

5.509.233.0065.023/CP/03/2021 Motoniveladora
China Super 
Billion

8.509. 775.02 

65.023/CL/01/2021  Terraplanagem AAC 3.482. 321.7965.023/CP/02/2021 Pavimentação da 
rua do triangulo a 
16 casas

New Spresso 
Construções . 
Su.Lda

7,335,300.00 

Angoche, Julho de 2021
O CHEFE
(Ilegível)

COVID-19

Gondola exige mais 
esforços na prevenção

O 
SECRETÁRIO de 
Estado de Nam-
pula, Mety Gon-
dola, apelou maior 
atenção de todos 

os residentes da província 
no cumprimento das medi-
das de prevenção contra o 
novo coronavírus, que está 
a ceifar vidas no país. 

Gondola falava num en-
contro com empresários e 
outros convidados na cida-
de de Nampula, sobre al-
guns aspectos da vida só-
cio-económica da província 
e o aumento de casos da 
doença na região, afectando 
o desenvolvimento multi-
-sectorial.

Descrevendo o actual 
quadro epidemiológico da 
província, o secretário de 
Estado actualizou que des-
de Março do ano passado a 
esta parte foram registados 
em Nampula cerca de 3600 

casos, dos quais 136 encon-
tram-se activos e estão a ser 
monitorados pelo sector da 
Saúde.

“Infelizmente já perde-
mos 23 cidadãos na nossa 
província desde o ano pas-
sado. Neste momento esta-
mos a monitorar 136 casos, 
temos a atenção especial de 
três que se encontram in-
ternados nos centros de iso-
lamento, dos quais um está 
num estado crítico”, expli-
cou.

Mety Gondola referiu 
que os profissionais de saú-
de afectos aos centros de 
isolamento tudo estão  fazer 
para prestar a assistência 
necessária às três pessoas 
internadas para que a breve 
trecho possam regressar ao 
convívio familiar. 

“Por isso, a minha prin-
cipal recomendação neste 
momento difícil é que todos 

somos chamados a redobrar 
esforços na prevenção da 
pandemia na nossa provín-
cia, cumprindo com rigor às 
medidas que conhecemos. 
Só assim é que vamos evitar 
a propagação da doença”, 
realçou. 

Ainda sobre a Covid-19, 
o governador de Nampu-
la, Manuel Rodrigues, tem 
vindo a monitorar o cum-
primento das medidas de 
prevenção nas escolas da 
província, através de vi-
sitas-relâmpago, tendo já 
feito em alguns estabeleci-
mentos de ensino do distri-
to de Nampula. 

Nos principais mercados 
da capital provincial con-
tinua preocupante a falta 
de cumprimento rigoroso 
das medidas de prevenção 
da Covid-19, mesmo com a 
sistemática sensibilização a 
utentes e vendedores.Aglomerações são um potencial risco de propagação da Covid-19

DEPOIS de ter sido declarada como erradicada em 
Nampula, em 2016, a lepra voltou a estar na dianteira 
das doenças infecto-contagiosas, constituindo, as-
sim, o problema de saúde pública na região, ao serem 
registados 456 casos no primeiro semestre do pre-
sente ano, contra 410 notificados em igual período 
do ano passado, correspondente a um aumento de 11 
por cento. 

Nampula continua a ser a província que apresenta 
maior índice de pessoas com lepra no país. Em cada 
dez mil habitantes dois estão infectados pela doença. 

Dos mais de 456 casos registados de Janeiro a Ju-

nho, 274 são homens e os restantes mulheres, e 88 
infectados contraíram deformidades físicas, sendo 79 
adultos e nove crianças. 

O chefe do Departamento de Saúde Pública no 
Serviço Provincial de Saúde, Geraldinho Avalinho, 
que deu a informação, disse que para contrariar a 
tendência de aumento gradual do número dos casos 
de lepra na província, o sector está a intensificar ac-
ções de vigilância e controlo nas comunidades, so-
bretudo nos distritos onde são mais notificados.

“Fomos identificando esses casos mercê da acti-
vidade conjunta, realizada nas comunidades através 

dos nossos activistas comunitários e guias de lepra, 
que envolveu também os praticantes de medicina 
tradicional, em coordenação com as nossas unidades 
sanitárias e comités de saúde, que estão dotados para 
identificar sinais preventivos de lepra, a partir dos 
quais os infectados são encaminhados para o rasteio 
e tratamento”, explicou Avalinho.

Segundo aquele responsável, os distritos de Erá-
ti, Moma, Mogovolas, Murrupula, Rapale, Angoche, 
Muecate, Mossuril e Monapo, são os que mais repor-
tam casos de lepra na província de Nampula.

A lepra é uma doença infecciosa crónica, que 

afecta principalmente a pele e nervos caracterizada, 
normalmente, por manchas esbranquiçadas e sem 
dor na pele. Ela é transmitida pelas secreções do in-
divíduo contaminado não tratado, e quando não cui-
dada a tempo, a doença pode evoluir para perda de 
sensibilidade causando grandes danos e deformidade 
sobretudo nos pés e mãos. 

O tratamento da lepra é ambulatório com a uti-
lização de medicamentos apropriados, nas unidades 
sanitárias, feito pelos profissionais de saúde, mas 
com a ajuda da comunidade, representada pelos vo-
luntários e pela própria família do doente.

Lepra volta a atacar

Acesse https://t.me/Novojornal
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EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO

Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO 

A Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento convida concorrentes elegíveis, colectivas ou 

singulares, nacionais ou estrangeiras, interessados a apresentar propostas seladas para o concurso descrito 

na tabela abaixo:

 Concurso 
Limitado:

Objecto do Concurso Alvará Data e Hora de 
abertura das 

Propostas

12/EMME/2021 Aquisição e 

fornecimento de uma 

viatura

Alvará Compatível com o 

Objecto da Contratação

Dia: 6/8/2021
Entrega: 10.00 horas

Abertura: 10.15 horas

1. A proposta deverá ser válida por um período de 120 dias.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir o documento de

concurso no endereço abaixo no horário das 800 até às 15.30 horas, a partir do dia 27/7/2021.

3. O documento do concurso poderá ser consultado ou adquirido mediante o pagamento de uma taxa não

reembolsável de 2.500,00MT (dois mil e quinhentos meticais), que deverá ser por meio de depósito

directo para a Conta em Meticais Nº 328268565, no Banco Millenium Bim ou 1318828610001, no Moza

Banco, titulada pela Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento.

4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 

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

5. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes

que desejarem comparecer à sessão. Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues

após o prazo-limite serão rejeitadas.

Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento

Av. Albert Lithuli, nº 59/67, R/C

Maputo - Telefone: +258 (21) 421299

7163

PUBLICIDADE

PRESENÇA MILITAR ESTRANGEIRA 

Extraparlamentares apoiam 
mas pedem mais esclarecimento

se encontram os represen-
tantes do povo.

O que se pretende, de-
fenderam, é que no final des-
ta operação o Governo venha 
novamente a público dizer ao 
país que o terrorismo já foi 

erradicado e, posteriormen-
te, os moçambicanos não 
sejam prejudicados por culpa 
desta ajuda.

Até ao momento, pelo 
menos mil homens, entre 
militares e polícias das forças 

ruandesas já se encontram no 
país desde o dia 10 de Julho 
corrente, com a missão de 
ajudar as Forças de Defesa e 
Segurança (FDS) a combater 
os terroristas.

Em paralelo, a SADC está 

a finalizar os preparativos 
para o envio da Força em Es-
tado de Alerta da região, de-
pois da aprovação da missão 
pela Troika de Política, Defe-
sa e Segurança, reunida a 23 
de Junho em Maputo.

O 
GOVERNO deve 
prestar mais escla-
recimento aos cida-
dãos sobre as acções 
em curso para com-

bater o terrorismo em Cabo 
Delgado, particularmente 
agora com a intervenção de 
forças estrangeiras no país.

A ideia é defendida pelos 
partidos políticos extrapar-
lamentares, que entendem 
que dessa forma se vai evitar 
especulação sobre estas ma-
térias e deixar de ouvir in-
formações por via das redes 
sociais ou do estrangeiro.

Os extraparlamentares 

são de opinião que a ajuda 
da Comunidade de Desen-
volvimento da África Austral 
(SADC) e do Ruanda é bem-
-vinda porque vem atender
ao clamor da população de
Cabo Delgado, em particular, 
e do país em geral.

Porém, acham que havia 

necessidade de se comunicar 
aos cidadãos sobre os passos 
que estão a ser dados.

Consideram que a comu-
nicação à população sobre 
estas matérias pode ser feita 
através da prestação de in-
formação à Assembleia da 
República, que é o local onde 

Não havia alternativa
O PARTIDO de Reconciliação Nacional (PARENA) é de 
opinião que o Governo não tinha outra alternativa senão 
aceitar o apoio externo para evitar que o terrorismo se 
alastrasse a outras partes do país.

“O apoio militar estrangeiro é bem-vindo porque 
desde a assinatura do Acordo Geral de Paz o país deixou 
de investir nas Forças de Defesa e Segurança, o que redu-
ziu a capacidade de responder à invasão terrorista”, disse 
André Balate, presidente do PARENA.

Acrescentou que o fraco investimento nas FDS e a ine-
xperiência na resolução deste tipo de problemas fizeram 
com que o terrorismo se alastrasse por este longo período 
e afectasse cada vez mais os distritos de Cabo Delgado, 
onde os terroristas matam inocentes e destroem infra-
-estruturas.

Balate congratulou a abertura do Presidente da Re-
pública de aceitar apoio militar estrangeiro, mas chamou 
atenção para a necessidade de o país se preparar para que, 
posteriormente, não ocorram casos de pilhagem de re-
cursos naturais, por exemplo.

Apesar da presença militar, referiu Balate, é preciso 
que o Governo invista na capacitação das FDS e que estas 
estejam na linha da frente com as tropas estrangeiras na 
caça aos terroristas.

“Não podemos deixar que sejam os estrangeiros a diri-
gir as operações militares porque são as nossas forças que 
conhecem o terreno”, disse André Balate.Acarinhar o esforço 

e ganhar experiência
AMINA António, do parti-
do Os Verdes, defende que, 
para além do apoio no com-
bate ao terrorismo, as For-
ças de Defesa e Segurança 
devem procurar ter a mes-
ma experiência das tropas 
estrangeiras, para poderem 
defender a soberania.

Afirma que a ajuda da 
Comunidade de Desenvol-
vimento da África Austral 
e da República do Ruanda 
é bem-vinda porque o ter-
rorismo ameaçava tomar 
conta de toda a província do 
Cabo Delgado, colocando 
em risco toda a população 
local.

“Certamente, os milita-
res estrangeiros têm gran-
de experiência na resolução 
deste tipo de situações e po-
dem estar mais bem equipa-
das”, disse Amina António.

Acrescentou que é de 
louvar a atitude do Presi-
dente Filipe Nyusi de aceitar 
o apoio internacional por-
que, a nível mundial, já se
mostrou difícil combater o
terrorismo de forma isolada.

“Como moçambicanos, 
devemos acarinhar este es-
forço e motivar as Forças de 
Defesa e Segurança a con-
tinuarem na linha da fren-
te, com apoio estrangeiro, 
a combater os terroristas”, 
disse Amina António.

Apelou ainda à popu-
lação de Cabo Delgado, em 
particular, e do país em 
geral, para denunciar às 
autoridades qualquer sus-
peita de pessoas ligadas aos 
grupos terroristas ou com 
comportamentos que re-
presentem ameaça à ordem 
pública. 

André Balate, do PARENA

Amina António, do partido Os Verdes

Uma ajuda oportuna
O PARTIDO Ecologista defende que a intervenção mili-
tar da SADC e do Ruanda é bastante oportuna, e as For-
ças de Defesa e Segurança devem saber tirar proveito da 
presença desses militares em Cabo Delgado.

“Sempre apoiamos a intervenção militar estrangeira 
porque nos juntamos à causa e ao choro da população de 
Cabo Delgado, que está a ser dizimada por terroristas e 
a ver os seus bens e infra-estruturas destruídos”, disse 
João Massango, presidente desta formação política.

Massango lamentou o facto de o país ter tardado a 
aceitar apoio militar estrangeiro porque, quando o ter-
rorismo começou a ganhar proporções alarmantes no 
país, “o mundo abriu-se para nos ajudar”.

Acrescentou que o Governo deve ser mais aberto, 
prestando, sempre que necessário, informação à popu-
lação para evitar rumores sobre o que está a acontecer 
em Cabo Delgado.

João Massango disse ser importante lembrar que a 
soberania nacional reside, primeiro, no povo represen-
tado na Assembleia da República, daí ser oportuno que, 
nas próximas ocasiões, o Governo informe sobre os pas-
sos dados para a solução dos problemas que afectam o 
país.

“É uma decisão encorajadora de aceitar apoio exter-
no porque o fim último é solucionar esse problema que 
assola a população de Cabo Delgado, mas é preciso agir 
com cautela para não tropeçarmos”, disse o político.João Massango, do partido Ecologista de Moçambique

Acesse https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E CONSTRUÇÃO

ÉDITOS

A Direcção de Serviço Municipal de Ordenamento Territorial e Construção faz saber que, para 
efeitos do preceituado no artº 10º nºs 1, 2 e 3 do Decreto-Lei nº 16/75 de Fevereiro, correm Éditos 
pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação do presente edital no jornal “Notícias” 
por presunção de abandono há mais de noventa (90) dias pelos titulares das parcelas abaixo 
indicados:

Nº Nome do titular Parcela Talhão Bairro
Ano de Registo 

no Cadastro
01 Charfurdine Abdul Remane Adamo 141/5D 75 Polana Caniço “B” 2011
02 Francisco Magodonhane 660D 215 Laulane 1984
03 Deolinda Patrício Chongo 560 257 25 de Junho “B” 1985
04 Nuno Miguel de Menezes Timóteo 660B/C 190A Costa do Sol 2013
05 Henriques Merico Jannes Pabbiwe 660D 181 Laulane 1995
06 Catarina António Sequeira 660B/E 605 Costa do Sol s/n
07 Hugo Salami Muianga 660B/E 603 Costa do Sol s/n
08 Alberto Vieira Notiço 6623A G. Dimitrov 1997
09 Marta Maria Mulhai A1 33 Zimpeto 2006
10 Halima Hassane 141B 345 Cidade-Baixa 1993
11 Francisco Alberto Silva Fumo I442 Zimpeto 1986
12 Chris Jean Dushimirimana 560 19 25 de Junho “B” 2016
13 Moisés Augusto Justino A2 54 Zimpeto 1989

Se esta presunção não for afastada dentro do prazo supracitado pelos titulares do Direito de 
Uso e Aproveitamento da Terra das mesmas, ou seus representantes legais, serão declaradas 
abandonadas, e consequentemente apropriadas pelo Conselho Municipal de Maputo.

A Directora

(Ilegível)
7178

MUNICÍPIO DE MAPUTO

CONSELHO MUNICIPAL

PELOURO DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSO

1. O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras,

interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade, Tributos Municipais e Autárquicos

regularizados a apresentarem proposta selada para o concurso constante do quadro abaixo:

Concurso Objecto do Concurso Alvará
Data, Hora e Local de 

abertura do concurso
Garantia Provisória

Concurso Limitado

OM- 77/CMM/DSMC/21

Criação da Agenda 

Cultural 

Compatível 

ao objecto de 

Contratação

Dia: 4/8/2021

Entrega: 10.30 horas

Abertura: 10.45 horas
N/A

2. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos do

concurso em formato electrónico na Biblioteca Municipal, Praça da Independência, no horário das 8.00

até às 13.45 horas, a partir do dia 26/7/2021.

4. Os documentos do concurso poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento de uma taxa

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

directo para o Conselho Municipal de Maputo (CMM), Conta em Meticais Nº 54690056, no BANCO

MILLENIUM BIM e levantamento de recibo e NUIT emitido pela Recebedoria Municipal, sita na Av. Karl

Marx, no 173.

5. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Forneci-

mento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 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. Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues

após o prazo-limite serão rejeitadas.

Conselho Municipal de Maputo

Pelouro de Cultura e Turismo

Biblioteca Municipal

Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, Paços do Município

Caixa Postal 251, Maputo 

A UGEA
7173

matérias agendadas irão, de 
certeza, responder ao nosso 
comprometimento e consoli-
dação das nossas acções, con-
tribuindo para uma justiça real 
ao serviço do cidadão, medi-
ante uma resposta eficiente e 
eficaz quer na perspectiva de 
intervenção processual quer 

no âmbito da defesa dos dire-
itos humanos e no controlo da 
legalidade, em geral”, disse.

O Ministério Público tem 
um vasto conjunto de com-
petências, entre as quais exer-
cer a acção penal pública, di-
rigir a investigação dos factos 
puníveis, assim como assegu-

rar a representação e defesa do 
interesse público.

Assume também o con-
trolo da legalidade e garante 
a protecção dos menores, au-
sentes e incapazes, bem como 
dos cidadãos em geral e asse-
gura o respeito pelos direitos 
humanos.

EM CABO DELGADO

PGR encoraja denúncia
de actos de violência

Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchili

GOVERNAÇÃO EM TETE

Frelimo congratula 
órgãos descentralizados

O PARTIDO Frelimo em Tete 
avalia positivamente as acções 
dos órgãos de governação des-
centralizada, nomeadamente 
os conselhos Executivo Pro-
vincial e dos Serviços de Re-
presentação do Estado. 

Depois de os dois órgãos 
apresentarem os respectivos 
relatórios de actividades que 
têm realizado em resposta às 
preocupações dos cidadãos, 
no decurso da VII Sessão Or-
dinária do Comité Provincial 
da Frelimo, os membros con-
sideraram o seu desempenho 
e coordenação de importan-
tes, uma vez que contribuem 

para o bem-estar da popula-
ção.

A chefe da brigada central 
de assistência à província de 
Tete, Conceita Sortane, disse 
que as duas entidades colo-
caram em prática a agenda de 
governação e a forma como 
têm estado a trabalhar teste-
munha o valor da descentra-
lização de nível provincial, 
virada para a busca de solu-
ções locais. 

“Os balanços apresen-
tados na reunião são muito 
bons. O que estava planifi-
cado para 2020 e o primeiro 
semestre de 2021 foi devida-

mente executado no meio de 
adversidades, como a pan-
demia que interfere muito na 
economia do país”, funda-
mentou, acrescentando que 
foi recomendado aos dois ór-
gãos que se esforcem mais na 
melhoria das estradas e acesso 
à água potável em alguns dis-
tritos.

Para além de avaliar as ac-
ções governativas em Tete, a 
reunião serviu também para 
programar acções no âmbito 
dos preparativos das celebra-
ções dos 60 anos da Frelimo, 
cujo lançamento teve lugar no 
dia 25 de Junho, consideran-

do que esta região do país foi 
estrategicamente importante 
na conquista da independên-
cia nacional.

“O partido tem estado a 
fazer levantamento de todos 
os factos históricos que tive-
ram lugar neste território, e 
esse trabalho está numa fase 
bem avançada. Temos o caso 
da operação Nó Górdio, por 
exemplo, e muitos outros cuja 
divulgação vai ajudar a per-
ceber que, tal como as outras 
províncias, esta região teve 
um papel importante na luta 
de libertação nacional”, con-
cluiu.

O modelo de governação descentralizada colhe consenso do partido no poder em Tete

A
R

Q
U

IV
O

A 
P R O C U R A D O -
RA-GERAL da Repú-
blica, Beatriz Buchili, 
condena os actos de 
violência extrema que 

ocorrem na província de Cabo 
Delgado, encorajando os ci-
dadãos a denunciarem todas as 
formas de sevícia à população. 

Falando ontem na abertu-
ra da III Sessão Extraordinária 
do Conselho Coordenador 
do Ministério Público, que 
decorre na cidade de Maputo, 
Buchili expressou solidarie-
dade do órgão que dirige com 
os concidadãos deslocados em 
virtude dos actos terroristas 
que desde 2017 ocorrem nesta 
região do país.

O encontro, que decorre 
até sexta-feira, insere-se na 
reafirmação das competên-
cias constitucionais e legais 
do Ministério Público, que ac-
tualmente tem grandes desafi-
os,  o que exige constante ade-
quação do órgão às exigências 
actuais.

Daí que, conforme referiu, 
na presente sessão serão anal-
isados e discutidos o II Plano 
Estratégico do Ministério Pú-
blico e o regulamento do Con-
selho Técnico.

Serão revistos também os 
regulamentos internos dos 
gabinetes Central e Provincial 
de Recuperação de Activos e 
de funcionamento do Consel-
ho Coordenador, bem como 
a proposta de criação do Ga-
binete Central de Combate à 
Criminalidade Organizada e 
Transnacional. 

“É nossa convicção que as 

Acesse https://t.me/Novojornal
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A Abt Associates Inc., líder mundial em pesquisa e implementação de programas, está a recrutar uma empresa vocacionada na realização de pesquisas para a realização 
de pesquisas finais e grupos focais para o apoio a uma avaliação de impacto de dois programas McGovern-Dole do Serviço Externo para a Agricultura do Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos (USDA/FAS) em Moçambique. Espera-se que o inquérito seja realizado em Outubro de 2021.

Detalhes da Recolha de Dados

•	 Os inquéritos e grupos focais serão conduzidos nas províncias de Nampula e Maputo, Moçambique, a partir de Outubro de 2021 ou por volta dessa data.

•	 O número esperado de amostras é de aproximadamente 3.400 alunos na 2ª e 3.400 alunos na 4ª classe; 900 professores, 450 directores de escolas, e 450 cozi-
nheiros; e 30 grupos focais com pais de alunos na 2ª e 4ª classes. 

•	 Serão realizados inquéritos a nível escolar, centrados na alfabetização e na sensibilização para as práticas nutricionais.

•	 Pode ser necessário realizar inquéritos de acompanhamento adicionais por telefone.

Qualificações Desejadas

•	 Histórico de desempenho de alta qualidade, conforme indicado nas referências.

•	 Experiência na realização de inquéritos relacionados com a educação, incluindo as Avaliações de Leitura Precoce (EGRA)

•	 Experiência na realização de pesquisa / inquéritos relacionados com alimentação ou alimentação escolar

•	 Demonstração de flexibilidade na implementação de inquéritos em ambientes rurais

•	 Experiência na condução de grupos focais em línguas locais

•	 Experiência com CAPI/SurveyCTO/ recolha de dados móveis.

•	 Experiência no desenvolvimento e execução de planos robustos de implementação e formação no terreno

•	 Experiência no desenvolvimento do projecto de amostragem de inquéritos

•	 Experiência em receber qualquer aprovação/aprovação ética local necessária para realizar pesquisas

•	 Familiaridade com as estruturas de segurança cibernética ISO 27000 ou NIST CSF

Qualificações Requeridas
•	 Experiência na realização de inquéritos em larga escala em Moçambique, de preferência para uma avaliação

•	 Experiência na recolha de dados de crianças

•	 Experiência na condução de grupos focais com adultos

•	 Familiarizado com as leis Moçambicanas e internacionais aplicáveis de ciber-segurança/ privacidade de dados

•	 Familiarizado com as melhores práticas de tratamento de informação não pública

Empresas Interessadas
Por favor, submeta:

•	 um resumo de 2-3 páginas das capacidades da empresa interessada e experiência relevante no que diz respeito aos Detalhes do Inquérito e Qualificações 
Desejadas acima descritos. Por favor, inclua o número de inquéritos realizados no passado e o método de amostragem utilizado.

•	 3 referências de actividades recentes e relevantes. Por favor veja o modelo de referências abaixo.

Todas as manifestações de interesse devem ser enviadas em inglês para Christine_Ohresser-Joumard@abtassoc.com até 2 de Agosto, às 17 horas (hora local).

As manifestações de interesse serão revistas, e as empresas seleccionadas para a lista resumida serão convidadas a submeter propostas mais detalhadas.

Termos e Condições: Este é um Pedido de Manifestação de Interesse apenas. A emissão deste Pedido de Manifestação de Interesse não obriga de forma alguma a Abt 
Associates ou o Projecto, a adjudicar ou pagar por custos incorridos por potenciais concorrentes na preparação e apresentação de uma oferta. Esta solicitação está sujeita 
aos termos e condições padrão da Abt Associates.

A Abt Associates está comprometida com a integridade no aprovisionamento, e apenas selecciona fornecedores com base em critérios comerciais objectivos, tais como 
preço e mérito técnico. Abt Associates não tolera fraude, conluio entre concorrentes, propostas/ofertas falsificadas, suborno, ou propinas. Qualquer empresa ou indivíduo 
que viole estas normas será desqualificado desta concurso, impedido de futuras oportunidades para concursos, e poderá ser denunciado tanto à USAID como ao Gabinete 
do Inspector Geral.

Os funcionários e agentes da Abt Associates estão estritamente proibidos de pedir ou aceitar qualquer quantia monetárias, remuneração, comissão, crédito, presente, 
gratificação, objecto de valor ou compensação de vendedores ou fornecedores actuais ou potenciais em troca de ou como recompensa pelo concurso. Os funcionários e 
agentes envolvidos nesta conduta estão sujeitos a rescisão e serão reportados à USAID e ao Gabinete do Inspector Geral. Além disso, a Abt Associates informará a USAID 
e o Gabinete do Inspector Geral de quaisquer ofertas de fornecedores de quantia monetárias, taxas, comissões, créditos, presentes, gratificações, objectos de valor, ou 
compensações para ganhar o concurso.

Elegibilidade: Ao submeter uma oferta em resposta a este Pedido de Expressões de Interesse, o concorrente certifica que ele e os seus principais oficiais não são impedidos, 
suspensos, ou de outra forma considerados inelegíveis à adjudicação pelo governo do Reino Unido. Abt Associates não adjudicará um contracto a qualquer empresa que 
seja impedida, suspensa, ou considerada inelegível pelo governo Britânico. 

Nome do Projecto:
Número do contrato/TO Período de Desempenho (Data de Início - Data Final) Valor

Ponto de Contacto Técnico (PCT) 
Nome Email Tel. Número

Ponto de Contacto Contratual (PdC)
Nome Email Tel. Número

Descrição do Projecto 

Relevância para o Projecto AgResults Dairy Productivity Survey Baseline 

Solicitação de Manifestação de Interesse 
Para a Realização de um Inquérito Final 

Nas províncias de Nampula e Maputo,

Request for Expression of Interest 
To Carry Out an Endline Survey 

In Nampula and Maputo provinces, Mozambique 

Abt Associates Inc., a global leader in research and program implementation, is recruiting a survey firm to conduct endline surveys and focus groups to 
support an impact evaluation of two of the United States Department of Agriculture’s Foreign Agricultural Service’s (USDA/FAS) McGovern-Dole programs in 
Mozambique. The survey is expected to be conducted in October 2021.

Data Collection Details
•	 The surveys and focus groups will be conducted in Nampula and Maputo provinces, Mozambique, beginning in or around October 2021.

•	 The expected sample size is approximately 3,400 students in grades 2 and 3,400 students in grade 4; 900 Teachers, 450 Head Teachers, and 450 
Cooks; and 30 focus groups with parents of students in grades 2 and 4. 

•	 Surveys will be conducted at the school level, focusing on literacy and nutrition practices awareness.

•	 Additional follow-up surveys may need to be conducted by phone.

Desired Qualifications
•	 Record of high-quality performance, as indicated by references.

•	 Experience conducting education-related surveys, including Early Grade Reading Assessments (EGRA)

•	 Experience conducting food or school feeding related surveys

•	 Demonstrated flexibility when implementing surveys in rural settings

•	 Experience conducting focus groups in local languages

•	 Experience with CAPI/SurveyCTO/mobile data collection.

•	 Experience in developing and carrying out robust field implementation and training plans

•	 Experience in developing survey sampling design

•	 Experience receiving any required local approvals/ethics approvals to conduct research

•	 Familiarity with ISO 27000 or NIST CSF cybersecurity frameworks

Required Qualifications
•	 Experience conducting large scale surveys in Mozambique, preferably for an evaluation

•	 Experience collecting data from children

•	 Experience conducting focus groups with adults

•	 Familiar with applicable Mozambique and international cybersecurity/data privacy laws

•	 Familiar with best practices for handling of non-public information 

Interested Firms
Please submit:

•	 a 2-3 page summary of the interested firm’s capabilities and relevant experience with respect to the above outlined Survey Details and Desired 
Qualifications. Please include the size of surveys completed in the past and sampling method used.

•	 3 references from recent and relevant activities. Please see references template below.

All expressions of interest should be sent in English to Christine_Ohresser-Joumard@abtassoc.com by August  2, at 5 pm  (Local Time).

Expressions of interest will be reviewed, and firms selected for the short list will be invited to submit more detailed proposals.

Terms and Conditions: This is a Request for Expressions of Interest only. Issuance of this Request for Expressions of Interest does not in any way obligate Abt 
Associates or the Project, to make an award or pay for costs incurred by potential offerors in the preparation and submission of an offer. This solicitation is 
subject to Abt Associates’ standard terms and conditions.

Abt Associates is committed to integrity in procurement, and only selects suppliers based on objective business criteria such as price and technical merit. Abt 
Associates does not tolerate fraud, collusion among offerors, falsified proposals/bids, bribery, or kickbacks. Any firm or individual violating these standards 
will be disqualified from this procurement, barred from future procurement opportunities, and may be reported to both USAID and the Office of the Inspector 
General.

Employees and agents of Abt Associates are strictly prohibited from asking for or accepting any money, fee, commission, credit, gift, gratuity, object of value or 
compensation from current or potential vendors or suppliers in exchange for or as a reward for business. Employees and agents engaging in this conduct are 
subject to termination and will be reported to USAID and the Office of the Inspector General. In addition, Abt Associates will inform USAID and the Office of the 
Inspector General of any supplier offers of money, fees, commissions, credits, gifts, gratuities, objects of value, or compensation to obtain business.

Eligibility: By submitting an offer in response to this Request for Expressions of Interest, the offeror certifies that it and its principal officers are not debarred, 
suspended, or otherwise considered ineligible for an award by the UK government. Abt Associates will not award a contract to any firm that is debarred, 
suspended, or considered to be ineligible by the UK government.

Project Name:
Contract/TO Number Period of Performance (Start Date – End Date) Value

Technical Point of Contact (POC) 
Name Email Tel. Number

Contractual Point of Contact (POC)
Name Email Tel. Number

Project Description 

Relevance to AgResults Dairy Productivity Project Baseline Survey 

137
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O NOTÍCIAS DEDICA  DIARIAMENTE
 UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE SOFALA

SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
O Senhor Doutor António Mário Romão Charles, Juiz de Direito desta 
Secção Comercial do Tribunal Judicial da Província de Sofala
Faz saber que neste Tribunal e no Cartório da Secção Comercial correm seus 
termos uns Autos de Providência Cautelar de Arresto Preventivo regis-
tados sob o número dez barra Tribunal Judicial da Província de Sofala 
barra Secção Comercial barra dois mil e vinte e um, em que é requente 
QK MEATS SA (PTY) (LTD).
No qual por este meio é citada a requerida Carnes da Beira, Limitada, uma 
sociedade constituída e regida pelo direito moçambicano, com sede na Rua 
da Beira Baixa, Bairro Chaimite, Maquinino, cidade da Beira, para no prazo 
de 8 dias, finda que seja a dilação de mais 15 (quinze) dias, contados a par-
tir da data da última publicação do anúncio, deduzir oposição por meio de 
embargo ou agravar o presente despacho nos termos do artigo 405 do CPC, 
cujos duplicados da petição inicial se encontram à disposição neste Cartório 
do Tribunal, podendo levantá-los nas horas normais de expediente.
Fica ainda notificado da data para o contraditório diferido, marcado para o 
próximo dia 23 de Agosto de 2021, pelas 9.00 horas.
Para constar se passou o presente anúncio e mais dois de igual teor, que 
serão publicados no jornal com maior circulação no país.

Beira, aos vinte dias do mês de Julho do ano dois mil e vinte e um

O Juiz de Direito
Dr. António Mário Romão Charles

A Escrivã de Direito
Angelina Vilanculos

8059
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1. Universidade Eduardo Mondlane convida empresas interessadas a apresentarem
propostas fechadas para fornecimento de consumíveis de mercearia e produtos de
higiene e limpeza (conforme especificações técnicas constantes dos documentos do
concurso).

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos
de Concurso ou adquirí-los mediante solicitação por escrito junto da UGEA Central a
funcionar no Edifício de Reitoria, sita no Campus Universitário, Av. Julius Nyerere, entre
às 8.00 e 14.00 horas, pela importância não reembolsável de 2.500,00MT (dois mil e
quinhentos meticais) a ser depositada na Conta 170475561 – UEM do Millennium –
Bim.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado até às 10.00 horas
locais do dia 17 de Agosto de 2021 e serão abertas em sessão pública, no mesmo
endereço às 10.15 horas locais do mesmo dia, na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer.

4. A garantira requerida é de 30.000,00MT (trinta mil meticais) e o período de validade
das propostas será de 120 dias.

5. O posicionamento dos concorrentes será anunciado no dia 27 de Agosto de 2021, pelas
10.15 horas, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

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

Maputo, aos 26 de Julho de 2021
A Directora
(Ilegível)

DIRECÇÃO DE LOGÍSTICA E APROVISIONAMENTO

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO 
Concurso Público Nº CR52A002341CP04582021

7152

ESCRITURÁRIOS JUDICIAIS DISTRITAIS

N.º/Ord NOME CATEGORIA

01 Carolina Binoca João Lopes Escriturário Judicial Distrital

02 Celina Saide Jonassane Escriturário Judicial Distrital

03 Benedito Mavura Lucas Saide Escriturário Judicial Distrital

04 Ester Kierene das Neves Américo Escriturário Judicial Distrital

05 Essa das Rosas Lobato Adriano Escriturário Judicial Distrital

06 Dino Paulino Escriturário Judicial Distrital

07 Lucrécia Carlos Muagiua Coquela Escriturário Judicial Distrital

08 Lurdes Manuel Domingos Escriturário Judicial Distrital

09 Selma Manuel Assane Escriturário Judicial Distrital

10 Sandra Abudo Começar Escriturário Judicial Distrital

11 Angelina de Fátima Armando Chanqueia Escriturário Judicial Distrital

12 Berta Joaquim Victor Escrituráriajudicial Distrital

13 Fátima José Alves Benesse Moresse Escriturário Judicial Distrital

14 Junissa Maria Armando Escriturário Judicial Distrital

15 Tânia Atanasio Panemba Escriturário Judicial Distrital

16 Jonque da Costa Pedro Escriturário Judicial Distrital

17 Leonea António Murima Escriturário Judicial Distrital

18 Rosalina Bernardo Boane Escriturário Judicial Distrital

19 Eva Aiupa Amisse Escriturário Judicial Distrital

20 Hélder Francisco Pastela Escriturário Judicial Distrital

21 Juleca Virgílio Carlos Escriturário Judicial Distrital

OFICIAIS DE DILIGÊNCIAS DISTRITAIS

N.º/Ord NOME CATEGORIA

01 Anabela Pedro Abílio Júlio Oficial de Diligências Distrital

02 Edite Manuel Oficial de Diligências Distrital

03 Magalhães Alfredo Ofumane Oficial de Diligências Distrital

04 Sifa Ofece Jandar Oficial de Diligências Distrital

05 Chico Marufo Chico Oficial de Diligências Distrital

06 Floriana João Cabo Verde Oficial de Diligências Distrital

07 Sérgio Augusto Pedro Lauaneque Oficial de Diligências Distrital

08 Dulce Emílio Américo André Oficial de Diligências Distrital

09 Joaquim Francisco Oficial de Diligências Distrital

10 Abudo Saide Oficial de Diligências Distrital

11 Amós Xavier Agy Assane Oficial de Diligências Distrital

12 Patrícia Sofia António Muimela Oficial de Diligências Distrital

13 Arlindo Afonso Oficial de Diligências Distrital

14 Gilda Leveque Oficial de Diligências Distrital

República de Moçambique
Tribunal Judicial da Província de Nampula

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Repartição dos Recursos Humanos

PEDIDO DE COMPARÊNCIA

O Tribunal Judicial da Província de Nampula, sito na Praça da Liberdade nº 173 (Rotunda do Registo Civil de 
Nampula), 2º Andar, Caixa Postal nº158 – Telefax: 26213183, Cidade de Nampula solicita a comparência com 
carácter “urgente”, no dia 4 de Agosto de 2021, pelas 10.00 horas, dos senhores abaixo mencionados, para tratar 
assuntos do seu interesse, junto da Repartição dos Recursos Humanos.

O Juiz-Presidente
Dr. Alberto José Assane

(Juiz de Direito “A”)

Praça da Liberdade, n.º 173, 2º Andar, CP 158, Telefax n.º 26213183, Email: tribunaljudprovincialnpl@gmail.com -Nampula-Moçambique

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

Nos termos da 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 
05/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:

Concurso Modalidade Objecto Concorrente Valor (MT)

01-CPN/Obras/NDF/INAM-
-UGEA/2021

Concurso Público 
Nacional

Reabilitação do Laboratório de 
Instrumentos do INAM-Sede Zucotec, Lda 3.931.861,69

02-CPN/Obras/NDF/INAM-
-UGEA/2021 Concurso Público

Reabilitação do Sistema Eléc-
trico e da Rede de Internet do 
INAM

Tatenda Construções, 
Lda 17.904.513,74

02-CC/Obras/NDF/INAM-
-UGEA/2021

Concurso por 
Cotações

Reabilitação da Sala de Servi-
dores do INAM Tinashe, Lda 4.095.900,14

01-CC/Bens/NDF/INAM-
-UGEA/2021

Concurso por 
Cotações

Fornecimento de Equipamento 
Informático VS Serviços, Lda 2.139.965,94

02-CC/Bens/NDF/INAM-
-UGEA/2021

Concurso por 
Cotações

Fornecimento e Instalação de 
Equipamento de Vídeo-Confe-
rência

IOT VOIP Comunicações 
e Unificadas, Lda 804.445,20

01-AD/Serviços/NDF/INAM-
-UGEA/2021 Ajuste Directo Formação em Língua Inglesa British Council 1.456.000,00

03-AD/INAM-UGEA/2021 Ajuste Directo
Reparação e Manutenção das 
Viaturas de Marca TOYOTA Hi-
lux

Auto Avenida, Lda 500.000,00

05-AD/INAM-UGEA/2021 Ajuste Directo Fornecimento de Refeições ao 
Técnicos do DMA Ki-Sabores 390.000,00

09-AD/INAM-UGEA/2021 Ajuste Directo
Auditoria Externa ao Sistema 
de Gestão da Qualidade do 
INAM

TVSD, Lda 980.193,68

13-AD/INAM-UGEA/2021 Ajuste Directo Seguro de Viaturas CTS – Corretagem Técni-
ca de Seguros, Lda 413.508,91

15-AD/INAM-UGEA/2021 Ajuste Directo Serviços de Jardinagem UASSEA, Lda 837.752,76

16-AD/INAM-UGEA/2021 Ajuste Directo Serviço de Fornecimento de 
Refeições no INAM-Sede

Carolina Catering Servi-
ços, EI 1.504.156,18

18-AD/INAM-UGEA/2021 Ajuste Directo Fornecimento de Instrumentos 
Meteorológicos TVSD, Lda 855.463,05

19-AD/INAM-UGEA/2021 Ajuste Directo Fornecimento de Combustíveis 
e Lubrificantes

Estação de Serviços Ta-
baco

3.698.310,00

20-AD/INAM-UGEA/2021 Ajuste Directo Agenciamento de Viagens Tara Travel, Lda 1.200.000,00

21-AD/INAM-UGEA/2021 Ajuste Directo Fornecimento de Acessórios 
para Viaturas

Wing Koon, Lda 559.960,20

22-AD/INAM-UGEA/2021 Ajuste Directo Fornecimento de Consumíveis 
de Escritório Sotoner, Lda 799.969,77

23-AD/INAM-UGEA/2021 Ajuste Directo Envio de Mercadoria
Correios de Moçambi-
que, E.P 400.000,00

24-AD/INAM-UGEA/2021 Ajuste Directo Fornecimento de Géneros Ali-
mentícios

Supermercado July, Lda 1.249.868,50

25-AD/INAM-UGEA/2021 Ajuste Directo Fornecimento de Consumíveis 
de Informática Flip Chart Service, Lda 1.598.337,00

 Maputo, aos 23 de Julho de 2021
A Autoridade Competente

(ILEGÍVEL)
8056

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, IP
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DA CULTURA E TURISMO

ANÚNCIO DOS CONCURSOS LIMITADOS 

1. A Direcção Provincial da Cultura e Turismo convida pessoas singulares e colectivas
nacionais, interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem
propostas fechadas para a contratação de fornecedores de serviços, segundo a tabela
abaixo:

Item
N 1º de 

concurso
Objecto

Data de encerramento/
entrega das propostas:

Data de 
abertura das 

propostas:                               

1

Concurso 
Limitado n˚01/
PM/DPCT/
RAQ/2021

Criação da 
marca e do 
portal da 
Província de 
Maputo 

10 de Agosto de 2021, às 
9.30 Horas

10 de Agosto de 
2021, às 10.00 

Horas

2

Concurso 
Limitado n˚02/
PM/DPCT/
RAQ/2021

Material 
Promocional

11 de Agosto de 2021, às 
11.00 Horas

11 de Agosto de 
2021, às 11.30 

Horas

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e examinar o Caderno
de Encargo ou adquirí-lo pela importância de 1500,00mts (mil e quinhentos
meticais), mediante o pagamento por depósito ou transferência bancária para
conta nº14663131210001 NIB: 0008-0000-4663-1312-10195 Nome do Banco: BCI
Beneficiário: Direcção Provincial da Cultura e Turismo, no seguinte endereço.

• AV Rogério Ndzawane, nº330, Cidade da Matola, email: dpcultur.mp@gmail.com
84-7435198/84-4633876

3. O prazo de validade das propostas será de 90 (noventa dias).

Matola, aos 13 de Julho de 2021
A Entidade Competente

(Ass. Ilegível)
7218

Acesse https://t.me/Novojornal
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7197

Ord. Código Nome do Titular Mineiro Tipo de título mineiro

1. 10 ICEMA - Indústria Cerâmica de Maputo, Limitada Concessão Mineira
2. 11 TRANSPAL, Limitada Concessão Mineira
3. 12 Indústria Exploradora de Calcários de Corrane Concessão Mineira
4. 13 Riolitos, Limitada Concessão Mineira
5. 30 Vision 2000, Limitada Concessão Mineira
6. 31 Cimentos de Moçambique, SARL Concessão Mineira
7. 37 Sociedade Águas de Moçambique, Limitada Concessão Mineira
8. 53 ICEMA - Indústria Cerâmica de Maputo, Limitada Concessão Mineira
9. 54 Construtora do Tâmega, SA Concessão Mineira

10. 61 ICEMA - Indústria Cerâmica de Maputo, Limitada Concessão Mineira
11. 75 Highland African Mining Company, Lda Concessão Mineira
12. 90 Areeiro Kanimambo, Limitada Concessão Mineira
13. 129 Ceramica de Vila Pery, Lda Concessão Mineira
14. 150 Mocuba Investment, Limitada Concessão Mineira
15. 158 P.M. Holdings Lda Concessão Mineira
16. 162 Probrita, SARL Concessão Mineira
17. 171 COGEMO, Lda Concessão Mineira
18. 173 Sociedade Águas Montemor Concessão Mineira
19. 178 Tantalum Mineração e Prospecção, Limitada Concessão Mineira
20. 192 Chambadejous, Lda Concessão Mineira
21. 220 Two Fulls Mining Company, Lda Concessão Mineira
22. 226 Mulosa Gestão e Participações, Lda Concessão Mineira
23. 242 Sociedade Água dos Libombos Concessão Mineira
24. 263 Euro Export, Limitada Concessão Mineira
25. 327 Cerâmica de Chanculo Concessão Mineira
26. 331 G.M.C. - Gold Mining Corporation, SARL Concessão Mineira
27. 333 Companhia Mineira de Lugela, Licungo de Brito e Filhos, Lda Concessão Mineira
28. 437 Euro Export, Limitada Concessão Mineira
29. 506 Industria Al - Satar, Lda Concessão Mineira
30 526 Hussein Aboobakar Concessão Mineira
31. 528 Águas da Serra da Mesa, Limitada Concessão Mineira
32. 692 Mozambique Gems, Lda Concessão Mineira
33. 720 PROMAC, Lda Concessão Mineira
34. 768 Grinaker-Lda Mocambique Lda novo Concessão Mineira
35. 939 Sociedade Mineira de Nuaparra, Limitada Concessão Mineira
36. 1002 MIMOC - Minerais Industriais de Moçambique, Limitada Concessão Mineira
37. 1133 Great Western Mining 2, Lda Concessão Mineira
38. 1152 Ceta Construções e Serviços, SA Concessão Mineira
39. 1196 Penhalonga Água Pura da Montanha, Lda Concessão Mineira
40. 1292 Joaco Cimentos, Lda Concessão Mineira
41. 1298 Britanor, SA Concessão Mineira
42 1313 Ceta Construções e Serviços, SA Concessão Mineira
43. 1390 Água Boa, Limitada Concessão Mineira
44. 1507 Ceta Construções e Serviços, SA Concessão Mineira
45. 1514 Paraíba Moçambique, Lda Concessão Mineira
46. 1518 Sociedade Águas de Saua - Saua Concessão Mineira
47. 1588 Fábrica de Cerrâmica Vermelha de Inhamizua Concessão Mineira
48. 1589 Boss Trading, Limitada Concessão Mineira
49. 1908 Grupo Mineiro Zambeze, Lda Concessão Mineira
50. 2397 Sonil Moz, Lda Concessão Mineira
51. 3295 Sulbrita, Limitada Concessão Mineira
52. 3306 Cherif Brightland, Lda Concessão Mineira
53. 3316 Agua da Serra Chiuta, Limitada Concessão Mineira
54. 3373 Clean Tech Mining, Lda Concessão Mineira
55. 3395 Sociedade Aurora 2000, Lda Concessão Mineira
56. 3421 Companhia Mineira do Gile, SARL Concessão Mineira
57. 3468 EMIZ- Victor de Jesus Duarte Concessão Mineira
58. 3509 Sulbrita, Limitada Concessão Mineira
59. 3548 Lagoa, Matérias-Primas, Limitada Concessão Mineira
60. 3622 Ceta Construções e serviços, SA Concessão Mineira
61. 3677 Só - Águas, Lda; Sociedade de Águas de Manica Concessão Mineira
62. 3704 Cif - Moz, Limitada Concessão Mineira
63. 3724 Sulbrita, Limitada Concessão Mineira
64. 3766 Africa Great Wall Cement Manufacture, Limitada Concessão Mineira
65. 3791 Haiyu (Mozambique) Mining Co, Lda Concessão Mineira
66. 3825 Goba Mining, Limitada Concessão Mineira
67. 3838 Cif - Moz, Limitada Concessão Mineira
68. 3848 Pedreira Idr, Limitada Concessão Mineira
69. 3873 Mota Mineral Moçambique, Lda Concessão Mineira
70. 3874 Mota Mineral Moçambique, Lda Concessão Mineira
71. 3924 MINER MAVONDE, Lda Concessão Mineira
72. 3933 Damodar Ferro, Lda Concessão Mineira
73. 3939 Helin Mining CO, Lda Concessão Mineira
74. 3990 Explorator, Limitada Concessão Mineira
75. 4064 Minas de Revuboé, Limitada Concessão Mineira
76. 4102 G.S. Cimentos, SARL Concessão Mineira
77. 4113 G.S. Cimentos, SARL Concessão Mineira
78. 4114 G.S. Cimentos, SARL Concessão Mineira
79. 4365 MIMOC-Minerais de Moçabique, Limitada Concessão Mineira
80. 4425 Thai AfricaFriendship Trading Co, Lda Concessão Mineira
81. 4623 TZM Resources, SA Concessão Mineira
82. 4668 Agro-Promotora de Nampula, Limitada Concessão Mineira
83. 4669 China-Mozambique Cement & Mining Development Co, Limitada Concessão Mineira
84. 4673 Biworld International, Limited Concessão Mineira
85. 4719 Mineral Resources Moçambique, Lda Concessão Mineira
86. 4762 Grupo Silda- Secarp Industrial, Lda Concessão Mineira
87. 4776 Haiyu (Mozambique) Mining Co, Lda Concessão Mineira
88. 4814 HS Mining, Limitada Concessão Mineira
89. 4997 Pery-Água da Gorongosa Concessão Mineira
90. 5086 Midwest África, Limitada Concessão Mineira
91. 5212 Diatomites de Mocambique, Lda Concessão Mineira
92. 5398 Belabela Quarries, Limitada Concessão Mineira
93. 5415 FMM - Future Mining Mozambique, Limitada Concessão Mineira
94. 5447 Goba Mining, Limitada Concessão Mineira
95. 5593 ARJ Cimento de Nacala Concessão Mineira
96. 5594 ARJ Cimento de Nacala Concessão Mineira
97. 5710 Rayomi, Limitada Concessão Mineira
98. 5814 Eta Star Mocambique, SA Concessão Mineira
99. 5824 Koh-I-Noor, Sociedade Unipessoal, Limitada Concessão Mineira

100. 5869 JC-Investimentos & Participações, Lda Concessão Mineira
101. 5921 Chicumbane Investimentos, SA Concessão Mineira
102. 5964 MINER Mavonde, Lda Concessão Mineira
103. 5967 Ncondezi Coal Company Mozambique, Limitada Concessão Mineira
104. 5990 ARJ Cimento de Nacala Concessão Mineira
105. 5991 S & S Cimentos, Limitada Concessão Mineira
106. 6008 SINTRAPEL - Sociedade Industrial Transformação de Pales, Limitada Concessão Mineira
107. 6056 Namaacha Mining, Limitada Concessão Mineira
108. 6127 ENRC Mozambique, Limitada Concessão Mineira
109. 6128 ENRC Mozambique, Limitada Concessão Mineira
110. 6148 Santos & Vale Moçambique Concessão Mineira
111. 6195 ENRC Mozambique, Limitada Concessão Mineira
112. 6310 JRC Construções e Obras Públicas, Lda Concessão Mineira
113. 6448 Santos & Vale Moçambique Concessão Mineira
114. 6459 Mineral Resources Moçambique, Lda Concessão Mineira
115. 6488 GTS (Gildo Tiago e Sheila) Sociedade Unipessoal, Limitada Concessão Mineira
116. 6552 Mondial Mozambique, Lda Concessão Mineira
117. 6650 Mondial Mozambique, Lda Concessão Mineira
118. 6881 SOMINHA - Sociedade Mineira de Nhampassa, Lda Concessão Mineira
119. 6892 James Mining Company, Lda Concessão Mineira
120. 7006 Tovisi REN, SA Concessão Mineira
121. 7049 Novo Megaruma Mining, Limitada Concessão Mineira

122. 7055 Capitol Resources, Limitada Concessão Mineira
123. 7057 Megaruma Mining, Limitada Concessão Mineira
124. 7071 Africa Great Wall Real Estate Development Company II, Limitada Concessão Mineira
125. 7072 Africa Great Wall Real Estate Development Company III, Limitada Concessão Mineira
126. 7103 Helin Mining CO, Lda Concessão Mineira
127. 7126 Sulbrita, Limitada Concessão Mineira
128. 7150 Tazetta Resources, Limitada Concessão Mineira
129. 7152 Africa Yuxiao Mining Development Company, Limitada Concessão Mineira
130. 7168 Lacoste-Sociedade Unipessoal, Lda Concessão Mineira
131. 7254 Osho Gremach Mining, Lda Concessão Mineira
132. 7264 Bolder, SA Concessão Mineira
133. 7334 SAME-Seviços, Aluguer de Maquinas e Equipamentos Limitada Concessão Mineira
134. 7352 KD Prospero, Limitada Concessão Mineira
145. 7404 NRG Africa, Limitada Concessão Mineira
136. 7426 Zarpel Limitada Britas da Zambézia Concessão Mineira
137. 7427 Campos de Joia, Limitada Concessão Mineira
138. 7509 Socadiv Holding, Limitada Concessão Mineira
139. 7517 PPI- Consultoria e Serviços, Lda Concessão Mineira
140. 7518 PPI- Consultoria e Serviços, Lda Concessão Mineira
141. 7520 PPI- Consultoria e Serviços, Lda Concessão Mineira
142. 7522 Quintos Mineração, Limitada Concessão Mineira
142. 7534 Africa Great Wall Real Estate Development Company VI, Limitada Concessão Mineira
144. 7606 Gal Resources, Limitada Concessão Mineira
145. 7625 Marsar Dimensional Stones, SA Concessão Mineira
146. 7757 North River Resources (Murrupula), Limitada Concessão Mineira
147. 7766 Pragosa Indústrias Moçambique, SA Concessão Mineira
148. 7874 Água da Fonte Macomia Concessão Mineira
149. 7919 Transportes John e filhos, Lda Concessão Mineira
150. 7937 Baobab Aggragetes, Limitada Concessão Mineira
151. 7953 Africa Great Wall Investiment Company, Limitada Concessão Mineira
152. 7954 Africa Great Wall Investment Company II, Limitada Concessão Mineira
153. 7975 Atalaia Ruby Mining, Limitada Concessão Mineira
154. 8111 Anbeco, SA Concessão Mineira
155. 8223 Pedreira de Cabo Delgado, Limitada Concessão Mineira
156. 8231 Pay Diamond Mineração e Comércio, Lda Concessão Mineira
157. 8255 Tazetta Resources, Limitada Concessão Mineira
158. 8256 Tazetta Resources, Limitada Concessão Mineira
159. 8277 Eastern Ruby Mining Limitada Concessão Mineira
160. 8308 Minas Associadas, Limitada Concessão Mineira
161. 8323 Mozambique Heavysand Company, Limitada Concessão Mineira
162. 8340 Condor Construçao e Obras Públicas, Lda Concessão Mineira
163. 8366 Helin Mining Co, Lda Concessão Mineira
164. 8375 Black Rock Brightland Mining Co., Limitada Concessão Mineira
165. 8379 TOMBUCTU Mining Co, Lda Concessão Mineira
166. 8400 JACOMA Minerais, Lda Concessão Mineira
167. 8457 Chiuta Mining, Limitada Concessão Mineira
168. 8482 Flomining, SA Concessão Mineira
169. 8499 HWA Minerais, Limitada Concessão Mineira
170. 8516 In Confidence Mining Mozambique, Limitada Concessão Mineira
171. 8563 Clay & Gravel Mining, Limitada Concessão Mineira
172. 8565 Southern Minerals, Limitada Concessão Mineira
173. 8566 Africa Minerais, Limitada Concessão Mineira
174. 8568 Mota Mineral Moçambique, Lda Concessão Mineira
175. 8583 Minas Associadas, Limitada Concessão Mineira
176. 8624 Flomining, SA Concessão Mineira
177. 8637 Shuang Long, Lda Concessão Mineira
178. 8764 Ultramar Produtos, Lda Concessão Mineira
179. 8770 Suni Resources, SA Concessão Mineira
180. 8870 Clay & Gravel Mining, Limitada Concessão Mineira
181. 8918 Transportes John e filhos, Lda Concessão Mineira
182. 8919 Transportes John e filhos, Lda Concessão Mineira
183. 8920 Transportes John e filhos, Lda Concessão Mineira
184. 8928 Manica Gold, SA Concessão Mineira
185. 8965 Morrupa Golden Company, SA Concessão Mineira
186. 9022 Empresa Mineradora Industrial de Cassossole, Limitada Concessão Mineira
187. 9076 MAB Mining, Limitada Concessão Mineira
188. 9077 DH Mining Development Company 1, Lda Concessão Mineira
189. 9099 DFG Moçambique, Limitada Concessão Mineira
190. 9100 Red Soils Mining, Limitada Concessão Mineira
191. 9101 Horizontes Minerais, Lda Concessão Mineira
192. 9120 Top Map, Serviço de Consultoria e Geociência, Limitada Concessão Mineira
193. 9132 Grafex, Lda Concessão Mineira
194. 9133 Mineral Resources Moçambique, Lda Concessão Mineira
195. 9139 Hyh Services Sociedade Unipessoal, Limitada Concessão Mineira
196. 9146 SMH Minerais, Limitada Concessão Mineira
197. 9187 Afrifocus Resources, Limitada Concessão Mineira
198. 9207 Trans Ruccs Phoenix, Lda Concessão Mineira
199. 9228 Mutamba Mineral Sands, SA Concessão Mineira
200. 9229 Mutamba Mineral Sands, SA Concessão Mineira
201. 9238 Duplo Dragão Industrial, Limitada Concessão Mineira
202. 9239 Duplo Dragão Industrial, Limitada Concessão Mineira
203. 9246 Farouk Brothers Mining, Limitada Concessão Mineira
204. 9263 Lurio Ruby Mining, Lda Concessão Mineira
205. 9297 Nachinanga Minas Changara, Limitada Concessão Mineira
206. 9307 Rio Buzi Resources, Limitada Concessão Mineira
207. 9325 Moz Natures Sociedade Unipessoal, Lda Concessão Mineira
208. 9381 Africa Rare Metal Mining Development Co, Limitada Concessão Mineira
209. 9388 Grupo Sea, Limitada Concessão Mineira
210. 9407 Tchaumba Minerais, SA Concessão Mineira
211. 9434 Clean Tech Mining, Lda Concessão Mineira
212. 9462 Mocambique Sinoma Meihua Cimentos, Limitada Concessão Mineira
213. 9578 Jin Mining - Sociedade Unipessoal, Limitada Concessão Mineira
214. 9656 Soveex, Limitada Concessão Mineira
215. 9683 DH Mining Development Company VIII, Limitada Concessão Mineira
216. 9705 RQL Ferro, SA Concessão Mineira
217. 9713 Black Services, Limitada Concessão Mineira
218. 9720 Sapphire One Mining, Sociedade Unipessoal, Limitada Concessão Mineira
219. 9723 Afrifocus Resources, Limitada Concessão Mineira
220. 9724 Precious Activities, Limitada Concessão Mineira
221. 9725 Ambar-Sociedade Unipessoal, Limitada Concessão Mineira
222. 9735 Matilda Minerals, Limitada Concessão Mineira
223. 9744 Boulder Minerals Limitada Concessão Mineira
224. 9746 Jin Mining Mocubela - Sociedade Unipessoal, Limitada Concessão Mineira
225. 9780 MM - Mavuco Mineração, Limitada Concessão Mineira
226. 9783 Mwiriti MIning 01, Limitada Concessão Mineira
227. 9784 Mwiriti Mining 02, Limitada Concessão Mineira
228. 9785 Mwiriti Mining 03, Limitada Concessão Mineira
229. 9786 Mwiriti Mining 6, Limitada Concessão Mineira
230. 9787 Mwiriti Mining 04, Limitada Concessão Mineira
231. 9788 Mwiriti Mining 5, Limitada Concessão Mineira
232. 9800 YA FEI-Industrias Sociedade Unipessoal, Limitada Concessão Mineira
233. 9816 Fronteira Minerais, Lda Concessão Mineira
234. 9831 Jin Mining - Sociedade Unipessoal, Limitada Concessão Mineira
235. 9892 Sun Mining, Limitada Concessão Mineira
236. 9903 CCFM-Minerais, SA Concessão Mineira
237. 9919 Mozambique Heavysand Company VII, Lda Concessão Mineira
238. 9920 Africa Great Wall Investiment Company, Limitada Concessão Mineira
239. 9930 VIRANE, Lda Concessão Mineira
240. 9938 ID Minas, Limitada Concessão Mineira
241. 9982 Agua de Goba, Lda Concessão Mineira
242. 10051 CRL - Investimentos, Lda Concessão Mineira
243. 10063 Cabo Delgado Inertes e Minerais, Sociedade Unipessoal, Limitada Concessão Mineira
244. 10064 Cabo Delgado Inertes e Minerais, Sociedade Unipessoal, Limitada Concessão Mineira

Maputo, Julho de 2022

AVISO
Nos termos do nº 2 do artigo 52 do Regulamento da Lei de Minas, o titular 
de Concessão Mineira deverá apresentar até ao dia 30 de Março de cada 
ano, o Programa de Trabalhos que inclui as perspectivas de produção e 

respectivo orçamento a realizar no ano seguinte, bem como o Plano de 
vendas de produtos minerais. Deste modo, vimos por este meio solicitar 
aos titulares mineiros constantes da lista abaixo para apresentarem os 

documentos supramencionados, referentes ao ano de 2022, ao Instituto 
Nacional de Minas (INAMI), no prazo de 7 dias, a contar da data da 
publicação do presente aviso. 

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

13ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Torna-se público que pela Décima Terceira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm éditos fazendo 

saber que no dia 17 de Agosto de 2021, pelas 9.30 horas, na Sala de Sessões desta Secção, será posto em praça pela primeira 

vez, para ser vendido em hasta pública, pelo valor mínimo da avaliação os bens móveis penhorados no Processo de Execução 

Ordinária n.º 04/20-B, em que é exequente BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS e executados: RANIYA TÊXTEIS, 

LDA e MUNASSIR OSSUMANE GANI, com as seguintes designações:

Verba n.º 1
Mesa de jantar, de madeira e vidro, de cor creme, de 6 lugares e 8 cadeiras, avaliadas em……...........................................… 25 438,80MT;

Verba n.º 2
Um aparador de madeira, de cor preta, avaliado em……………..………….......................…..................................................……….8 874,00MT;

Verba n.º 3
Dois sofás de dois lugares, avaliados em……………............................................................................................................................…….33 721,20MT;

Verba n.º 4
Um sofá-cama de napa, de cor creme, avaliado em………............................................................................................…………………..15 381,00MT;

Verba n.º 5
Mesinha de centro de madeira e vidro, avaliada em………................................................................................................................……..1 774,80MT;

Verba n.º 6
Estante de madeira, avaliada em…............................................................................................................................................................……2 958,00MT; 

Verba n.º 7
Mini-bar de madeira e vidro, avaliado em……………………………………............................................................................................….4 732,80MT;

Verba n.º 8
Televisor preto, Samsung (LED) de 55´´, avaliado em …………………………………….....................................................................….11 832,00MT;

Verba n.º 9
Home theater com 4 colunas e um leitor de CD e DVD, avaliado em……………………….......................................................………6 507,60MT;

Verba n.º 10
Um Play Station 4, da marca Sony, de cor preta, avaliado em………………………….........................................................……………15 381,60MT;

Verba n.º 11
Dois joysticks, da marca Sony, avaliados em………………….......................................................................................………………………1 774,80MT;

Verba n.º 12
Um ar-condicionado da marca Hisense, de 18000BTU, avaliado em………………....................................................…………… 10 648,80MT;

Verba n.º 13
Impressora HP deskejet 1510, avaliada em……………………………................................................................................................…….4 732,80MT;

Verba n.º 14
Uma geleira de cor branca, da marca Boch, avaliada em……………………………....................................................................………..31 354,80MT;

Verba n.º 15
Fogão a gás de 4 bocas e forno, de cor cinza e preto, da marca Boch, avaliado em……………..............................................……34 904,40MT;

Verba n.º 16
Quatro cadeiras de ferro, avaliadas em….................................................................................................................................................…1 774,80MT;

Verba n.º 17
Uma cozinha americana de madeira prensada, de cor creme, avaliada em…………………..................................................….21 297,60MT;

Verba n.º 18
Um ar-condicionado de 12000BTU, da marca Whirlpool, branco, avaliado em……………….............................................……….7 099,20MT;

Verba n.º 19
Uma cómoda de 4 gavetas, vertical, avaliada em……………………………………................................................................................…5 916,00MT;

Verba n.º 20
Uma TV plasma, da marca Samsung, de 32´´, avaliada em………………………........................................................………………… 5 916,00MT;

Verba n.º 21
Um DVD preto, da marca Samsung, avaliado em.………………………….............................................................................................…1 774,80MT;

Verba n.º 22
Cinco colunas da marca Samsung, avaliadas em………………………..........................................................................................……….2 366,40MT;

Verba n.º 23
Uma TV plasma, da marca Samsung, de 32´´, avaliada em…………………...........................................................……………………..5 324,40MT;

Verba n.º 24
Uma cómoda de quatro gavetas vertical, de cor preta, avaliada em………….........................................................…………………..5 916,00MT;

Verba n.º 25
Um ar-condicionado de 12000BTU, da marca Hisense, branco, avaliado em…………................................................…………..8 282,40MT;

Verba n.º 26
TV plasma de 42´´, da marca Samsung, preto, avaliada em……………………………….........................................................………..4 141,20MT;

Verba n.º 27
Um ar-condicionado de 12000BTU, da marca Hisense, cor branca, avaliado em……….............................................………… 9 465,60MT;

Verba n.º 28
Cómoda vertical de três gavetas de madeira, cor preto e branco, avaliada em………………............................................……….4 732,80MT;

Verba n.º 29
Um jogo de sofás, pretos, de seis lugares, de palha e ferro, avaliado em…………...........................………....................……………7 690,80MT;

Verba n.º 30
Uma mesinha de centro, de vidro, palha e ferro, avaliada em…………………………………......................................................………591,600MT;

Verba n.º 31
Uma máquina de lavar roupa, da marca LG, cor branca, avaliada em………..............................……………..................…………15 381,60MT.

Todas as propostas, em carta fechada, deverão ser entregues até esse momento no Cartório da Décima Terceira Secção Comercial 
deste Tribunal pelas pessoas interessadas na compra dos referidos bens móveis, bem como ficam notificados àqueles que nos 
termos do disposto no art. 876º, n.º 2, do CPC podiam requerer a adjudicação e bem assim aos titulares de qualquer direito de 
preferência na alineação dos bens penhorados para, querendo, exercerem o seu direito no acto da praça.

Os bens móveis poderão ser apreciados no local onde se encontram depositados, sito na Rua Pereira do Lago, n.º 135, 1.º andar 
posterior, no Bairro da Sommerschield, cidade de Maputo, devendo os interessados contactar o fiel depositário, Sr. Najeem 
Abdul Karim, no mesmo endereço, durante as horas normais de expediente.

Maputo, aos 20 de Julho de 2021

A Escrivã de Direito
Luísa Missão Timba Malhuza

Verifiquei
A Juíza de Direito

Maria da Luz
8104

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo

13ª Secção Comercial

ANÚNCIO
Pela Décima Terceira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, na 
Acção de Execução Ordinária n.º 35/2021-B, pendente no Cartório da 
13.ª Secção deste Tribunal, movida pelo exequente BANCO COMERCIAL E
DE INVESTIMENTOS, SA, com sede na Av. 25 de Setembro nº 4, nesta cidade,
contra os executados: SANDRA MARIA REIS ESCULUDES, empresária
comercial em nome individual, denominada MADAM ELLA, com último
domicílio conhecido no Bairro da Malhangalene, Av. Mao Tsé-Tung, nº 1490,
nesta cidade e CARLA MARISA REIS ESCULUDES, com último domicílio
no Bairro do Alto Maé, Rua Romão Farinha, n.º 1061, nesta cidade, ora em
parte incerta, para no prazo de Dez Dias, que começa a contar depois de
finda a dilação de trinta dias, contada da segunda e última publicação deste
anúncio, pagar ao exequente a quantia de 1 960 561,13MT (um milhão,
novecentos e sessenta mil, quinhentos e sessenta e um meticais e treze
centavos), em dívida nos presentes autos, ou no mesmo prazo, nomearem
à penhora, bens suficientes para tal pagamento e do mais que acrescerem
ou deduzirem a oposição que tiverem, nos termos do artigo 811º, n.º 1, do
Código do Processo Civil, sob pena de, não o fazendo, se devolver esse direito
ao exequente, nos termos do artigo 836º/1 do CPC, prosseguindo a execução
seus termos, conforme tudo melhor consta da petição inicial, cujo duplicado
se encontra à disposição nesta Secção, onde poderão solicitá-lo em qualquer
dia útil dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 21 de Julho de 2021
A Escrivã de Direito

Luísa Missão Timba Malhuza

Verifiquei
A Juíza de Direito

Maria Da Luz
8106

Faz-se saber que nesta Secção e Cartório correm 

termos processuais uns Autos de Carta Precatória, 

registados sob o n.º 03/21/C, que o exequente 

BCI - BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, 
SA, com sede na Av. 25 de Setembro, n.º 04, cidade 

de Maputo, move contra o executado JOÃO ALBINO 
LUCAS MATSINHE, residente no Bairro da Matola “A”, 

Rua Massavanhane, casa n.º 1208, cidade da Matola, 

para pagamento da quantia exequenda no valor de 

1 405 274,50MT (um milhão, quatrocentos e 
cinco mil, duzentos e setenta e quatro meticais 
e cinquenta centavos), foi designado o dia 10 de 
Agosto de 2021, pelas 9.30 horas, para a abertura 

de propostas a serem apresentadas no Cartório 

deste Tribunal em cartas fechadas, até trinta minutos 

antes da hora marcada para a venda dos bens abaixo 

indicados, em 1.ª praça:

Verba n.º 1
Uma (1) mesa de jantar de oito (8) lugares, com 

design de mármore, avaliada em……… 20 000,00MT 
(vinte mil meticais);

Verba n.º 2
Uma (1) geleira de duas portas, da marca Westwer, de 

550 litros, cor cinzenta, avaliada em….20 000,00MT 
(vinte mil meticais);

Verba n.º 3
Um (1) televisor Samsung de 42 polegadas, de 

cor preta, avaliado em…………......…..15 000,00MT 
(quinze mil meticais;

Verba n.º 4
Um (1) aparelho DVD home theater, da marca 

Samsung, avaliado em………………………..5 000,00MT 
(cinco mil meticais);

Verba n.º 5
Sofá de dois (2) lugares, de cor creme, avaliado 

em…………..........…..3 000,00MT (três mil meticais);

Verba n.º 6
Um microondas da marca Samsung, cor cinza, 

avaliado em……...............................................2 000,00MT 
(dois mil meticais); 

Verba n.º 7
Um projector, da marca Samsung Sinotec, avaliado 

em………….....................................................….35 000,00MT 
(trinta e cinco mil meticais);

Verba n.º 8
Uma mesinha de centro, de madeira, envernizada, 

avaliada em ……………………......…...............…….500,0MT 
(quinhentos meticais).

Os bens poderão ser examinados na sede do 

exequente BCI, sita na cidade de Maputo, Av. 25 de 

Setembro, n.º 4, nos dias úteis, das sete horas e trinta 

minutos às quinze horas e trinta minutos, ficando o 
fiel depositário obrigado a mostrar os mesmos bens 
que se pretende examinar, nos termos do artigo 891 

do CP Civil.

Mais faz-se saber aos titulares de direito de 

preferência da hora e data da venda acima 

descrita.

Para constar se passou o presente anúncio nos 

termos do artigo 890 do Código do Processo Civil.

Matola, aos doze de Julho de dois mil e vinte e um

A Escrivã de Direito

Fátima F. Jethá

Verifiquei

O Juiz de Direito

Dr. Domingos Samuel

8105

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

12ª Secção Comercial

ANÚNCIO

Acesse https://t.me/Novojornal



PUBLICIDADE 15Terça-feira, 27 de Julho de 2021

183

7216

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Província de Nampula

Primeira Secção

ANÚNCIO
A EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA SECÇÃO DO TRIBUNAL 

JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

Faz saber que nesta Secçaõ correm seus trâmites legais uns Autos de Execução Para 
Pagamento de Quantia Certa C/P. Ordinário, registados sobre o nº 109/1S/2019, 
em que é exequente BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS e executado CARLOS 
GOMES MPAIKA, natural do distrito de Gilé, província da Zambézia, residente no Bairro 
Militar-Muahivire, Qt. 09, NUIT n.º 133947780, com a última residência conhecida 
em Nampula, actualmente em parte incerta. É desta forma citado o executado Carlos 
Gomes Mpaika para no prazo de 10 (dez) dias, finda a dilação, mais de 30 (trinta) 
dias, pagar a quantia exequenda no valor de 941 654,46MT (novecentos e quarenta 
e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro meticais e quarenta e seis centavos) ou 
nomear bens à penhora ou deduzir, querendo, oposição por meio de embargos, bem 
como agravar o despacho que ordena a citação, sob pena de o direito de nomeação 
de bens à penhora ser devolvido ao exequente, cujo duplicado das cópias da petição 
inicial se encontra arquivado no Cartório desta Secção, à disposição do citando que 
poderá levantar nas horas normais de expediente.

Nampula, aos 21 de Junho de 2021
A Juíza de Direito

Drª Sandra Fungulane Emílio

O Escrivão de Direito
Cristóvão Adriano

7202

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Av. Alberto Nkutumula - CP. 167, Tel: 720223/720378, Fax: 720389 - Matola
12ª SECÇÃO (Comercial)

ANÚNCIO PARA VENDA JUDICIAL DE IMÓVEL
Faz saber que nesta Secção correm termos processuais de Carta Precatória, registada sob 
o número 20/21/A, extraída dos Autos de Execução Ordinária nº 185/19/-P, em que é
exequente BANCO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS, SA, move contra os executados:
TSAKANI LIMITADA, JOHN RUDOLPH STOLTZ e ADOLF HENDRIKUS ROELOF KOMOMAN,
foi designado o dia dez (10) de Agosto do ano dois mil e vinte e um, pelas nove horas
e trinta minutos, para a abertura de propostas a serem apresentadas no Cartório deste
Tribunal em carta fechada, até trinta minutos antes da hora marcada para a venda do bem
abaixo indicado em Terceira Praça, isto é, a qualquer preço:

Verba única

Imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o n.º 5554 a fls 85 verso, 
do livro B/17, inscrito sob o n.º 7200, a fls. 4 a folhas 17, do livro G-11, a favor de Tsakani, 
Lda.

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

Matola, aos vinte dias do mês de Julho de dois mil e vinte e um

P’A Escrivã de Direito
Fátima Faquirá Jethá

Verifiquei
O Juiz de Direito

Domingos Samuel
7203

República de Moçambique
Governo do Distrito de Lichinga

Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia
Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 07/OE/ UGEA /SDEJTL/B  

1. O Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia de Lichinga convida pessoas singulares,

micro, médias e pequenas empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas,

Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços a apresentarem propostas em cartas fechadas, nos

seguintes lotes:

• 1º Lote-Batas para professores;

• 2º Lote –Folhas de respostas de exames;

• 3º Lote – Computadores LaptopHP Core I3;

• 4º Lote – Reparação de carteiras; e
• 5º Lote – Combustíveis e lubrificantes.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou
adquirí-los no endereço abaixo pela importância não reembolsável de 1.000,00Mt (Mil meticais), para

cada conjunto. O valor da compra de cadernos de encargo deverá ser depositado na conta bancária nº

112160325 BIM

3. O prazo da validade das propostas será de 60 dias conforme consta nos documentos de concurso.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até o dia 09 de Agosto de 2021 às 10.00 horas

e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.15 horas. Os concorrentes interessados

poderão participar na sessão de abertura das propostas.

Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia-Lichinga
Unidade Gestora Executora das Aquisições-UGEA

Av. Julius Nherere. Tel. Nº 2710096. Fax nº 2710096

Edifício da Direcção Provincial de Educação de Niassa.

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.

Lichinga, aos 19 de Julho de 2021

O Director Distrital

(Ilegível) 

SDEJT-Lichinga; AV: Julius Nherere; E-mail: govdistdesdejtl@gmail.com.; Fax: 2710096; Telf: 2710096

GABINETE DO DIRECTOR-GERAL
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO
Concurso Público 107/SARH-ANE, IP/071/2021

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÀS VIATURAS DA ANE

1. A Administração Nacional de Estradas, Instituto Público (ANE, IP) convida pessoas singulares, micro,
pequenas e médias empresas inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores
de Bens e Prestadores de Serviços, a apresentarem propostas seladas para contratação de um provedor
para fornecimento de combustível às viaturas da ANE.

2. É obrigatória a apresentação do Certificado de Inscrição no Cadastro Único, e dos documentos dos
requisitos de qualificação.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar gratuitamente ou adquirir
o Documento de Concurso, no endereço abaixo indicado, a partir de 27 Julho de 2021. A aquisição
do Documento de Concurso é contra o depósito da importância, não reembolsável de 1000,00 MT, na
conta bancária nº 66153128, NIB: 000.100.000.006.615.312.857 (MZM), Millennium bim, titular:
Administração Nacional de Estradas.

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP

Departamento de Aquisições - DEA
Av. de Moçambique Nº 1225, Telefone: 21-476 163/7, Fax: 21-477 235

Maputo – Moçambique.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até as 10.00 horas do dia 17 de Agosto de 2021
e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, às 10.15 horas do mesmo dia, na presença dos
representantes das firmas que desejarem assistir ao acto, na Sala de Conferências.

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
GABINETE DO DIRECTOR-GERAL

Av. de Moçambique Nº 1225 
Maputo – Moçambique.

5. A ANE, IP conduzirá uma reunião de pré-concurso no dia 29/07/2021, pelas 11.00 horas no endereço
acima.

6. O anúncio de posicionamento dos concorrentes terá lugar às 11.00 horas, do dia 01 de Setembro de
2021, na Sala de Conferências, nas instalações da ANE, IP, Av. de Moçambique nº 1225.

7. As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias da data de entrega das propostas.

8. As propostas deverão ser acompanhadas da respectiva Garantia Provisória no valor não inferior a
234.000,00 MT (duzentos e trinta e quatro mil meticais), válida por 120 dias contados a partir da
data-limite de entrega das propostas.

9. Não serão aceites propostas apresentadas sob qualquer formato electrónico.

10. O concurso é 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.

A Entidade Contratante
Maputo, aos 26 de Julho de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

3ª CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL DE MAPUTO COM FUNÇÕES NOTARIAIS

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO 
DE FILIMÃO MACHAIANE ZANDAMELA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada no dia vinte e um de Abril 
de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas setenta e seis e seguintes, do livro de notas para 
escrituras diversas número trinta e nove, traço “B”, da Terceira Conservatória do Registo Civil 
com Funções Notariais, perante mim, Amélia Gonçalves Machava, licenciada em Direito, Con-
servadora e Notária Superior, em exercício nesta Conservatória, foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito de FILIMÃO MACHAIANE ZANDAMELA, de então oitenta e 
três anos de idade, natural de Zavale, no estado que era viúvo, com última residência habitual 
no Bairro de Khongolote, filho de Machaiane Zandamela e de Munguambiane, sem ter deixado 
testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade.
Que o falecido deixou como únicos e universais herdeiros dos bens, seus filhos: Armindo 
Filimão Zandamela, solteiro, maior, natural de Zandamela, Faustino Machaiane Zandame-
la, solteiro, maior, natural de Maputo e Marta Berta Zandamela, casada, natural de Maputo, 
todos residentes nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros ou com 
eles possam concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está conforme

Maputo, aos 21 de Abril de 2021
A Notária 
(Ilegível)

8039 8054

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO DA MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO 
DE ANTÓNIO CARLOS

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e um de Maio de dois mil e vinte 
e um, exarada de folhas trinta e sete verso a folhas trinta e nove, do livro de notas para escrit-
uras diversas número vinte e sete, traço “B”, barra BAÚ, deste Balcão, a cargo da Notária em 
exercício, CÉLIA BERNARDETE MESTRE GUAMBE, foi celebrada uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de ANTÓNIO CARLOS, casado que era sob o regime de bens adquiridos 
com Berta Severino Alaje Timba, ele de então sessenta e dois anos de idade à data da sua morte 
e com última residência habitual no Bairro do Fomento, Matola.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição da sua última vontade, 
tendo deixado como únicos e universais herdeiros de seus bens, seus filhos: Casimiro Carlos 
Banze, Sérgio Carlos Banze, Adelino António Carlos Banze, Cristina Berta António Banze, 
António Carlos Banze, e Eunice Amina António Banze, solteiros, maiores, naturais de Ma-
puto, onde residem e sua cônjuge acima mencionada, residente no Bairro do Fomento, Matola.
Que não existem outras pessoais que de lei possam concorrer na sucessão.
Fazem parte da herança todos bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias em nome do 
falecido.

Está conforme

Matola, aos 7 de Julho de 2021
A Notária 
(Ilegível)

Acesse https://t.me/Novojornal
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE

HOSPITAL PROVINCIAL DE XAI-XAI
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES  

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do n° 3 do artigo 33, conjugado com o n° 2 do artigo 63 do Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 
5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto dos concursos abaixo indicados:

Nᵒ de 
ordem Nᵒ do Concurso Nome do Concorrente Objecto do concurso

Valor de 
Adjudicação 

incluindo IVA

01 26/HPXX-UGEA-GZ/21 ATALAIA SEGURANÇA, LDA Prestação de serviços de segurança 947.950,08

02 27/HPXX-UGEA-GZ/21 AUTO LANGA, EI
Prestação de serviços de 
manutenção, reparação de viaturas 
e gerador de emergência

893.061,00

03 28/HPXX-UGEA-GZ/21 CHALE CONSTRUÇÕES
Prestação de serviços de canalização, 
limpeza de fossas e esgotos

296.595,00

Xai-Xai, Julho de 2021

Autoridade Competente
(Ilegível)
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184
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
HOSPITAL PROVINCIAL DE XAI-XAI

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. O Hospital Provincial de Xai-Xai convida pessoas colectivas ou singulares nacionais, interessadas a apresentarem propostas
fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

Nᵒ de 
ord. Nᵒ do Concurso Modalidade do 

Concurso Objecto do concurso
Data e hora-

limite de entrega 
de documentos

Data e hora 
de abertura 

das propostas

Custo de 
documento 
de concuro

01
34/HPXX-UGEA-
GZ/21

Concurso de 
Pequena Dimensão

Fornecimento de pneus
9/8/2021
8.45 horas

9/8/2021
 9.00 horas

500,00

02
35/HPXX-UGEA-
GZ/21

Concurso de 
Pequena Dimensão

Fornecimento de material 
de canalização

9/8/2021
9.45 horas

9/8/2021 
10.00 horas

500,00

03
36/HPXX-UGEA-
GZ/21

Concurso Limitado
Fornecimento de géneros 

alimentícios
9/8/2021

10.45 horas
9/8/2021 

11.00 horas
1.000,00

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações ou examinar os documentos do concurso, ou levantá-los, na
UGEA do Hospital Provincial, sita no Bairro 13, Rua do Hospital Provincial, cidade de Xai-Xai, pela importância não rembolsável 
indicada na tabela acima, que deverá ser depositada na conta bancária número, 2946279 BIM.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado, e serão abertas em sessão pública no mesmo local, na presença 
dos concorrentes que desejarem comparecerem.

4. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Pres-
tação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março.

Xai-Xai Julho de 2021
Autoridade Competente

(Ilegível)

DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO 
Nos termos da alínea d)  do número 3 do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de 
Março, comunica-se a adjudicação das empresas indicadas na tabela  abaixo:

Modalidade Objecto do Concurso Concorrente Adjudicado Preço com
IVA (MT)

Concurso Público  ISSM/CP/
Nº01/2021

Prestaçao de Serviços de aluguer 
de transporte de pessoal para 
funcionários do ISSM, IP

KHURULA INVESTIMENTOS, 
LIMITADA

4.919.999,00

Ajuste Directo previsto na 
alínea a) do artigo 94 do 
Regulamento

Prestaçao de servicos de internet 
dedicada

TELEDATA DE MOÇAMBIQUE, LDA 551.561,40

Ajuste Directo previsto na 
alínea a) do artigo 94 do 
Regulamento

Produção  de três  (3) músicas 
para o  projecto ’’Aposte no Seguro

ISAÚ   MENESSES 393.120,00

Ajuste Directo previsto na 
alínea a) do artigo 94 do 
Regulamento

Prestação de serviços de sinal de 
televisão

TVCABO-COMUNICAÇÕES 
MULTIMÉDIA 

108.000,00

Ajuste Directo previsto na 
alínea a) do artigo 94 do 
Regulamento

Prestação de Serviços de 
comunicação em voz

VODACOM, SA 1.000.000,00

Ajuste Directo previsto na 
alínea a) do artigo 94 do 
Regulamento

Prestação de Serviços de 
comunicação em voz

TMCEL-MOCAMBIQUE TELECOM, 
SA

1.500.000,00

Maputo, aos 26  de Julho de 2021
Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER) convida  pessoas singulares ou colectivas,
nacionais ou estrangeiras, interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem
propostas fechadas para o fornecimento de bens e serviços, de acordo com os concursos abaixo
discriminados:

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso
ou adquirí-los na Secretaria da DAQ, sita na Av. Acordos de Lusaka, nº 1406, Bloco C, 1º Andar, das 8.00
às 15.00 horas, mediante a apresentação do talão de depósito que deve ser feito na Conta Bancária nº
221.004308.519.007, NIB: 000002210043085190033-MASA-DAQ-Documentos de Concurso e Garantia
Bancária, Banco de Moçambique pela importância não reembolsável, segundo a tabela acima.

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.

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Departamento das Aquisições – DAQ

Av. Acordos de Lusaka, nº 1406, Bloco A – 1º Andar - Cell: +258 82 3026438
Maputo – Moçambique

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL DE NIASSA

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE EDUCAÇÃO 
REPARTIÇÃO DE GESTÃO, EXECUÇÃO E AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO E CANCELAMENTO
Nos termos da alínea d) do nº 2 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, comunicamos a adjudicação de objectos 
dos concursos abaixo descriminados.

Nº Concurso Objecto Bens e Serviços Valor Empresa

01
LIMITADO FASE 
-50B105772/CL/32/2021/B

Fornecimento de 2 motorizadas 395.000,00MT
PAPELARIA 
UNIVERSAL

02
LIMITADO OE -50B105771/
CL/40/2021/S

Manutenção Reparação e de viaturas, da DPEN 552.450,00MT MAIS OFICINAS 

03
LIMITADO FASE 
-50B105772/CL/27/2021/B

Fornecimento de combustíveis e lubrificantes 428.215,93MT
GASOLINEIRA 

MIGUEL ARAÚJO

04
LIMITADO FASE 
-50B105772/CL/28/2021/B

Fornecimento de Equipamento Informático e material não dura-
douro para DPCEE

717.876,90MT
GEO CONSULTORES & 

SÉRVIOS 

05
LIMITADO FASE 
-50B105772/CL/33/2021/B

Fornecimento de mobiliário para DPEN 276.710,15MT FD INFORMÁTICA

06
LIMITADO FASE 
-50B105772/CL/35/2021/B

Fornecimento de equipamento informático para uso na DPEN 1.237.150,00MT SOCIN, LTD

07
AJUSTE DIRECTO FASE 
50B105772/AD/44/2021/S

Fornecimento lanches e almoços nos eventos de grande relevância 
na DPEN

985000,00MT

BELDIV COMERCIAL, 
FORNECIMENTO DE 
BENS E PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS 

08
AJUSTE DIRECTO FASE 
-50B105772/ AD/34/2021/B

Fornecimentos combustíveis e lubrificantes na DPEN 1.414.800,00MT
GASOLINEIRA LUDIA 

LTD 

09
LIMITADO FASE -50B105772/ 
CL/25/2021/B

Fornecimento de material duradouro e não duradouro para DPCEE 871.365,00MT
PAPELARIA 
UNIVERSAL

10
POR COTAÇÕES IRLANDA 
50B105772/ CC/46/2021/B

Fornecimentos combustíveis e lubrificantes na DPEN 89.082,22MT MOZ PETROL

Concurso Objecto Obras Valor Empresa

01
LIMITADO IRLANDA 
-50B105772/CL/22/2021/O

Contratação de empreitada de obras públicas para construção de Es-
cola Primária Completa de Mepelia no Distrito de Marrupa

3.067.090,75MT RC-CONSTRUÇÕES 

CONCURSO PÚBLICO Nº FASE - 50B105772/CP/20/2021/O

LOT 
1

CONCURSO PÚBLICO 
Nº FASE - 50B105772/
CP/20/2021/O

Contratação de Empreitada de Obras Públicas para construção de 1 
Escola Secundária de Nipepe, constituída por três (3) blocos com 3 
salas de aula cada, um (1) bloco com 1 sala de aula e administração, 
um (1) bloco multi-uso e um (1) sistema de abastecimento de água.

25.340.714,49MT
SUELY 

CONSTRUÇÕES, LDA

LOT 
2

Contratação de Empreitada de Obras Públicas para Construção de 
uma(1) Escola Primária Completa de Muloloua, constituída por um 
(1) bloco com 3 salas de aula, um (1) bloco com 2 salas de aula e
administração, um (1) bloco sanitários um (1) sistema de abasteci-
mento de água, Distrito de Maúa.

11.361.043,12MT JP & COMPANHIA

LOT 
3

Contratação de Empreitada de Obras Públicas para a Construção de 
uma(1) Escola Primária Completa Samora Moisès Machel, constituída 
por um (1) bloco com 3 salas de aula, um (1) bloco com 2 salas de aula 
e administração, um (1) bloco sanitários um (1) sistema de abasteci-
mento de água, Distrito de Metarica.

11.361.043,12MT JP & COMPANHIA

LOT 
3

Contratação de Empreitada de Obras Públicas para a Construção de 
uma(1) Escola Primária Completa de Mepica, constituída por um (1) 
bloco com 3 salas de aula, um (1) bloco com 2 salas de aula e admi-
nistração, um (1) bloco sanitário, um (1) furo positivo de água, torre, 
casota e electrobomba, Distrito de Cuamba.

11.756.440,15MT
AMARAL TFS 

CONSTRUÇÕES 

LOT 
3

Contratação de Empreitada de Obras Públicas para a Construção de 
uma(1) Escola Primária Completa de Chissaua, constituída por um (1) 
bloco com 3 salas de aula, um (1) bloco com 2 salas de aula e administra-
ção, um (1) bloco sanitário, um (1) sistema de abastecimento de água e 
um (1) sistema de painéis solares (foto voltaico), Distrito de Mecanhelas.

12.994.345,40MT
AMARAL TFS 

CONSTRUÇÕES

LOT 
3

Contratação de Empreitada de Obras Públicas para a Construção 
de uma(1) Escola Primária Completa de Capunda, constituída por 
um (1) bloco com 3 salas de aula, um (1) bloco com 2 salas de aula 
e administração, um (1) bloco sanitário e um (1) sistema de abas-
tecimento de água, Distrito de Mandimba

11.658.770,73MT
CONSTRUÇÕES 

MPAMBICHE

Nota:
Nos termos do nº 1 e nº3 do Artigo 61, 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, Direcção Provincial de Educação de Niassa notifica aos concorrentes do cance-
lamento do concurso abaixo discriminado, concurso por exiguidade do fundo para cobertura, de acordo com as propostas apresentadas. 

11
LIMITADO IRLANDA-
50B105772/CL/32/2021/S

Contratação de serviços de consultoria para a fiscalização das obras de 
construção de um bloco de duas salas de aula e uma latrina dupla, na 
Escola Primária Completa de Mepelia, no distrito de Marrupa

0 Cancelado 

Lichinga, aos 28 de Julho de 2021
A Directora Provincial

Alocre Saide Jaime
(Especialista de Educação)

Acesse https://t.me/Novojornal
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Oportunidade de Emprego

A DAI, uma empresa de consultoria de desenvolvimento 

global está a implementar o projecto de Apoio ao Ambiente 

de Políticas para o Desenvolvimento Económico (SPEED) 

financiado pela USAID. O Projecto SPEED apoia as reformas 
políticas económicas e estruturais em 6 componentes no-

meadamente: agricultura; ambiente propício de comércio 

e negócio; energia; conservação da biodiversidade; Saúde 

e governança económica.  É neste contexto que a DAI pre-

tende recrutar imediatamente candidatos qualificados as 
vagas abaixo mencionadas que estará baseada em Maputo.

• Assistente Administrativa
• Coordenador de Portfólio
• Gestor de Subvenções
• Gestor de Monitoria e Avaliação
• Oficial de Comunicação

Os candidatos interessados poderão obter os termos de re-

ferência a partir do endereço 
http://www.speed-program.com/opportunities, e po-

derão submeter os seus CVs em Inglês até ao dia 10 de 
Agosto de 2021 através do: 
https://speed-program.applicantstack.com/x/
openings

Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contacta-

dos.

1. A Administração Nacional de Estradas, IP (ANE, IP) convida empresas, pes-
soas singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que 
reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas 
para os Trabalhos de Conclusão de Montagem de Básculas e Instalação de 
Equipamentos Electrónicos.

2. Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará de Empreiteiro de Obras
Públicas de 5ª Classe, Categorias III e IV.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar
os Documentos de Concurso ou adquirí-los a partir do dia 27 de Julho de
2021, no endereço a seguir indicado, pela importância não reembolsável de

10.000,00MT (dez mil meticais):

Administração Nacional de Estradas, IP
Gabinete do Director-Geral 

Av. de Moçambique, n.º 1225
Tel.: +258-21-476163/7
Maputo - Moçambique

4. O método de pagamento deverá ser por depósito bancário de acordo com o
seguinte:

Beneficiário: Administração Nacional de Estradas (ANE)
Nome do Banco: Millennium BIM

Número da Conta: 66 153 128 
NIB: 000 100 000 006 615 312 857

IBAN: MZ 590 001 000 0000 6615 312 857

5. O prazo de validade das propostas é de 90 dias.
6. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no nº 3 até às 10.00 

horas do dia 18 de Agosto de 2021, e serão abertas em sessão pública, na

Sala de Conferências da ANE, IP às 10.15 horas do mesmo dia.
7. A proposta deverá ser acompanhada de uma Garantia Provisória no valor de

250.000,00 MT (duzentos e cinquenta mil meticais) válida por 120 dias.
8. A reunião de pré-concurso para todos os lotes terá lugar na Sala de

Conferências da ANE, IP em Maputo, no dia 3 de Agosto de 2021, pelas
10.00 horas.

9. O anúncio de posicionamento dos concorrentes, terá lugar às 10.00 horas do
dia 7 de Setembro de 2021, nas instalações da ANE, IP, Av. de Moçambique,
n.º 1225 – Maputo, Sala de Conferências da ANE, IP.

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

Maputo, aos 27 de Julho de 2021

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP 
Departamento de Aquisições – DEA

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

- Concurso Nº 121/SEMAS-ANE,IP/333/2021 -

Trabalhos de Conclusão de Montagem de Básculas e Instalação de Equipamentos Electrónicos
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 África, anunciou uma mudança 
corporativa de nome para ENGIE 
Energy Access. Já como empresa 
da ENGIE, a maior produtora inde-
pendente de energia do mundo, a 
Fenix International iniciou as suas 
operações em Moçambique em 
2019 como parte da ambição da 
ENGIE de expandir a sua presença 
em África.

Além da mudança do nome 
corporativo, a empresa 
também revelou a sua nova 
marca de sistema solar 
doméstico - MySol. O MySol 
substituirá o que hoje é con-
hecido como Fenix Power. No 
evento, Luke Hodgkinson, 
Director-Geral da ENGIE 
Energy Access Moçambique 
informou ao público que a em-
presa está preparada para não 
só colmatar a lacuna no acesso 
à energia em Moçambique, 
mas também contribuir activa-
mente para a melhoria das 
estatísticas relativamente 
baixas de acesso à energia no 
país.

Hodgkinson também anun-
ciou que a empresa atingiu o 
marco de 50.000 clientes. 
“Hoje, também estamos a 
comemorar o grande marco de 
50.000 clientes, o que significa 
que iluminamos 50.000 casas e, 
por sua vez, impactamos a vida 
de mais de 250.000 moçambi-
canos.” Com operações em 8 

províncias em Moçambique  
(Cidade de Maputo, Província de 
Maputo, Gaza, Inhambane, 
Manica, Tete, Zambézia e Nam-
pula), Hodgkinson destaca o 
importante papel da parceria 
com organizações como Voda-
fone M-Pesa, FUNAE, Bril-
ho/SNV, FASER/GIZ, DStv, e 
muitos mais.
“A nossa celebração está incom-
pleta se não reconhecermos e 
valorizarmos os parceiros que 
estiveram connosco nesta jorna-
da para levar produtos de energia 
solar, que transformam vidas, 
para a população moçambicana.”

Lara Narcy, representante do 
M-Pesa, o parceiro de paga-
mento móvel da ENGIE Energy
Access Moçambique referiu no
evento que “nosso maior com-
promisso é contribuir para o
desenvolvimento da sociedade
moçambicana, e com esta parce-
ria da Engie Energy Access
Moçambique, vimos um meio de
ligados, podermos continuar a
levar soluções inovadoras e que

impactem a vida de todos benefi-
ciários. Através da combinação de 
duas soluções móveis que se com-
plementam a fim de fornecer”. 

energia solar ao preço de uma 
vela e ainda assim, ter a segu-
rança que um sistema elétrico 
convencional pode oferecer.
O M-Pesa continuará a apoiar 
projectos de cariz social e facili-
tar milhões de vidas.

A mudança de nome é resultado da integração da ENGIE Fenix International com a ENGIE Mobisol, 
outra empresa de sistemas solares domésticos de maior dimensão, e com a ENGIE Power Corner, 
empresa que fornece Mini-Redes, tornando-se desta feita em uma entidade única e com um único 
nome - ENGIE Energy Access. Esta integração coloca a empresa em uma posição única oferecendo 
soluções de energia fora da rede com ambos os sistemas solares domésticos e Mini-Redes.

Fenix International, líder na 
indústria de energia solar 
Pay-As-You-Go (PAYGo) emA

Luke Hodgkinson - Director Geral da Energy 
Access Moçambique

A Quinta Secção Cível do Tribunal Judicial 
do Distrito Municipal KaMpfumo, cita o 
R. MÁRIO RUI RODRIGUES DINIS, com
última residência conhecida na Cidade de
Maputo, Distrito Municipal KaMpfumo,
Bairro da Polana Cimento, Rua de
Nachingweia , nº 156, 1º andar, ora em
parte incerta, a comparecer nesta Secção,
situada na Av. Ahmed Sekou Touré, nº
2061, R/C, para ser ouvido em audiência
preliminar marcada para o dia 15 de
Setembro de 2021, pelas 9.00 horas,
com fins de tentativas de conciliação das
partes, alcance do acordo para divórcio ou
separação por mútuo consentimento, nos

termos dos Autos de Acção Declarativa 
Constitutiva de Divórcio Litigioso, com 
Processo Comum, sob forma Ordinária, 
nº 72/20-A, nos quais é autora SUZANA 
ISABEL LOPES DA COSTA, sob cominação 
de Acção correr à revelia.

KaMpfumo, aos 22 de Junho de 2021

O Juiz de Direito
Dr. César Jorge Zunguze

O Escrivão de Direito
Frederico Ruben Pelembe
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMO

5ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO

BAIXE O APLICATIVO NOTÍCIAS DIGITAL 

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

ENCONTRE AS MELHORES

  OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

Acesse https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

DIRECÇÃO PROVINCIAL DA EDUCAÇÃO 

ANÚNCIO DE CONCURSO
A Direcção Provincial da Educação de Inhambane convida empresas interessadas a apresentar propostas 

fechadas para o fornecimento dos serviços constantes da tabela abaixo:

Ord.
Modalidade de 

contratação 
Objecto do 
Concurso

Fonte de 
Financiamento

Garantia 
Provisória

01
Concurso Limitado nº 
04/DPE-DAF/RAQUI/
OE/2021

Contratação de 
uma empresa 
para prestação 
de serviços de 
Segurança para 
a DPE, Inspecção 
Provincial e na 
residência Oficial

Orçamento 

do Estado
N/A

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso 

ou levantá-los na Direcção Provincial da Educação de Inhambane, pela importancia de 1.500,00MT 

(mil quinhetos meticais) a ser depositada na Conta nº 256616508 BIM da DPEI ou em numerário nas 

horas normais de expediente.

2. O período da validade das propostas será de 90 dias.

3. As proposta deverão ser entregues no endereço abaixo até às 9.00 horas do dia 9 de Agosto de 2021 

e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, às 9.30 horas do mesmo dia, na presença dos

concorrentes que desejarem comparecer.

4. Endereço: Direcção Provincial da Educação de Inhambane, Avenida Patríce Lumumba, 

Telefax: 29330056, Maxixe - Inhambane

5. As propostas deverão ser acompanhadas obrigatoriamente de Certificado de Inscrição no Cadastro
Único.

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

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de

Março.

Maxixe, Junho de 2021
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA

GOVERNO DO DISTRITO DE MOPEIA

SECRETARIA DISTRITAL

UNIDADE GESTORA E EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
 CONCURSO DE OBRA Nº 01/GDM-MERCIM/2021

Nos termos da alínea d) do nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 64, do Regula-

mento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação 

de Serviço ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Marco, comunica-se a adjudi-

cação dos objectos do concurso acima de acordo com a descrição seguinte:

Mopeia, Julho de 2021

A SECRETÁRIA PERMANENTE DISTRITAL

Émuna Jamal Lino Sumila Missia

(Inst. e Téc. Pedagógica N1)
145

O MINISTRO da Ciência e Tecnologia e Ensino 
Superior, Daniel Nivagara, desafiou a faculdade 
de Engenharia Agronómica e Florestal da Uni-
versidade Zambeze (UniZambeze), a apostar 
na investigação aplicada na cadeia de produção 
de aves por forma a reduzir a falta de frangos na 
província da Zambézia. 

Falando há dias depois de visitar esta insti-
tuição de Ensino Superior, no distrito de Mocu-
ba, Nivagra disse que nos últimos anos o país tem 
vindo a registar um aumento de investimentos 
para a indústria avícola, abrindo novas perspec-
tivas quanto ao crescimento do subsector. O go-
vernante referiu que o volume de investimentos 
deve ser acompanhado pela   investigação de 
modo a facilitar a tomada de decisões acertadas 
pelo Executivo.

Ainda segundo o ministro, a pesquisa no 

sector agropecuário é um pressuposto funda-
mental para incrementar os níveis de produção 
e produtividade na cadeia de valores do frango, 
visando aumentar o número de famílias com 
acesso às proteínas alimentares e geração de 
renda. 

Durante a sua estadia na Zambézia, o gover-
nante trabalhou também na Vila do Milénio no 
distrito de Molumbo, onde o seu pelouro está a 
promover uma série de actividades de desen-
volvimento comunitário local entre as quais, a 
transferência de tecnologias em áreas como pis-
cicultura e produção agrícola.  

A iniciativa é apontada como estando a con-
tribuir para o incremento da produção e pro-
dutividade agrária e cesso a proteínas de peixe 
produzido em cativeiro, bem como para a di-
versificação da renda das comunidades locais.  

CARLOS TEMBE 

O 
ATRASO na coloca-
ção da rede de ve-
dação eléctrica para 
discriminar as áreas 
de conservação na 

Reserva Especial do Niassa 
(REN), no distrito de Mecula, 
e as destinadas à agricultura, 
está a inquietar a população 
local, que teme a ocorrência 
de mais ataques por animais 
bravios, numa altura em que 
já se reporta a ocorrência de 
três mortes e ferimentos em 
11 pessoas. 

A preocupação foi ma-
nifestada ao secretário de 
Estado no Niassa, Dinis Vi-
lanculos, num encontro há 
dias, na vila-sede distrital 
de Mecula, durante o qual a 
população salientou que o 
conflito Homem-fauna bra-
via constitui ameaça à segu-
rança alimentar, apesar dos 
esforços em curso, visando a 
expansão das áreas de cultivo 
para incrementar os volumes 
de produção. 

A REN, fundada em 1960, 
com uma extensão estimada 
em 42.300 quilómetros qua-
drados, cobre os distritos de 
Mecula, Mavago, Muembe, 
parte de Marrupa, no Niassa, 
e Montepuez em Cabo Delga-
do  e é a maior área  protegida 
do país. 

Além das montanhas 
Mecula e Jodo, alberga uma 
variedade de animais como 
leões, leopardos, elefantes, 
búfalos, impalas, javalis, ma-

A EMPRESA farmacêutica sul-africana Aspen, 
que embala a vacina da Johnson & Johnson’s na 
África do Sul, entregou ontem o seu primeiro lote 
de fabrico local.  

A Aspen “tem o prazer de confirmar que a 
primeira entrega da vacina Covid-19 da John-
son & Johnson’s à África do Sul”, será feita hoje 
(ontem)”, anunciou a empresa, através de uma 
declaração, sem especificar a quantidade de va-
cinas entregues. A empresa descreveu esta entre-
ga como um “marco significativo” na história da 
África do Sul e da África em geral, porque “estas 
são as primeiras vacinas Covid-19 produzidas no 
continente africano, por uma empresa africana e 
para pacientes africanos”.

A Aspen produz as vacinas na sua fábrica em 
Gqeberha (antiga Port Elizabeth), no sul do país. 

A África do Sul acelerou recentemente o seu 
programa de vacinação, com 6,3 milhões de in-
jecções dadas e 10% da população com pelo me-
nos uma dose de vacina. 

Inicialmente limitada aos maiores de 35 anos, 
a vacinação será aberta a todos os maiores de 18 
anos, a partir de 1 de Setembro. 

Na semana passada, a BioNTech e a Pfizer as-
sinaram um acordo com a Biovac da África do Sul 

para a produção de vacinas Covid-19, na Cidade 
do Cabo. Após anunciar uma queda de 20% do 
número médio diário de novos casos de Covid-19, 
o Presidente sul-africano anunciou domingo à
noite o alívio de algumas restrições devido à pan-
demia.

“Os últimos números sugerem que já ultra-
passámos largamente o pico da terceira vaga de 
infecções, embora existam áreas no país onde 
ainda precisamos de nos preocupar, porque as 
taxas de infecções ainda não mostraram sinais de 
declínio”, disse Ramaphosa. 

Enquanto novos casos confirmados estão a 
diminuir na África do Sul, muitos outros países 
em África estão a ver aumentar os casos de Co-
vid-19, impulsionados pela variante Delta. 

África contava, até ontem, segundo o Centro 
Africano de Controlo e Prevenção de Doenças da 
União Africana (África CDC), com um total de 
164.383 óbitos e 6.475.582 infectados desde o iní-
cio da pandemia.  

O primeiro caso de Covid-19 no continente 
surgiu no Egipto, em 14 de Fevereiro de 2020, e a 
Nigéria foi o primeiro país da África Subsahariana 
a registar casos de infecção, em 28 de Fevereiro. 
-(LUSA)

RESERVA ESPECIAL DO NIASSA

Mecula ainda 
sem vedação eléctrica

cacos, mabecos, entre ou-
tros, que constituem as prin-
cipais atracções para turistas 
de vários pontos do mundo.  

Devido à falta de vedação 
para impedir que os animais 
bravios entrem nas áreas co-

munitárias, tem se registado 
a invasão das áreas ocupadas 
pela população, o que resul-
ta na destruição de culturas 
alimentares e na morte de 
pessoas. 

No encontro com os resi-

dentes de Mecula, Vilanculos 
pediu paciência à população, 
justificando que as autori-
dades governamentais estão 
empenhadas em garantir o 
início dos trabalhos de mon-
tagem da vedação eléctrica. 

Vilanculos acrescentou 
que já foi apurada a empresa 
que se encarregará da obra 
estando, neste momento, na 
fase de mobilização de equi-
pamento necessário, en-
quanto se concluem aspectos 
burocráticos. O secretário de 
Estado afirmou que a conclu-
são da colocação da vedação 
eléctrica em Mecula é de total 
interesse não só da popula-
ção, como também das auto-
ridades.

“Queremos em primeiro 
lugar salvar vidas humanas 
que são ceifadas por ataques 
de animais bravios, mas tam-
bém permitir a retoma do tu-
rismo cinegético, que cons-
titui fonte de receitas para o 
Estado, parte das quais serão 
aplicadas para a construção 
de  infra-estruturas sociais 
a favor da população local”, 
disse Vilanculos. 

De acordo com a empre-
sa que vai montar a vedação 
eléctrica, são necessários 
cerca de 85 toneladas de 
equipamento que neste mo-
mento se encontram na Áfri-
ca do Sul. 

Johnnie Hofmeyer, repre-
sentante do empreiteiro, dis-
se que os trabalhos vão durar 
cerca de seis meses, cujo ar-
ranque será possível logo que 
for desembolsado o montan-
te necessário. 

A obra será suportada 
pelo Governo e parceiros de 
cooperação, que para o efei-
to garantem fundos ainda no 
presente ano fiscal. 

Animais bravios continuam a semear pânico em Mecula 

COVID-19 

PRODUÇÃO DE AVES 

Entregues primeiras vacinas 
produzidas em África para África  

UniZambeze deve apostar
na investigação aplicada 

Acesse https://t.me/Novojornal
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“CADA acção que você executa permite que 
essa decisão se torne efectiva no seu coração”.

- Dalai Lama, líder espiritual tibetano

QUARTO MINGUANTE - Será no sábado, às 15:26 horas

00:20- FLASH CULTURAL 

02:10- É DESPORTO 

03:05- SEM BARREIRAS

04:00- FALA MOÇAMBIQUE 
(REPETIÇÃO)

04:55- HINO NACIONAL

05:10- CAMPO E 
DESENVOLVIMENTO  

05:30-  EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

05:45-  UMA DATA NA HISTÓRIA

06:00-  JORNAL DA MANHÃ 

08:15-  O NOSSO PORTUGUÊS

11:00  NOTÍCIAS 

11:05  ESPECIAL 1 DE JUNHO 
DIA INTERNACIONAL DA 
CRIANÇA DIRECTO/
PEMBA

11:30-  PARABÉNS A VOCÊ 

12:00-  TÓPICOS DO JORNAL DA 
TARDE

12:20 - BOLETIM METEOROLÓGICO

12:30 - JORNAL DA TARDE

13:00-  INFORMATIVO CORONAVÍRUS

13:30- MOÇAMBIQUE DE LÉS-A-LÉS 

14:10- CORONAVÍRUS MITOS E 
VERDADES   

14:25-  EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

14:30-  RÁDIO NOVELA “OURO 
NEGRO”

16:10-  SEGURANÇA RODOVIÁRIA

16:30-  MINUTO DO CONSUMIDO

17:30-  RADIO ESCOLA/ ENSINO 
SECUNDÁRIO

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- INFORMATIVO CORONAVÍRUS

20:30- PANORAMA POLÍTICO

21:05- ÚLTIMO TEMPO REPETIÇÃO

23:20- CORONAVÍRUS MITOS E 
VERDADES   

05:40   HINO NACIONAL

05:45  GINÁSTICA:  ZUMBA 

04:20  GRANDE DEBATE 
REPETIÇÃO

05:40  HINO NACIONAL 

05:45  GINÁSTICA:  HIT 

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08,  9, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 21, 
22:00 E 23:00 HORAS.

PREIA-MAR – Às 08.45 e às 21:15 
horas, com 2.94 e 2.98 metros, respec-
tivamente

BAIXA-MAR – Às 02.45 e às 14.58 
horas, com 1.10 e 1.15 metros, respec-
tivamente     

INHAMBANE

23/16

VILANKULO

24/13

TETE

26/16

QUELIMANE

25/15

NAMPULA

24/15

PEMBA

27/17
LICHINGA

240/09

BEIRA

22/15

XAI-XAI

24/12

CHIMOIO

20/11

MAPUTO

25/10

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40  HINO NACIONAL 

05:45  GINÁSTICA:  ZUMBA 

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08:00  TELESCOLA: 
ENSINO PRIMÁRIO - 
MATEMÁTICA DA 5.ª 
CLASSE DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A 
CASA DA BRUXA” 
DIRECTO

08:30  TELESCOLA: 
ENSINO PRIMÁRIO - 
MATEMÁTICA DA 7.ª 
CLASSE DESENHOS 
ANIMADOS: CHAVES - “A 
CASA DA BRUXA” 
DIRECTO

09:00  NOTÍCIAS 

09:05  TELESCOLA: ENSINO 
SECUNDÁRIO - INGLÊS 
DA 10.ª CLASSE 
DIRECTO

09:30  A HORA DO CTP - TETE:  
“CAFÉ DO ZAMBEZE” 
DIRECTO – TETE

10:00  NOTÍCIAS 

10:05  TUDO ÀS 10 
DIRECTO – 1.ª PARTE

11:00  NOTÍCIAS 

11:05  TUDO ÀS 10 
DIRECTO – 2.ª PARTE

12:00  NOTÍCIAS 

12:05  TELENOVELA: “IMPÉRIO 
DE MENTIRAS” 
REPETIÇÃO/CAPÍTULO 20

13:00  JORNAL DA TARDE  
DIRECTO

14:00  GRANDE REPORTAGEM 
REPETIÇÃO

15:00  NOTÍCIAS 

15:05  JUNTOS À TARDE 

DIRECTO

16:00  NOTÍCIAS 

16:05  ENCONTROS DA MALTA 
DIRECTO

17:00  JORNAL EM LÍNGUAS 
MOÇAMBICANAS
DIRECTO

17:45  GINÁSTICA:  ZUMBA 

18:00  PRIMEIRA PÁGINA 
DIRECTO

19:00  JORNAL DE DESPORTO  
DIRECTO

19:50  PUBLICIDADE  

20:00  TELEJORNAL  
DIRECTO

21:15  GRANDE DEBATE 
DIRECTO

22:30  TELENOVELA: “IMPÉRIO 
DE MENTIRAS”  
CAPÍTULO 21/98 

23:30  TENDA DA JUSTIÇA 
REPETIÇÃO

00:00  JORNAL DE DESPORTO  
REPETIÇÃO

01:00  PRIMEIRA PÁGINA 
REPETIÇÃO

02:00  JUNTOS À TARDE 
REPETIÇÃO

03:00  TUDO ÀS 10 
REPETIÇÃO

04:50  GRANDE DEBATE 
REPETIÇÃO

05:40  HINO NACIONAL 

05:45  GINÁSTICA:  GAP 

06:00  BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

MUNICIPIO DA MAXIXE
CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DA MAXIXE

UNIDADE GESTORA  EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DO CONCURSO N°: 090I000241/
CL/0002/0003/0004/2021

De acordo com a alínea c) do nº2 do artigo 35 conjugado com o nº2 do artigo 63 do Regulamento de 

Contratação de Empreitada de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 

aprovado pelo Decreto nº05/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso acima foi 

adjudicado à: 

CONCURSO Nº 090I000241/CL/0002/2021
Lote Concorrente Preço Incluindo IVA

Aquisição de Material para Saneamento do Meio

I Sabina Investimentos 620.255,00Mts

Aquisição de Material Musical para Criação de Banda Municipal

II António Judite Alfredo – Cristal Service EI. 919.450,00Mts

CONCURSO Nº 090I000241/CL/0003/2021

Contratação de Empreitada para Construção de Sistema de Abastecimento de Agua em Nhanguila

I Fonte Pura Sociedade Unipessoal Limitada. 1.796.535,00Mts

Contratação de Empreitada para Abertura de um Furo de Água Equipado com Bomba Manual Afridev em 
Manhala

II Edson Flugencio Benjamim – ED Construções EI. 713.424,00Mts

Contratação de Empreitada para Abertura de um Furo de Água Equipado com Bomba Manual Afridev em 
Nhapata de Palha

II Joaquim Miguel Hlavanguane – AMOCC Service EI. 705.030,00Mts

CONCURSO Nº 090I000241/CL/0004/2021

Contratação de Empreitada para Expansão da Rede Eléctrica em Cuguana

I EST Polifásica Sociedade Unipessoal Lda. 3.835.410,10Mts

Maxixe, 27 de Julho de 2021
O Presidente

Fernando Bambo
(DN1)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

11ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CLEONISSE DE 
JESUS SALVADO BISPO, JUÍZA DE DIREITO DA DÉCIMA 
PRIMEIRA SECÇÃO CÍVEL DO TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE 
DE MAPUTO
Faz saber que pela Décima Primeira Secção deste Tribunal, 
correm éditos de trinta dias, citando a executada Isabel José 
Langa de Castro, com última residência no bairro do Alto Maé, 
Av. Mahomed Siad Barre, nº 1310, nesta cidade de Maputo, 
ora em parte incerta, 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 do respectivo anúncio, pagar ao 
exequente Mehdi Ghanbari, a quantia de 2 356 134,00MT 
(dois milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, cento e 
trinta e quatro meticais) em dívida, nos Autos de Execução 
Ordinária, nº 38/2021/B, que por esta Secção lhe move o 
referido exequente, ou, no mesmo prazo nomear à penhora 
bens suficientes para tal pagamento e do mais que acrescer 
ou deduzir a oposição que tiver, nos termos do artigo 812º e 
seguintes do C.P.C., sob pena de não o fazendo, se devolver esse 
direito ao exequente, prosseguindo a execução seus termos, 
conforme tudo melhor consta do duplicado da petição inicial 
que se encontra à disposição do executado no Cartório desta 
Secção, podendo ser levantado dentro das horas normais de 
expediente.

Maputo, aos quinze dias de Julho de dois mil e vinte e um

A Ajudante de Escrivão de Direito
Lurdes Elias Macandja Mondlane

Verifiquei

A Juíza de Direito
Drª Cleonisse de Jesus Salvado Bispo

8066

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que Laura Sumbane, natural e residente na 
Cidade de Maputo, Distrito Municipal 4, no Bairro de Hulene, 
requereu autorização para mudança do seu nome, para passar a 
usar o nome completo de Laura Eugénio Sumbane.
Nos termos do nº 1, artigo 360º do Código do Registo Civil, são 
convidados todos os interessados para, no prazo de trinta dias, 
a contar da data da publicação do presente anúncio, deduzirem, 
por escrito, a oposição que tiverem direito de fazer.

Maputo, aos 21 de Dezembro de 2020

A Directora Nacional Adjunta
Fátima J. Achá Baronet

(Conservadora e Notária Superior)

7235

O
R G A N I Z AÇ Õ E S 
artísticas e cul-
turais de Moçam-
bique e de outros 
países da África 

Austral concorrem a finan-
ciamentos de até 180 mil 
euros (cerca de 13 milhões 
e quinhentos mil meticais) 
através da iniciativa Sound 
Connects Fund (SCF).

Esta iniciativa é finan-
ciada pela União Europeia 
(UE), através do Programa 
ACP - UE Cultura, e execu-
tada pelo Secretariado do 
Grupo de Estados de África, 
Caraíbas e Pacífico (ACP).

A ideia deste apoio fi-
nanceiro multifacetado é 
ajudar a acelerar o desen-
volvimento destes sectores 
em Moçambique, Angola, 
Botswana, Eswatini, Le-
sotho, Malawi, Namíbia, 
Zâmbia e Zimbabwe para 
subsídios e programas ro-

Fundo europeu apoia
sector artístico-cultural 

bustos de capacitação.
Com efeito, o fundo tem 

como objectivos apoiar ini-
ciativas de diversas disci-
plinas como, entre outras, 

artes cénicas e visuais, ci-
nema, jogos, fotografia e 
vídeografia.

O mesmo está mais fo-
cado em acções que faci-

litam a rápida produção e 
distribuição de produtos 
de alta qualidade dentro e 
fora da região, capacitação 
dos profissionais, mobili-

dade rápida e o intercâmbio 
entre os criadores, acesso 
a novos mercados, alfabe-
tização visual, defesa de 
interesses dos criadores e 

apoio à existência de es-
truturas de financiamento 
sustentáveis.

Os mentores do pro-
grama dividiram o acesso 
a verbas em categorias de 
projectos que devem ser 
implementados a partir de 
Setembro. A primeira clas-
se está orçada entre 35 e 60 
mil euros (2,6 e 4,4 milhões 
de meticais) e tem um pe-
ríodo de implementação 
que vai até Abril de 2022.

O segundo grupo tem 
um orçamento entre 61 e 
100 mil euros (4,5 e 7,4 mi-
lhões de meticais) e deve 
ser implementado até Se-
tembro de 2022.

Já a última categoria, 
que reúne maior bolo, está 
entre 101 e 180 mil euros 
(7,5 e 13,4 milhões de me-
ticais) e a sua implementa-
ção deve ocorrer até Abril 
de 2023.

BARACK Obama, antigo Presidente norte-
-americano e a esposa Michelle estão a pre-
parar um filme que irá passar na Netflix.

O filme é um conjunto de seis histórias 
de amor adolescente passado durante um 
apagão numa noite de Verão em Nova Ior-
que.

Intulado “Blackout” (Apagão), cada uma 
das seis histórias foi escrita por argumentis-
tas diferentes e serão realizadas pela Higher 
Ground, a produtora audiovisual do casal 
Obama. Vai ser, ao mesmo tempo, uma série 
e um filme, ambos com conteúdos diferen-
tes.

Segundo a Hollywood Reporter, que deu a 
notícia do projecto ontem, por enquanto será 
apenas uma série e um filme, não estando ain-
da planeadas continuações. As argumentistas, 
que vêm do mundo da ficção para jovens adul-
tos, algumas com livros que já foram trans-
formados em filmes e séries, são Dhonielle 
Clayton, Tiffany D. Jackson, Nic Stone, Angie 
Thomas, Ashley Woodfolk e Nicola Yoon.

As histórias incluem, segundo a sinopse 
da Netflix citada pela publicação especiali-
zada, em adolescentes negros nova-iorqui-
nos no meio do caos; de um ex-casal a andar 
de Manhattan para Brooklyn para ir a uma 

festa de bairro; duas raparigas que procuram 
uma fotografia que se perdeu; dois rapazes 
presos no metro; melhores amigos presos na 
biblioteca pública de Nova Iorque; um triân-
gulo amoroso que toma conta de um auto-
carro turístico de dois andares e ainda dois 
estranhos a falarem filosoficamente sobre a 
identidade.

A Higher Ground tem um contrato com a 
Netflix, tendo levado para a plataforma do-
cumentários como o “oscarizado” American 
Factory, de Julia Reichert e Steven Bognar 
ou Becoming, de Nadia Hallgren, centrado, 
a partir do livro de memórias homónimo, na 

própria Michelle Obama, bem como a série 
educativa sobre comida saudável Waffles + 
Mochi.

O mais recente filme com a chancela da 
Higher Ground é uma parceria com outra 
produtora, a Temple Hill, que também esta-
rá envolvida em Blackout: Fatherhood, um 
filme de Paul Weitz com Kevin Hart. 

Há ainda vários outros projectos em de-
senvolvimento. A empresa dos Obama tam-
bém é responsável por podcasts do Spotify 
como Renegades: Born in the USA, que junta 
Barack a Bruce Springsteen ou The Michelle 
Obama Podcast.

Casal Obama prepara  filmes sobre amor

Acesse https://t.me/Novojornal
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ANÚNCIO DE VAGA

A Missão dos Estados Unidos em Maputo-Moçambique procura por candidatos elegí-veis e qualificados para a vaga de Assessor de Informação Estratégica do PEPFAR. 

Funções : 

Sob a supervisão directa do Coordenador Nacional do PEPFAR, o Assessor de Infor-

mação Estratégica do Plano de Emergência do Presidente para o alívio da SIDA (PEP-

FAR) fornecerá assistência técnica de alta qualidade e sustentada no desenvolvimento 

e implementação de sistemas de informação estratégica para apoiar a implementação 

bem sucedida do Plano de Emergência do Presidente do Governo dos Estados Unidos 

para o alívio da SIDA em Moçambique. Servirá como principal contraparte de campo 

do Assessor de Informação Estratégica da sede e irá liderar e coordenar o Grupo de 

Trabalho Técnico de Informação Estratégica. 

O Assessor de Informação Estratégica é responsável pela liderança e facilitação das 

actividades de Informação Estratégica do PEPFAR, incluindo a monitoria, avaliação e 

sistemas de informação. A posição supervisiona directamente um funcionário (Ges-

tor de Dados).

Uma cópia da descrição completa da posição apresentando todas as responsabilida-

des encontra-se disponível no seguinte link: 

 https://mz.usembassy.gov/embassy/jobs/   

Todos os candidatos interessados nesta posição devem submeter as suas candidatu-

ras até ao dia 28 de Julho de 2021, através do seguinte link: 

https://erajobs.state.gov/dosera/moz/vacancysearch/searchVacancies.hms

O 
PLANO de 
m a n u t e n ç ã o 
de rotina e 
periódica das 
vias de acesso 

da província de Inhambane 
poderá não ser cumprido 
este ano por falta de cober-
tura orçamental para as ac-
tividades programadas.

O delegado provincial 
da Administração Nacional 
de Estradas (ANE), Dady 
Mendes, disse semana pas-
sada, no decurso de uma 
sessão ordinária do Conse-
lho Provincial de Estradas, 
que o sector só recebeu 
pouco mais de 460 milhões 
de meticais de um total de 
684 milhões previstos.

Dady Mendes explicou 
que com os recursos dispo-
níveis muitas estradas pro-
gramadas poderão ficar de 
fora.

O Plano Económi-
co e Social (PES/2021) da 
ANE para a província de 
Inhambane previa mais de 
77.308,18 milhões meti-
cais para a manutenção de 
rotina em 682 quilómetros 
de estradas, dos quais 45 
milhões de meticais para 
intervenções nas estradas 
primárias, asfaltagem em 
523 quilómetros ao longo 
da Estrada Nacional Nú-
mero Um (EN1), na secção 

Exiguidade de fundos
compromete manutenção 
de vias de acesso

que vai de Zandamela ao 
rio Save.

Para a manutenção pe-
riódica em 785,7 quilóme-
tros de estradas, são neces-
sários 413.897,47 milhões 
de meticais, incluindo mais 
de 20 milhões de meticais 

para obras de arte que com-
preendem a manutenção 
das pontes e construção de 
aterros em algumas valas 
na província. Para 1.644,4 
quilómetros de estradas 
terraplenadas planificadas 
para manutenção de rotina, 

incluindo obras de arte, são 
necessários 270.146,26 me-
ticais.

Não obstante a falta de 
cobertura orçamental das 
actividades programadas 
para este ano, Dady Men-
des prometeu gestão crite-

riosa dos poucos recursos 
disponíveis para colocar as 
vias de acesso consideradas 
prioritárias transitáveis.

Para o efeito, Mendes 
disse que a sua institui-
ção, em coordenação com 
os governos locais, está a 
ajustar os planos, indican-
do as prioridades para cada 
distrito e, por via disso, re-
desenhar as actividades de 
acordo com os recursos fi-
nanceiros disponíveis.

“Vamos garantir a tran-
sitabilidade nas vias de 
acesso prioritárias. Não ha-
verá nenhuma localidade 
isolada”, prometeu o del-
gado da ANE em Inhamba-
ne.

Entretanto, a secretá-
ria de Estado na província, 
Ludmila Maguni, orientou a 
ANE, em coordenação com 
os sectores intervenientes 
e governos locais, a definir 
uma estratégia de interven-
ção que não deixe comu-
nidades sem comunicação, 
principalmente nos perió-
dicos chuvosos.

Para o efeito, Maguni 
disse que cabe aos governos 
distritais indicar à ANE as 
vias de acesso considera-
das prioritárias, cuja inter-
venção se reveste de capital 
importância para alocação 
de fundos.

Faltam fundos para viabilizar o plano de reabilitação e manutenção rotineira de estradas em Inhambane

HOMOÍNE E VILANKULO

Disponíveis recursos 
para melhorar
segurança nutricional

O GOVERNO da Áustria vai desembolsar 10 mi-
lhões de euros para o Projecto Integrado de Se-
gurança Alimentar e Nutricional, denominado 
PISAN, a ser desenvolvido nos distritos de Vi-
lankulo e Homoíne, na província de Inhambane.

À luz de um memorando de entendimento 
entre a Cooperação Austríaca e o Ministério da 
Agricultura e Segurança Alimentar, o projecto 
surge em resposta às mudanças climáticas que 
têm vindo a assolar o país e o mundo, e de for-
ma particular a província de Inhambane, onde 
foi planificada a transferência de tecnologias para 
apoiar as populações vítimas do ciclone Idai e 
não só.

Com previsão de iniciar este ano, o projecto 
terá duração de dois anos e será executado nos 
distritos de Homoíne e Vilankulo, mais concre-
tamente em Chichocane e no posto administra-
tivo de Mapinhane, respectivamente.

O projecto tem como grupos-alvo pequenos 
agricultores comerciais e emergentes, extensio-
nistas, gestores públicos e privados, com foco nas 
técnicas para conter as mudanças climáticas.

A directora das Actividades Económicas de 
Inhambane e porta-voz do Conselho dos Servi-
ços de Representação do Estado, Elvira Chaúque, 

fez saber que o projecto preconiza intervenções 
em cadeias de valores por via de agricultura in-
tegrada, em que  o produtor poderá ser assistido 
desde a fase de preparação da terra, colheita, até 
ao processamento dos produtos.

Inclui ainda a construção de centros de de-
senvolvimento comunitário que já está em curso 
nos dois distritos, os quais serão dotados de tec-
nologias de produção, sistemas de conservação 
e acompanhamento profissional de engenheiros 
rurais.

Estes técnicos qualificados serão responsá-
veis pela manutenção dos centros de desenvol-
vimento comunitário e haverá envolvimento 
da população local nas actividades relacionadas 
com a segurança alimentar e nutricional.

Com este projecto, o Conselho de Represen-
tação do Estado espera que se venham a criar 
alguns postos de emprego temporários, assim 
como transformação de associações em organi-
zações agrícolas de renda com o aumento da pro-
dução e processamento dos produtos.

Elvira Chaúque disse que a fase seguinte será 
de identificação dos produtores a serem abran-
gidos pelo projecto e os responsáveis pela gestão 
das infra-estruturas em construção.

Financiamento austríaco vai dinamizar produção de comida

Acesse https://t.me/Novojornal
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CARTAS

MARIA HELENA PAES

O DIA Mundial dos Avós e dos Idosos celebra-se no úl-
timo domingo de Julho e  foi instituído pelo Santo Padre, 
sendo este o primeiro ano do acontecimento que terá por 
lema: “Eu Estou Contigo Todos os Dias”. Com a data, 
pretende-se uma tomada de consciência de que o Senhor 
de todas as idades está sempre connosco, especialmente 
nos momentos actuais de isolamento e de vários riscos 
de vida. Fiquei feliz com esta decisão do Papa Francisco 
em chamar a atenção para a necessidade de unir cada vez 
mais as famílias, enfatizando a promoção das relações en-
tre todas as idades.

Há dias, alguém que muito considero, comentava que 
se sentia muito só. Os filhos, como é natural, tinham se-
guido a sua vida. Muito absorvidos pelas necessidades do 
dia-a-dia, raramente a contactavam, unicamente quando 
surgia alguma necessidade às vezes mais de cariz mate-
rial. Referia em tom de desabafo: “fiz tudo por eles, pas-
sei mesmo alguns constrangimentos financeiros para que 
nada lhes faltasse, custa-me muito sentir-me tão só!” In-
teriormente, recordei a tão conhecida frase: “filho és, pai 
serás!”. Há, no entanto, filhos maravilhosos que acompa-
nham os pais e que se sacrificam por eles e dizem que é 
sua obrigação retribuir tudo o que os pais lhes deram e 
fizeram ao longo da vida. Mas nem todos somos iguais e, 
muitas vezes, as dificuldades que a vida acarretam; as ca-
sas pequenas, os salários baixos, a necessidade de emigrar 
por diferentes motivos, os desentendimentos familiares, 
as doenças, provocam situações que se identificam com 
o desabafo que agora ouvia. A este propósito, tenho bem
presente uma declaração de Franciscus: “A maior doença
da vida é a falta de amor, é não ser capaz de amar. E, a cura
mais importante é a dos afectos”. A pandemia contribuiu
e muito para agudizar a solidão, devido à necessidade de

confinamento, no sentido de a todos proteger e, em parti-
cular os idosos, devido à sua fragilidade. Temos bem pre-
sente o que tantos sofreram a este nível, em particular nos 
lares. Eu própria fui testemunha presencial desse facto. 
Como se tornava doloroso não poder visitar os nossos ente 
queridos! Alguns acabariam mesmo por falecer isolados, 
sem a presença de um familiar ou de um ombro amigo que 
os confortasse nos seus últimos momentos de vida, devido 
à doença SARS-COV-2. “Oxalá não seja inútil tanto sofri-
mento, mas tenhamos dado um salto para uma nova forma 
de viver e descubramos, enfim, que precisamos e somos 
devedores uns dos outros” (Papa Francisco).

Veio-me à memória a frase de uma prima já de muita 
idade, que não se encontra já entre nós e que afirmava, 
me incentivando a estudar: “Maria Helena, ninguém é 
de ninguém, tens de te preparar para a eventualidade de 
um dia te encontrares só. Estuda, faz amigos, exerce uma 
carreira profissional, prepara a tua reforma, conta contigo 
e com Deus, o resto virá ou não por acréscimo, ouve a 
voz da experiência. Prepara-te para a vida!”. Tão sábias 
estas palavras, que agora valorizo sobremaneira. Querida 
prima, um muito obrigada ainda que tão tardio pelas suas 
palavras tão sábias com largos anos de atraso.

Ao pensamento veio-me a música que ouvia na minha 
infância com algum grau de frequência: “What you will 
be, will be”. (Que serás, serás). Recordo como me aproxi-
mava algumas vezes da minha mãe, partilhando os meus 
sonhos e perguntando-lhe o que seria um dia? Respondia-
-me sempre: “O que quer que sejas, terás de o ir prepa-
rando, o mais importante é cuidares bem da tua formação
para que tenhas bases sólidas para o que o futuro te vier a
reservar”. Como gostava de ouvir esta música e sonhar. O
seu refrão referia: “Que serás, serás, aquilo que for será, o
futuro não se vê, o que for será…” É pena não conseguir-
mos voltar atrás de modo a corrigirmos algumas falhas no

nosso percurso. Apesar de todos os bons conselhos, não 
conseguia, na altura, entender em toda a sua plenitude o 
seu significado.

Voltando ao I Dia Mundial dos Avós e dos Idosos e 
às palavras que o bispo de Roma,  também ele um idoso, 
dirigindo-se a todos os idosos: “Não importa quantos anos 
tens, se ainda trabalhas ou não, se ficaste sozinho ou tens 
uma família, se te tornaste avó ou avô, ainda relativamen-
te jovem ou já avançado nos anos, se ainda és autónomo 
ou precisas de ser assistido, porque não existe uma idade 
para se aposentar da tarefa de anunciar o Evangelho, da 
tarefa de transmitir as tradições aos netos. É preciso pôr-se 
a caminho e, sobretudo, sair de si mesmo para empreender 
algo de novo”.

“Nesta perspetiva, quero dizer que há necessidade de 
ti para se construir, na fraternidade e na amizade social, o 
mundo de amanhã aquele em que viveremos – nós com 
os nossos filhos e netos -, quando se aplacar a tempesta-
de… Há três pilares que tu – melhor que os outros – po-
des ajudar a colocar. Os sonhos, a memória e a oração. 
Na realidade o profeta Joel já anunciara no texto bíblico a 
seguinte promessa: “Os nossos anciãos terão sonhos e os 
jovens terão visões”. Mas os sonhos, como afirmava uma 
sobrevivente do holocausto, Edith Bruck, estão entrelaça-
dos com a memória, pois recordar é viver, e para viver 
precisamos de sonhar acordados. E rezar… Como disse 
o Papa emérito Bento XVI: “A oração dos idosos pode
proteger o mundo, ajudando talvez de modo mais incisivo 
do que a fadiga de tantos”. Sobretudo neste tempo tão di-
fícil para a humanidade em que estamos todos na mesma 
barca – a atravessar o mar tempestuoso da pandemia. Que 
possamos repetir com confiança e, em particular para os 
mais jovens, as palavras que trazem a firme consolação no 
Deus que caminha sempre connosco: “Eu estou contigo 
todos os dias”.

SUZANA MARIA DE JESUS * 

HÁ algumas décadas que a família tem vindo a ser ata-
cada numa verdadeira guerra ideológica. A ruptura das 
relações fundamentais e afectivas na vida das pessoas, 
através da separação, do divórcio ou das imposições dis-
torcidas do conceito de família, como a convivência e 
as uniões do mesmo sexo, são uma ferida profunda que 
fecha o coração ao verdadeiro amor, iludindo com uma 
falsa liberdade e conduzindo à solidão, ao desespero e à 
fragmentação do próprio ser.

Todavia, hoje o maior ataque antropológico à famí-
lia é a ideologia de género, estratégia “demoníaca” e um 
“impulso mortal” que ataca e ameaça o futuro dos nossos 
filhos e netos, defendendo que as crianças não necessi-
tam de mães nem de pais, negando a natureza humana e 

expulsando Deus do mundo.
Esta alienante ideia de ter orgulho em ser gay, é um 

absurdo e revela uma fragilidade e imaturidade enorme, 
de tal forma que a apresentam como orgulho, com mui-
to alarido e colorido, quando o orgulho está em nós, no 
que somos e fazemos e não se torna no centro da nossa 
expressão social.

As Nações Unidas  têm vindo a impor o culto da 
ideologia de género ao Ocidente e também aos países 
africanos em troca de ajudas financeiras ao seu desen-
volvimento.  

“Toda a moralidade, todos os valores foram relativi-
zados. Aos jovens foram retirados pontos de referência. 
Porém, não é atacando a família que se protege a socie-
dade, mas o contrário.

Recentemente, a Hungria, para procurar conter a im-

plementação desta ideologia, legislou  no sentido de não 
permitir a divulgação da temática LGBT e a promoção 
da homossexualidade a menores de 18 anos, assim como 
a difusão de conteúdos sobre este tema nas escolas e em 
filmes. 

Alguns dizem que esta atitude estigmatizará ainda 
mais a população LGBT. Mas interrogo-me: quem é de-
fensor destes comportamentos não estará a destruir toda 
uma cultura, que nunca perseguiu os homossexuais des-
de que, fossem cumpridas as regras de convivência em 
sociedade, tal como qualquer cidadão, sem alaridos, nem 
espaventos e muito menos impondo-se em tudo o que é 
arte, literatura, cinema, novelas, procurando sempre in-
fluenciar as pessoas e modificar o processo de desenvol-
vimento e crescimento das crianças e jovens? 

* Orientadora pedagógica

O MUNDO está em fase de se reinventar, com 
novos desafios a caracterizarem cada dia que 
passa, tal como sugere a própria evolução. Mas 
há vezes em que não tomamos consciência das 
mudanças, no momento em que elas ocorrem e só 
nos dando conta delas tempos depois. E aí dize-
mos: “éramos felizes e não sabíamos…”

Existem, também situações que impõem a in-
trodução de mudanças, tanto no modo de pensar, 
como na maneira de  proceder e com a respectiva 
urgência, tal como acontece, nos dias que correm, 
com a pandemia trazida pelo novo coronavírus, 
ainda que seja lamentável a forma como muitas 
pessoas encaram este inimigo invisível, só acre-
ditando que a Covid-19 mata mesmo, quando 
perdem um familiar com quem se divide cama e 
mesa.

Tenho a certeza e até sou testemunha de todo 
o esforço que o governo do nosso país tem feito
para minimizar a propagação desta doença, sem
se conformar com a ligeireza com que muitos
moçambicanos encaram esta realidade. Mas esta
preocupação toda, em algumas situações, é cor-
respondida por um verdadeiro paradoxo, razão
pela qual as unidades sanitárias não param de re-
ceber e internar doentes.

Sei o quanto dói, na pele e na mente o que sig-
nifica ter um familiar ou amigo a lutar pela vida, 
devido a esta doença. Conheço o martírio que se 
vive, diariamente, motivado pelas incertezas das 
notícias a receber no dia seguinte, sobre a evolu-
ção do estado de saúde de um familiar internado 
em alguma unidade sanitária, onde não se acon-
selham visitas, em razão da delicadeza com que 
se lida com a enfermidade.

Por isso mesmo, sugiro a melhoria ou inves-

timento na comunicação. É que as autoridades 
sanitárias adoptaram dar informações, telefoni-
camente, sobre a situação de cada paciente, aos 
seus familiares.

Entretanto, esta comunicação nem sempre 
flui de forma necessária, ou para a qual foi ins-
tituída como procedimento. Há vezes em que os 
familiares ficam dois/três dias sem receberem 
nenhuma chamada telefónica e por isso sem o co-
nhecimento do estado real do seu familiar.

Reconheço, também, a pressão que cai sobre 
as equipas médicas, mas, igualmente, não deve 
ser de minimizar o sofrimento das pessoas que 
têm seus familiares no leito hospitalar, sem pos-
sibilidade de visitas, resumindo-se tudo na rotina 
de se levar algumas comidas leves, em material 
descartável, com um autocolante em que se escre-
ve o nome do paciente.

Nesta falta de comunicação, cheguei a teste-
munhar um caso de um paciente cujos familiares 
só tomaram conhecimento da sua transferência 
para uma outra unidade sanitária, dias mais tarde, 
não obstante a assiduidade de se lavar lá a comi-
da diária em material descartável, não se sabendo 
para onde era encaminhada, mesmo que isso não 
constitua prioridade, relativamente à vida pela 
qual se está a lutar.

A Covid-19 é uma realidade, com a qual va-
mos conviver por um período incalculável, mas 
que pode ser encurtado, se mantivermos a nossa 
consciência colectiva sobre o perigo que ela re-
presenta nas nossas vidas, investindo ainda mais, 
também, na comunicação que é tão importante 
como qualquer atitude preventiva ou algum fár-
maco para a sua cura, pois assim estaríamos todos 
a jogar limpo(po).

OS corvos, que já deixaram de ser indianos, es-
pantam os lírios que tomavam a sua refeição ma-
tinal no comedouro que é também de pombos, 
de galinhas e outras aves. Estes, em voo célere, 
encontram abrigo nos ramos das mangueiras em 
flor onde esperam até que as aves predadoras se 
sintam servidas e partam para lugares desconhe-
cidos, geralmente onde as latas de lixo são mais 
ricas. Os pombos e as galinhas não se perturbam 
com a presença desta ave preta e feia que também 
não se metem com elas.

Faz tempo que trouxe do Bilene uma fisga 
com o fito de espantá-los. Usou-a nesse dia e não 
acertou em nenhum, mas desapareceram por lar-
go tempo. Aliás, mesmo o menino se lembra de 
apenas ter acertado em dois pássaros e, já bem en-
trado na vida, voltou a acertar num, em Vilankulo. 
Saltitava debaixo de um canhoeiro e como levasse 
consigo a fisga acertou na nuca. Foi de sabor sin-
gular. Mais um em Chidenguele. Estava de férias, 
em casa do Guamba. Ali juntinho ao Nyambavale, 
onde aconteciam as braçadas do meio das tardes 
de verão. Ali, num arbusto, um pio-pio de pássa-
ro chegou-lhe aos ouvidos. Atirou ao acaso e caiu 
um passarinho. Pequenino mesmo, mas já estava 
morto. O carvão incandescente tornou-o crocante 
e depois por cima dele,  um gole de vinho de ca-
nhu ido de Maputo. Foi uma emoção vivida nesse 
presente.

E por largo tempo ficou sem fazer uso da fis-
ga por falta de oportunidades, mas depois surgiu 
a ideia de reactivar as idas ao campo, que as ti-
nha abandonado por razões de saúde: foram três 
meses de cadeirante com as tardes animadas por 
visitas de amigos e conhecidos. Foram momentos 
de dor, mas também de alegria, aqueles, sobretudo 
de saber que pode contar com a solidariedade dos 
outros, cuja presença, nesses momentos, funciona 
como bálsamo, também para a família. Mas que 

doeu doeu. Foi nessa altura que se decidiu por 
uma rede-preguiça, hoje nas mãos de um carpin-
teiro depois que se partiu o arco, que é de madeira.

Para o campo levava sempre consigo a fisga, 
mas nunca acontecia ver um pássaro, provavel-
mente por se concentrar demasiado nas culturas, 
no gado caprino e ovino. E mais tarde suínos. E 
era sempre uma galinha depenada no lume que 
servia de refeição e depois não havia cama para
sexta, hábito que o persegue.

Mas aconteceu que numa tarde, depois dos 
cabritos voltarem à pastagem, (por volta de uma 
da tarde voltam ao seu curral para beberem água) 
viu um pássaro num ramo de canhoeiro. Foi ao 
carro tirar a fisga e quando ia atirar o Munhame 
gritou-lhe “aqui não se matam passarinhos pa-
trão”! Ficou a olhar para o seu empregado por uns
instantes sem perceber.”no mato pode matá-los, 
mas aqui em casa não patrão”,voltou a falar com 
muita firmeza o bom do Munhame.

Munhame, certamente que na sua infância e 
juventude andou a matar pássaros, a fazer armadi-
lhas lá para as terras de Gaza. Quis o destino que 
fosse trabalhar com booers, farmeiros na zona de 
Matutuíne e há-de ser com aquela gente que teve 
essas lições. E cuida de as ter sempre em atenção.

Naquele dia olhou fixamente na fisga que a 
segurava pela mão esquerda. Dirigiu-se ao carro 
com a fisga ainda segura pela mesma mão. Olhou-
-a de novo e acabou recebendo-a de oferta  um
dos seus trabalhadores, o mais novo e desde en-
tão deixou de andar atrás de pássaros com fisgas 
e pedras, embora seja verdade que muito poucos 
acertaria. Ou em nenhum mesmo.

Hoje, os pássaros brincam na sua mesa de tra-
balho. Poisam nos seus ombros. Defecam na sua 
cabeça.

Não os mata. Apenas assiste a beijos longos de 
casais de pombos.

Há que investir na comunicação

A fisga

Eu estou contigo todos os dias

Famílias ameaçadas e em perigo

Acesse https://t.me/Novojornal
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ROBERTO 
PEDRO 

MANJATE

FALECEU

A Direcção e trabalhadores da Companhia Industrial 
da Matola, SA comunicam com profunda dor e cons-
ternação o falecimento do Sr. ROBERTO PEDRO 
MANJATE, trabalhador desta empresa, ocorrido no 
dia 24/7/2021, na sua residência, em Marracuene, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza em data a 
anunciar oportunamente. À família enlutada, apre-
sentam as mais sentidas condolências.

8060

MÁRIO 
MACHIPANE

(Estêvão)

FALECEU

Sua esposa Eda Munhequete, filhos Benedito e Mau-
ro, noras Quina e Gina, netos e demais familiares 
comunicam com profunda dor e consternação o fa-
lecimento do seu ente querido MÁRIO MACHIPANE, 
ocorrido no dia 24/7/2021, no HCM, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza amanhã, dia 28/7/2021, em 
Inharrime, precedido de velório na capela do HCM, 
hoje, dia 27/7/2021, às 8.30 horas. Paz à sua alma.

8067

MÁRIO 
MACHIPANE

(Estêvão)

FALECEU

Sua mãe Rabeca Frengue Getimane, irmãos Armin-
da, Esperança, Florêncio, Noémio e Victor, cunhado 
Chigogoro, sobrinhos Eurídice, Danilo, Tânia, Nilza, 
Miquinha, Yolanda, Emita e demais familiares co-
municam com profunda dor e consternação o fale-
cimento do seu ente querido MÁRIO MACHIPANE, 
ocorrido no dia 24/7/2021, no HCM, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza amanhã, dia 28/7/2021, em 
Inharrime, precedido de velório na capela do HCM, 
hoje, dia 27/7/2021, às 8.30 horas. Paz à sua alma.

8067

SOFIA ABDUL 
HABIBO

FALECEU

O Clube Ferroviário de Maputo, Direcção, sócios, 
simpatizantes e trabalhadores em geral comunicam 
com profunda dor e consternação o falecimento da 
Srª SOFIA ABDUL HABIBO, mãe do Sr. Isidro Habibo 
Amade, Director Desportivo do Clube, ocorrido no 
dia 23/7/2021, no Hospital Garcia da Horta, Almada 
em Portugal. À família enlutada, endereçam as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

8094

SAMUEL LUÍS 
CHONDZI SANDE

FALECEU
Foi com profunda dor e consterna-
ção que nós Grupo de ex-colegas 
e amigos da BP Moçambique, Lda, 
recebemos a triste notícia da tua 
partida para o Pai, no passado dia 
23/7/2021, em Maputo, vítima de doença, cujo funeral se 
realizou em Chimoio, no dia 24/7/2021, data do teu aniver-
sário natalício. Quis Deus que mesmo com a tua ausência 
física comemorássemos, recordando nos dos teus ensi-
namentos e vivências. Querido Sam, é da tua dedicação 
ao trabalho, simplicidade, companheirismo, humildade e 
espírito de irmandade que precisamos de ter como mar-
ca e referência das nossas vidas. É assim que queremos 
nos recordar de ti. Temos certeza que a tua passagem por 
este mundo, foi semente boa, plantada em terreno fértil e 
que deixa frutos que darão continuidade aos teus feitos. 
Que as nossas lágrimas hoje derramadas sejam também 
de celebração da tua vida, por isso, unidos rezamos para 
que a tua alma tenha eterno descanso, junto de Deus-Pai, 
pois Ele fez a sua vontade. Neste momento de luto e pesar, 
endereçamos à sua esposa, filhos e demais familiares as 
nossas sentidas condolências. Adeus amigo e camarada! 
Até sempre! Paz à sua alma.

8055

LUIZ LOFORTE
(Lulu)

(1936 - 2021)

FALECEU
Sua cunhada Ajamia, 
sobrinhos, netos e bis-
netos, em memória de Hortência Lofor-
te Guedes, Faústo Loforte, Maria Luísa 
Loforte e demais familiares comunicam 
com profunda mágoa e consternação o 
falecimento do seu ente querido LUIZ LO-
FORTE, (o nosso querido tio Lulu), ocor-
rido no dia 24/7/2021, vítima de doença, 
cujo funeral se realiza hoje, dia 27/7/2021, 
no Cemitério de Lhanguene, pelas 11.00 
horas, antecedido de velório na capela 
do HCM, às 10.00 horas, respeitando o 
protocolo sanitário. Rogamos a Deus que 
lhe dê eterno descanso.

7239

 LUIZ LOFORTE
(Lulu)

(1936 - 2021)

FALECEU

Sua esposa Ivone, filhos Carla, Maria do 
Céu, Teresa e José Luís, genro Flávio, 
nora Nice, netos Alan, Onyk, Cristian e 
Felipe comunicam com profunda mágoa 
e consternação o falecimento do seu ente 
querido LUIZ LOFORTE, ocorrido no dia 
24/7/2021, vítima de doença, cujo funeral 
se realiza hoje, dia 27/7/2021, no Cemi-
tério de Lhanguene, pelas 11.00 horas, 
antecedido de velório na capela do HCM, 
às 10.00 horas, respeitando o protocolo 
sanitário. Rogamos a Deus que lhe dê 
eterno descanso.

7239

LUIZ LOFORTE

FALECEU

A Administração, Direc-
ção, professores, cola-
boradores e toda comu-
nidade escolar da SANANA SCHOOL 
comunicam com profundo pesar e cons-
ternação o desaparecimento físico do Sr. 
LUIZ LOFORTE, pai das suas colabora-
doras Maria do Céu Loforte e Teresa Lo-
forte, ocorrido no dia 24/7/2021, vítima de 
doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 
27/7/2021, no Cemitério de Lhanguene, 
pelas 11.00 horas, antecedido de veló-
rio na capela do HCM, às 10.00 horas. 
À família enlutada, apresentam as mais 
sentidas condolências. Paz à sua alma.

7239

SIDNEY KIDD BLISS 
JR

FALECEU
Sua família e amigos de Maputo, 
cumprem o doloroso dever de infor-
mar aos demais, o falecimento no dia 
20/7/2021, de SIDNEY KIDD BLISS JR, cidadão ameri-
cano nascido a 12/8/1944, em Pennsylvania e residente 
em Maputo há várias décadas, vítima de doença, cujo 
funeral se realizou no dia 22/7/2021, em Maputo. À 
esposa Lurdes, filho Josué e demais familiares, en-
dereçam profundos sentimentos de pesar, rogando a 
Deus que lhes console. Perdemos um grande amigo 
e amigo de Moçambique. Que Deus lhe dê o eterno 
descanso. Paz à sua alma.

8053

CONSTÂNCIA 
RICARDO DIAS 

ZAQUEU
FALECEU

A Presidente, Vice-Procurador-Geral 
da República, membros do Conselho 
Superior da Magistratura do Ministério Público e de-
mais funcionários lamentam com profunda dor e cons-
ternação o falecimento da funcionária CONSTÂNCIA 
RICARDO DIAS ZAQUEU, ocorrido no dia 25/7/2021, na 
sua residência, vítima de doença, cujo funeral se reali-
za hoje, dia 27/7/2021, pelas 11.00 horas, no Cemitério 
de Michafutene, antecedido de velório na Capela do 
Hospital Central de Maputo, pelas 9.30 horas. À família 
enlutada, apresentam as mais sentidas condolências.

7227

MARIA CRISTINA DIAS
(Tininha)

FALECEU

Sua mãe Isabel Amado, filho Stélio Dias, ir-
mãs, sobrinhos, netos e família Dias em geral 
comunicam com elevada dor e pesar o desaparecimento físico do 
seu ente querido MARIA CRISTINA DIAS, ocorrido no dia 22/7/2021, 
vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 23/7/2021, no 
Cemitério de Lhanguene, zona do crematório hindu. Salmos 34:18. 
Paz à sua alma.                        7125

PAULO FABIÃO 
VILANCULOS

FALECEU

Sua mãe Cacilda Joaquim Banze, espo-
so, filhos, netos e noras anunciam com 
profunda dor e consternação o faleci-
mento do seu querido filho PAULO FABIÃO VILANCULOS, 
ocorrido no dia 25/7/2021, vítima de doença, cujo funeral 
se realiza hoje, dia 27/7/2021, no Cemitério de Lhanguene, 
às 11.00 horas. Paz à sua alma.

7237
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HARIZALDA 
SUALÉ 

MOHOMA
FALECEU

O Juiz-Presidente, magistrados e demais funcio-
nários do Tribunal Aduaneiro da Cidade de Maputo 
comunicam com profunda dor e consternação o 
desaparecimento físico da Sr. HARIZALDA SUALÉ 
MOHOMA, funcionária afecta na Autoridade Tribu-
tária de Moçambique, Juíza do Tribunal Aduaneiro, 
na altura da implantação dos tribunais aduaneiros, 
cujas cerimónias fúnebres tiveram lugar ontem, 
dia 26/7/2021, no Cemitério de Michafutene, pelas 
14.00 horas, antecedidas de velório às 13.00 horas, 
na Mesquita Chadulia, na Av. de Angola. À família 
enlutada, endereçam pêsames, Paz à sua alma.    7247

ARONE MATEUS 
CAMANE MUTANA

FALECEU

O Juiz-Presidente, magistrados e demais funcio-
nários do Tribunal Aduaneiro da Cidade de Maputo 
comunicam com profunda dor e consternação o 
desaparecimento físico do Sr. ARONE MATEUS CA-
MANE MUTANA, pai do Meritíssimo Juiz-Presidente 
do Tribunal Aduaneiro de Sofala, ocorrido no dia 
24/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se realizou 
às 11.00 horas, de ontem, dia 26/7/2021, no Cemitério 
de Michafutene, antecedido de velório no mesmo 
local, às 10.00 horas . À família enlutada, endereçam 
pêsames. Paz à sua alma.

7247

LUIZ LOFORTE
(Lulu)

(1936 - 2021)

FALECEU

Sua esposa Ivone, filhos Carla, Maria do Céu, Teresa 
e José Luís, genro, Flávio e nora Nice, netos Alan, 
Onyk, Cristian e Felipe comunicam com profunda 
mágoa e consternação o falecimento do seu ente 
querido LUIZ LOFORTE, ocorrido no dia 24/7/2021, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 
27/7/2021, no Cemitério de Lhanguene, pelas 11.00 
horas, antecedido de velório na capela do HCM, às 
10.00 horas, respeitando o protocolo sanitário. Ro-
gamos a Deus que lhe dê eterno descanso.

7239

ABDUL ANCHA 
OMAR RAJÁ

FALECEU

A Direcção de Finanças da Universidade Eduardo 
Mondlane comunica com profunda mágoa e cons-
ternação o desaparecimento físico do Sr. ABDUL 
ANCHA OMAR RAJÁ, pai o Dr. Estácio Denazarte 
Omar Rajá, Director desta Unidade, ocorrido no dia 
25/7/2021, vítima de doença. À Família enlutada, 
endereça as mais sentidas condolências.

7241

JULIÃO ALFREDO ALFERES
FALECEU

Seus filhos Assucena, Ayrton, Ivan, Vanessa, irmãos, sobrinhos, 
genro, nora, netos Daniel, Kaila, Davi e demais familiares co-
municam o falecimento do seu ente querido JULIÃO ALFREDO 
ALFERES, ocorrido no dia 25/7/2021, vítima de doença, cujas cerimónias fúnebres 
se realizam amanhã, dia 28/7/2021, às 10.00 horas num local a anunciar. Que a 
sua alma descanse na bendita Paz do Senhor.

7254

CASTIGO CASSAMO
FALECEU

Sua esposa Celina Monjane, 
filhas Linda, Sandra e Elsa, ne-
tos Luana, Shanaia, Cassamo e 
Heitor comunicam com profun-
da mágoa e consternação o falecimento do 
seu esposo, pai e avô CASTIGO CASSAMO, 
ocorrido no sábado, dia 24/7/2021, em Tete, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, 
terça-feira, dia 27/7/2021, às 14.00 horas, na 
sua terra natal, em Messano, distrito de Bile-
ne, em Gaza.

8048/8079

HAIRIZADA SUALÉ 
MOHÔMA

FALECEU
Sua mãe Ancha Abdul Latifo, irmãos 
Sualé (Shallé) e Romana (ausente) 
comunicam com profunda dor e 
mágoa o falecimento da sua querida filha e irmã HAI-
RIZADA SUALÉ MOHÔMA (Marina), ocorrido no dia 
25/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se realizou 
no dia 26/7/2021, no Cemitério de Michafutene, na zona 
maometana. Por tudo o que foste será sempre a nossa 
referência e exemplo a seguir. Permanecerás sempre 
nos nossos corações com muito amor como sempre 
e sabiamente soubeste nos transmitir. Que Allah te 
conceda o Jannat Firdouss.

7229

MARTA ALVERINA 
PAULINO 

CASSOCERA
(30 dias de eterna saudade)

Passam hoje 30 dias que nos 
deixastes sem nos dizer adeus. 
Tínhamos sempre esperança que irias vencer 
a longa batalha que travaste. Hoje os teus pais 
Paulino e Alverina, irmãos, tios, sobrinhos, 
primos e toda família recordam com profunda 
dor o dia 27/6/2021. Mais informam que no dia 
31/7/2021, irão depor flores na sua última mora-
da. Te amaremos para sempre Martinha. Descan-
se em paz entre os explendores da luz perpétua.

8033

FRANCIS 
RUHUMBIKA

FALECEU

Foi com grande pesar que a turma de 1986 da Facul-
dade de Economia da UEM tomou conhecimento do 
desaparecimento físico do colega e amigo FRANCIS 
RUHUMBIKA. Sabendo que não existem palavras 
que confortem a dor de tão grande perda transmite 
o seu abraço a Joyce e a família Ruhumbika.  O
Francis, através de muitas memórias partilhadas
continuará sempre presente. Que a sua alma des-
canse em paz.

7244 

JOÃO 
FRANCISCO 

MARIA FLOR DE 
SENDA

(Jojó)

FALECEU
Jojó, pai, Avozinho, está a doer tanto a tua partida. 
Não podias esperar 3 dias para celebrarmos o teu 
aniversário? É difícil acreditar que há pouco esta-
vas aí lutando pela vida. Quão combatente foste, 
Jojó. A cada dia uma batalha, umas de grandes 
esperanças e outras de incerteza, até que naquele 
momento que disseste “vamos dormir” nada mais 
era senão o iniciar de uma despedida. Mal conse-
guiste dizer adeus naquela rápida agonia, mal con-
seguiste nos dizer adeus, pai. Vai em paz amor, pai, 
avozinho. Sua esposa Neca Chimoio, filhos Naiss, 
Shila, Eliane, Tcherise, Yuni, Keyle, Raí, Allek, Ayan-
da e Nick, netos Quézia, Eithan e Edwin, genros, 
Cardoso Jr e Edmilson Faduco, todos choramos a 
tua perene partida.

7252

JOÃO 
FRANCISCO 

MARIA FLOR DE 
SENDA

(Jojó Senda)

FALECEU
Jojó, mano John, como te chamávamos, pessoa cheia 
de vida e que ainda queria muito viver, sempre estiveste 
pronto para dar a mão a quem que fosse incondicional-
mente. Pessoa sem mágoas e ressentimentos, frontal 
demais que até doía ouvir as tuas opiniões. Teimoso 
em algumas vezes que só um bom argumento mudava 
a tua visão. Teus defeitos?! Vamos deixar, afinal nunca 
escondeste. As virtudes em ti exponenciavam-se mutua-
mente. Foste e serás o nosso mano mais velho, nosso 
segundo pai, o filho da tua e nossa mamãe Alda Que-
face. Como a convencer que não mais poderá ver-te e 
escutar-te. Está a doer a tua partida mermão. Assistimos 
à tua luta e convicção de que voltarias logo e são para 
casa. Maldito corona! Descanse em paz mais velho que 
nós continuaremos contigo nos nossos corações. Um 
até sempre dos teus irmãos Nandinha, Chica, Zequito, 
Mãe e Maninho Senda)                  7252

JOÃO 
FRANCISCO 

MARIA FLOR DE 
SENDA

(Jojó)

FALECEU
A família Senda vem, comunica o desaparecimento 
físico do seu filho, irmão, esposo, pai e avô, JOÃO 
FRANCISCO MARIA FLOR DE SENDA, ocorrido no dia 
26/7/2021, no Hospital Privado da Beira, vítima de uma 
paragem cardiorespiratória decorrente da Covid-19. 
Sua mãe, Alda Queface, esposa, Neca Chimoio, irmãos 
Fernanda Flor de Senda, Francisca Flor de Senda, 
José Flor de Senda, Graça Senda e Rui Senda comu-
nicam, que o funeral se realiza hoje, na terça-feira, 
dia 27/7/2021, pelas 14.00 horas, no Cemitério Hindú, 
na Beira, antecedido de velório na casa mortuária do 
HCB, às 13.00 horas. Mais se comunica que o velório 
será limitado à família de parentesco imediato e quanto 
aos restantes familiares, amigos e colegas poderão 
acompanhar o cortejo fúnebre até à ponte do Bairro 
Aeroporto.

7252
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PAULO JOSEFO 
VELOSO

FALECEU

Seus amigos António Caetano Tepa Lourenço, João 
Sapatinha, Fanheiro Diquissone, Domingos Cugala, 
Rafael Escrivão, Rafael Alberto, Óscar Muianga, 
João Matavel, Carlos Jornal e Raúl Messo comuni-
cam com grande tristeza o falecimento do seu ente 
querido PAULO JOSEFO VELOSO, ocorrido no dia 
21/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se realizou 
no dia 23/7/2021, no Cemitério Municipal de Boane. 
Paz à sua alma.

8032

BIRE CAIXOTE 
CHANDONDO

FALECEU

Carlos Bire Caixote, irmãos, esposa Rosa, filhos e 
demais familiares comunicam com profunda mágoa 
e consternação o falecimento do seu ente querido 
BIRE CAIXOTE CHANDONDO, ocorrido no dia 21 de 
Julho de 2021, vítima de doença. A família informa 
que o seu funeral foi realizado no dia 23 de Julho 
de 2021. Paz à sua alma.

7236

MARTA 
ALVERINA 
PAULINO 

CASSOCERA
(30 dias de eterna saudade)

Irmã, minha gêmea. Passam hoje 30 dias que fiquei 
sozinha. Sempre acreditei que tal como nascemos 
no mesmo dia. Estaríamos sempre juntas. Deixas-
te-me enorme vazio no meu corpo e alma. Com 
quem vou partilhar os vários momentos da vida? 
Não consigo explicar ao Akil e Niara, onde está mãe 
Marta? Sua gêmea Júlia Cassoera e seus sobrinhos 
Akil e Niara. Descanse em paz, Martinha.

8033

VIRGÍNIA 
AFONSO 

MANJATE

FALECEU

O Primeiro-Ministro, Conselho Consultivo e funcio-
nários do Gabinete do Primeiro-Ministro comunicam 
com profunda dor e consternação o falecimento da 
senhora VIRGÍNIA AFONSO MANJATE, mãe do se-
nhor José Mário Langa, funcionário deste Gabinete, 
ocorrido no dia 21/7/2021, na cidade de Maputo, 
vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 
23/7/2021, no Cemitério de Michafutene, pelas 10.00 
horas. Endereçam as mais sentidas condolências à 
família enlutada. Paz à sua alma.        7232

LAMBIANE VICENTE CUMBE
FALECEU

O Conselho de Administração, Comité Sindical e todos traba-
lhadores do Grupo Manica comunicam com profundo pesar e 
consternação o falecimento do seu colaborador Sr. LAMBIANE 
VICENTE CUMBE, ocorrido em Maputo no dia 24/7/2021, vítima 
de doença, cujo funeral se realizou no dia 26/7/2021. À família enlutada apresen-
tam as mais sentidas condolências.

8038

HAIRIZADA SUALÉ MOHOMA
(Marina)

FALECEU
O Presidente, Vice-Presidente, Juízes-Conselheiros, Secretário-Geral 
e funcionários do Tribunal Supremo participam com profundo pesar e 
consternação o falecimento de HAIRIZADA SUALÉ MOHOMA, irmã da 
Dr.ª Romama Sualé Mohoma, Juíza-Presidente do Tribunal de Polícia 
da Cidade de Maputo, ocorrido no dia 25/7/2021, no Hospital Central de Maputo, vítima 
de doença, cujo funeral se realizou no dia 26/7/2021, no Cemitério de Michafutene, zona 
Maomentana. À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências.

7211

ABDUL ANCHA OMAR RAJÁ
FALECEU

O Presidente da Câmara dos Despachantes Aduaneiros de 
Moçambique, Mesa da Assembleia Geral, Conselho Directivo, 
Conselho Deontológico e Fiscalizador, todos despachantes 
aduaneiros e colaboradores lamentam com profunda mágoa e 
consternação o desaparecimento físico do Sr. ABDUL ANCHA 
OMAR RAJÁ, Despachante Aduaneiro, ocorrido no dia 25/7/2021, cujo funeral se 
realizou ontem, dia 26/7/2021. À família enlutada apresentam as mais sentidas 
condolências. Que Allah lhe conceda jannat.

8041

FOK YOU HOI

FALECEU

A Associação da Comunidade Chinesa comunica com profundo pesar o falecimen-
to do Sr. FOK YOU HOI, ocorrido no dia 25/7/2021. À família enlutada apresenta 
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

8034

TITO PEREIRA RODRIGUES
FALECEU

O Presidente do Conselho de Administração, membros do 
Conselho de Administração, funcionários e agentes do Estado 
afectos ao IACM comunicam com profunda mágoa e conster-
nação o desaparecimento físico do senhor TITO PEREIRA RO-
DRIGUES, Agente dos Estado afecto neste instituto, ocorrido no dia 18/7/2021, no 
HCM, vítima de doença, cuja cerimónia de cremação se realizou no dia 20/7/2021, 
no Cemitério de Lhanguene, pelas 16.00 horas.

8037

LUÍS LOFORTE

FALECEU

Albertina Bulha, filhas Sheila, Yolanda e Yara Loforte, genros 
Tomás, Alcides, Jane e netos comunicam com profunda mágoa 
e consternação o falecimento do seu tio LUÍS LOFORTE, vítima 
de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 27/7/2021, no Cemitério de Lhangue-
ne, pelas 11.00 horas, antecedido de velório no HCM, pelas 10.00 horas. Que o 
Senhor lhe conceda o merecido descanso, paz à sua alma.

NOÉMIA JAIME MIAMBO
FALECEU

O Director-Geral do INEP, IP, membros do Conselho de Direcção e funcionários 
em geral comunicam com profunda dor e consternação o falecimento da Sr.ª 
NOÉMIA JAIME MIAMBO, mãe do Sr. Jaime Cuambe, funcionário deste instituto, 
ocorrido no dia 21/7/2021, cujo funeral se realizou no dia 23/7/2021, às 13.00 horas, 
no Cemitério de Michafutene. Paz à sua alma.

7221

MARIA CRISTINA DIAS 
(Tininha)

FALECEU

A família Macingarrela comunica com profunda mágoa e cons-
ternação o desaparecimento físico do seu ente querido MARIA 
CRISTINA DIAS (Tininha), ocorrido no dia 22/7/2021, em Maputo, 
vítima de doença, cujas exéquias se realizaram no dia 23/7/2021, no crematório 
hindú do Cemitério de Lhanguene, pelas 16.30 horas. À mãe Isabel, filho Stélio 
e demais familiares os mais sentidos pêsames. Paz à sua Alma.

7198

SEVERINA ANTÓNIO
FALECEU

Sua mãe Lúcia Siquero, fi-
lhos Holden Guedes, Ulisses, 
Ivaldo, Ionesa e Marito, netos 
Lúcia, Duncan, Onílio, Deise e 
demais familiares comunicam com profunda 
dor e consternação o falecimento do seu ente 
querido SEVERINA ANTÓNIO, ocorrido em 
Maputo, vítima de doença, cujo funeral terá 
lugar amanhã, quarta-feira, dia 28/7/2021, às 
11.00 horas, no Cemitério da Missão, em Mur-
rupula - Nampula. Paz à sua alma.

7248

ALEXANDRE 
MANHIÇA

FALECEU

Os sócios, advogados e colabo-
radores da Marroquim Macia Ad-
vogados, Lda., lamentam com profunda mágoa e 
consternação o falecimento do Sr. ALEXANDRE 
MANHIÇA, pai do Sr. Flávio Manhiça, colabora-
dor de um parceiro institucional, ocorrido no dia 
21/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se realizou 
no dia 22/7/2021, em Maputo. À família enlutada, 
apresentam as mais sentidas condolências. Que 
Deus lhe dê o eterno descanso. Paz à sua alma.

7243

ENGENHEIRO JAIME 
ANTÓNIO DE LISBOA

(NIQUITA)

FALECEU

Seus irmãos Hilário, Ircílio, Fran-
cisco, Manuel, Diogo, Raquel e 
Latifa cunhados Maria Antónia, Irene, Kajabu, 
Palmira, Elcídio e Georgina, primos, sobrinhos e 
demais familiares comunicam o desaparecimento 
físico do seu ente querido JAIME ANTÓNIO DE 
LISBOA, ocorrido no dia 24/7/2021, vítima de pro-
longada doença, cujo funeral se realiza hoje, no 
dia 27/7/2021, no Cemitério de Lhanguene. Paz à 
sua alma.

7250

JOSÉ CLÁUDIO 
BORGES

FALECEU

Sua esposa Eusébia Maria Manica da Costa 
Magaço, cunhados Dulce, Luís, Carlos e Pe-
dro comunicam o falecimento do seu ente 
querido JOSÉ CLÁUDIO BORGES, ocorrido 
no dia 23/7/2021, cujo funeral se realizou no 
dia 25/7/2021, na cidade de Tete. Paz à sua 
alma.

8069/8088

HAIRIZADA SUALÉ 
MOHOMA

(Marina)

FALECEU
Foi com profunda dor e consternação que os 
colegas da turma/91 da Faculdade de Direito 
da Universidade Eduardo Mondlane tomaram conhecimento do 
passamento para a eternidade da colega HAIRIZADA SUALÉ 
MOHOMA, ocorrido no dia 25/7/2021, cujo funeral se realizou on-
tem, dia 26/7/2021, no Cemitério de Michafutene, zona maometana. 
À toda família enlutada, endereçam as mais sentidas condolências. 
Que a sua alma descanse em paz.            8042

HAIRIZADA SUALÉ 
MOHOMA

(Marina)

FALECEU

Sua mãe Ancha Abdul Latifo, irmãos Sualé 
(Shallé) e Romana (ausente), Sofia e Saíde, 
filhos Vivito, Chana e Nuno comunicam com profunda dor e cons-
ternação o falecimento da sua querida filha, irmã e mãe HAIRIZADA 
SUALÉ MOHOMA (Marina), ocorrido no dia 25/7/2021, cujo funeral 
se realizou ontem, dia 26/7/2021, às 14.00 horas, no Cemitério de 
Michafutene, zona mahometana. Que Allah lhe conceda Jannat.

8042

Acesse https://t.me/Novojornal
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N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

VENDE-SE

FLATS: tipo 3, num R/C, no B. Po-
lana, com 2wc, dependência tipo 2 e 
garagem fechada, vende-se por 15 000 
000,00MT; tipo 3, num 3.º andar, no B. 
Central, com 2wc e parqueamento por 
5 500 000,00MT; tipo 3, num 1.º andar, 
no B. Alto Maé, com dependência e ga-
ragem por 5 000 000,00MT; tipo 2, num 
R/C, no B. Alto Maé, com garagem por 
3 500 000,00MT, negociáveis. Contacto: 
84-2194513, Sr. Missasse.

7981

FLAT tipo 3, no B. Central, num 3.º 
andar, super espaçosa, com água 24 
horas, parque de estacionamento, 
pronta a habitar, vende-se por 5 000 
000,00MT, negociáveis; vivenda tipo 3, 
num R/C e 1.º andar, com 3wc, suite e 
cozinha americana, num condomínio 
fechado, na Matola por 6 000 000,00MT, 
negociáveis. Contacto: 84-7036641 ou 
82-4652500.

8003

CASA tipo 1, faltando cobertura, vende-
-se por 290 000,00MT; tipo 3, faltando
duas fiadas para colocar a viga geral e 
placa por 600 000,00MT; propriedade
na Praia de Macaneta, defronte ao
mar por 10 000 000,00MT. Contacto:
84-4455423.

8023

CASA inacabada, no Bairro Costa do 
Sol, zona de Mapulene, em frente da 
Estrada Circular e das Bombas da Galp, 
vende-se por 7 000 000,00MT, negociá-
veis. Contacto: 84-0486296.

8044

APARTAMENTO tipo 3, num 2º andar, 
com 2wc e parqueamento, próximo à 
Escola 7 de Setembro, vende-se por 6 
500 000,00MT; flat tipo 3, num 1º andar, 
com 2wc e parqueamento, na Polana, 
em frente à Escola 3 de Fevereiro por 10 
000 000,00MT. Contacto: 84-0487352.

8047

PROPRIEDADES à beira da estrada, 
para investimentos na Matola-Rio, Av. 
da Namaacha, de 100x50m, vende-
-se por 10 000 000,00MT; de 20x70m,
próximo às Bombas Júlio Rito por 7
000 000,00MT; de 20x50m, próximo à
Shoprite da Matola por 8 000 000,00MT; 
Liberdade, de 40x20m, com projecto de 
centro comercial por 6 000 000,00MT;
de 50x40m em Mapulene por 4 000
000,00MT. Contacto: 82-4652500 ou
84-7036641.

8073

MORADIA tipo 4, em Mapulene, nova 
e por estrear, vende-se por 16 000 
000,00MT; tipo 3, no Triunfo Novo por 
20 000 000,00MT; tipo 4 por 25 000 
000,00MT; tipo 5, perto da Vila Sol por 30 
000 000,00MT. Tem fotos. Contacto: 84-
2006465, 82-7665252 ou 87-9106465.

8077

VICKI IMOBILIÁRIA vende vivendas, 
flats e geminada no bairro Central, tipo 
3 por 12 500 000,00MT; flat tipo 1, na 
Polana por 4 500 000,00MT; flat tipo 
3, no B. Central por 8 500 000,00MT; 
tipo 2 por 5 500 000,00MT. Contacto: 
84-2047905 ou 82-2982995.

8070

VIVENDA tipo 3, na C. Matola, Godi-
nho, vende-se por 15 000 000,00MT; 
flat tipo 3, num 5º andar, na Coop por 6 
700 000,00MT; flat tipo 2, num 6º andar 
na baixa por 2 300 000,00MT; flat tipo 
2, num R/C, Hotel Rovuma por 6 000 
000,00MT; flat tipo 2, num 2º andar, no B. 
Central por 5 500 000,00MT. Contacto: 
82-5754440 ou 84-3966886.

N NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA N NECROLOGIA N

VENDE-SE

8068

MORADIA tipo 4, suites, com 2 pisos, 
sala, cozinha montada, espaçosa, 3wc, 
garagem para 4 viaturas e piscina priva-
da, no Bairro Triunfo, Condomínio Aisha 
Garden, próximo à Avenida Marginal, 
vende-se por 35 000 000,00MT. Visitas, 
contacto: 84-8383889 ou 82-8121492.

8093

APARTAMENTO tipo 2, espaçoso, com 
2wc, cozinha montada, pronto a habitar, 
garagem para 2 carros, no Bairro da 
Polana, próximo à Vila das Mangas, 
vende-se por 8 000 000,00MT; flat tipo 
1, num R/C com garagem, no Bairro 
da Polana, próximo à Presidência por 
5 000 000,00MT. Visitas, contacto: 84-
8383889 ou 82-8121492.

8093

FLAT tipo 3, num 2º andar, prédio 
pequeno, com 2wc, suite, dependência 
e parqueamento na Malhangalene, Rua 
de Bragança, próximo da Procongel, 
pronta a habitar, vende-se por 8 000 
000,00MT, negociáveis. Contacto: 84-
0158257.

7246

PRECISA-SE

LOJAS, armazéns, escritórios, flats, 
apartamentos, hotéis, moradias ge-
minadas, restaurantes e tabacarias, 
precisa-se. Contacto: 84-8383889 ou 
82-8121492.

8093

ARRENDA-SE

LOJA na Sommerschield, Mao Tsé-
-Tung e Rua de Tchamba, arrenda-se
por 90 000,00MT; flat com vista para
o mar, na Polana, num prédio novo a
partir de 90 000,00MT a 150 000,00MT. 
Contacto: 84-0487352.

8047

FLATS todas no B. Polana, tipo 3, com 
2wc, arrenda-se por 45 000,00MT; tipo 
2, com 2wc por 35 000,00MT; vivenda 
duplex tipo 3, com 3wc e jardim por 
95 000,00MT, perto do Hotel Cardoso; 
geminada tipo 3, com 2wc, num R/C, 
estacionamento para 4 viaturas, no B. 
Central, vende-se por 13 000 000,00MT. 
Contacto: 84-4310449. Carlos.

8040

VICKY IMOBILIÁRIA arrenda flats e 
vivendas no Alto Maé; flat tipo 3, pronta a 
habitar, com A/C, esquentador e cozinha 
moderna por 30 000,00MT; B. Central, 
tipo 2, mobilada por 40 000,00MT; Po-
lana, tipo 2 por 50 000,00MT. Contacto: 
84-2047905 ou 82-2982995.

8070

FLAT tipo 2, num 1º andar, na Malhan-
galene, arrenda-se por 25 000,00MT; 
geminada tipo 3, num 1º andar, no Alto 
Maé por 30 000,00MT; flat tipo 2, num 2º 
andar, no Ponto Final por 20 000,00MT; 
flat tipo 2, num 1º andar, no Alto Maé por 
18 000,00MT, flat tipo 2, num 2º andar, 
no Fajardo por 17 000,00MT. Contacto: 
82-5754440 ou 84-3966886.

8068

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

13ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Torna-se público que, pela Décima Terceira Secção 
do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm 
éditos de vinte dias, contados da segunda e última 
publicação deste anúncio, citando os credores 
desconhecidos do executado ARMANDO INROGA 
e MAURA LÍLIA ÓSCAR JORGE INROGA, ambos 
residentes no Bairro Costa do Sol, Marítimo, Rua 
do Palmar, nº 141, 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:
Imóvel descrito na Conservatória dos Registos 
e Notariado de Maputo, sob o nº 3578, a fls. 63 
verso, do livro B/13 e inscrito sob o nº 13753, a 
fls. 35 do livro G/60, a favor de Armando Inroga, 
a qual foi constituída uma hipoteca a favor do 
exequente, inscrita sob o nº 83234, a fls. 6 verso, 
do livro C-102, a favor de Moza Banco, nos Autos 
de Execução Ordinária nº 292/2020-K, movidos 
pelo exequente MOZA BANCO.

Maputo, aos 28 de Maio de 2021

Verifiquei

A Juíza de Direito

Maria da Luz

A Escrivã de Direito
Luísa Missão Timba Malhuza

7217

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento 
da Lei de Minas em vigor, aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro 
correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda publicação no Jornal 
“Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a 
Concessão Mineira número 9600C para Ouro e Minerais Associados, no distrito 
de Manica, na província de Manica, a favor da requerente AFRICAORO MINING, 
LIMITADA, com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -18   51  40,00 32  48   30,00

2 -18   51  40,00 32  49   10,00

3 -18   52  20,00 32  49   10,00

4 -18   52  20,00 32  48   30,00

Maputo, aos 6/9/2018
O Director-Geral

Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

8058

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO 

MUNICIPAL KAMAVOTA
1ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Pelo Tribunal Judicial do Distrito 
Municipal KaMavota, na Acção de 
Divórcio Litigioso, nº 132/21-
A, que corre seus termos na 1ª 
Secção, movida pela ANTÓNIA 
ALEXANDRE FERNANDES 
QUIMBINE, solteira, residente 
no Bairro Costa do Sol, casa 
nº 06, Q. 69, contra CARLO 
MIGUEL PIRBAY SOARES, de 
nacionalidade moçambicana, 
com última residência no Bairro 
Costa do Sol, Q. 69, casa nº 11, 
ora ausente em parte incerta, 
é este réu, citado para no prazo 
legal de vinte dias, que começa 
a correr depois de finda a dilação 
de trinta dias da segunda e 
última publicação deste anúncio, 
contestar, querendo, a acção 
supramencionada, consistindo 
o pedido de ser decretado
o divórcio, conforme tudo 
melhor consta do duplicado da
petição inicial que se encontra
no Cartório desta 1ª Secção à
disposição do citando, onde
poderá solicitá-lo em qualquer
dia útil, durante as horas normais 
de expediente, com a advertência 
de que a falta de contestação 
serão considerados confessos 
os factos articulados pela autora 
para os efeitos de decretamento 
do divórcio.

Maputo, aos 26 de Julho de 2021

A Escrivã de Direito
Elina Teresa Mathossi

Verifiquei
A Juíza de Direito

Drª Maria Irene Valia Soares

7234

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS 

CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E 

NOTARIADO DE TETE

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 
DE RAIMUNDO ROBATE

Certifico, para efeitos de publicação, que 
por escritura pública do dia vinte e três 
de Abril de dois mil e vinte e um, lavrada 
de folhas sessenta e três verso a folhas 
sessenta e cinco, do livro de notas para 
escrituras diversas, número dezanove, 
traço “A”, do Cartório Notarial de Tete, 
perante BRIGITTE NÉLIA MESQUITA 
VASCONCELOS, licenciada em Ciências 
Jurídicas, Conservadora e Notária Superior 
em exercício no referido Cartório, 
foi lavrada uma escritura pública de 
Habilitação de Herdeiros por óbito de 
RAIMUNDO ROBATE, falecido no dia 
quatro de Abril de dois mil e vinte e um, na 
cidade de Tete, no estado de casado sob o 
regime de comunhão de bens adquiridos 
com Ilda Garicai Sitole Robate, de 
sessenta e três anos de idade, natural de 
Muassua, distrito de Milange, província da 
Zambézia, de nacionalidade moçambicana, 
filho de Robate Cavelina e de Ana Muteco, 
com última residência habitual na Cidade 
de Tete, sem ter deixado testamento ou 
qualquer outra disposição de última 
vontade.
Certifico ainda que na operada escritura 
pública foram declarados como únicos e 
universais herdeiros, sua esposa Ilda Garicai 
Sitole Robate, viúva, natural de Messica, 
província de Manica, de nacionalidade 
moçambicana e residente na Cidade de 
Tete e seus filhos: FELIZMINA RAIMUNDO 
ROBATE, solteira, maior, natural de 
Moatize, província de Tete, de nacionalidade 
moçambicana e residente na Cidade de 
Tete, FRANCILINE RAIMUNDO ROBATE 
ISMAEL, casada com Luís Augusto Ribeiro 
Ismael, natural de Moatize, província de 
Tete, de nacionalidade moçambicana e 
residente na Cidade de Maputo, FLOBERTI 
SITOLE ROBATE, solteiro, maior, 
natural de Moatize, província de Tete, de 
nacionalidade moçambicana e residente 
na Cidade de Tete e Filomena Raimundo 
Robate, solteira, maior, natural de Songo, 
Cahora-Bassa, província de Tete, de 
nacionalidade moçambicana e residente na 
Cidade de Tete.
Que não existem outras pessoas que 
segundo a lei prefiram aos indicados 
herdeiros ou com eles possam concorrer na 
sucessão à herança e dela fazem parte bens 
móveis, imóveis, direitos e conta bancária.

Está conforme
Tete, aos 23 de Julho de 2021

O Conservador Técnico
(Ilegível)

79

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e três de Julho de dois mil e vinte 
e um, lavrada de folhas quarenta e seis e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas 
número trezentos e quarenta e três, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo, foi 
lavrada perante JUDITE ELIAS MONDLANE MATCHABE, Conservadora e Notária Superior em 
exercício no referido Cartório, uma Habilitação de Herdeiros por óbito de MARIA PAULA, de 
cinquenta e cinco anos de idade, falecida a doze de Janeiro de mil novecentos e noventa, no 
Hospital Central de Maputo, natural de Manjacaze, que teve como última residência na Rua 
do Jardim, filha de Paulo e de Helena, e RODRIGUES LANGA MABEUANE, de sessenta e três 
anos de idade, falecido a treze de Fevereiro de mil novecentos e noventa e seis, no Hospital 
Central de Maputo, natural de Manjacaze, que teve como última residência no Bairro do 
Jardim “B”, número setecentos e noventa e oito, no distrito de Maputo, filho de Captine 
Langa e Wachissa Macuácua, os quais eram casados entre si em comunhão geral de bens. Os 
de cujus não deixaram testamento ou quaisquer disposições que manifestem a sua última 
vontade. São declarados como herdeiros universais de MARIA PAULA e RODRIGUES LANGA 
MABEUANE, seus filhos: MARIA OTÍLIA LANGA, casada com António Jorge Frangoulis, em 
regime de comunhão geral de bens, natural de Manjacaze e residente na cidade de Maputo, 
CUSTÓDIO HENRIQUE LANGA, casado com Maria Fernanda Alexandre, em regime de 
comunhão geral de bens, natural Maputo, onde reside, PAULO BAZÍLIO DE ALEGRIA LANGA, 
casado com Angélica Raquel Monjane, em regime de comunhão geral de bens, natural de 

Maputo, onde reside, ADOZINDO CARLOS CASSIANO DO AMPARO LANGA, casado com 
Lurdes Abílio Pondja, em regime de comunhão de bens adquiridos, natural de Maputo, onde 
reside, ADELINA DE CLARISSE LANGA, casada com Benjamim Batista Nandja, em regime de 
comunhão de bens adquiridos, natural de Maputo, onde reside, EUNICE NAZARÉ DAS DORES 
LANGA, solteira, maior, natural de Maputo, onde reside, ELISA EVANGELINA LANGA, solteira, 
maior, natural da cidade de Maputo, onde reside, MANUEL RODRIGUES MABEUANE LANGA, 
solteiro, maior, natural de Maputo, onde reside e BENEDITA HELENA DO CARMO LANGA, 
casada com Cândido Vúdio Rafael Viandro, em regime de comunhão de bens de adquiridos, 
natural de Maputo, onde reside. São declarados também herdeiros universais de Rodrigues 
Langa Mabeuane, concorrendo com os primeiros já identificados, seus filhos: CRISÓSTIMO 
DE MOURA SEBASTIÃO LANGA, casado com Maria Isabel Efraime Angelino, em regime 
de comunhão de bens adquiridos, natural de Matsinhe-Manjacaze e residente na cidade de 
Maputo e LEILA TANIA WATCHISSA LANGA, solteira, maior, natural de Maputo, onde reside.
Que não existem outras pessoas que prefiram aos indicados herdeiros nem quem com eles 
possa concorrer na sucessão e da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está conforme

Maputo, aos vinte e três de Julho de dois mil e vinte e um
A Conservadora e Notária Superior

(Ilegível)
7182

VENDE-SE

APARTAMENTO tipo 3, com 2wc, num 3.º andar, no 
Bairro Central, Av. 24 de Julho, próximo da Teledata, 
vende-se por 6 000 000,00MT; sobreloja, no Bairro 
Central, com 130m², na Av. Vladimir Lenine, perto 
da Tiger por 13 000 000,00MT; apartamento tipo 2, 
na Polana, Av. Julius Nyerere, no Prédio Imoinveste 
por 18 000 000,00MT. Contacto: 84-0426543.

8074

MATILDE MUIANGA
(1924-2021)

FALECEU

Suas filhas Clara, Guilhermina, Paulina, Geraldina e Rogéria, 
genros, netos, bisnetos e trinetos comunicam com profunda dor e consternação 
o falecimento de MATILDE MUIANGA, ocorrido na tarde do dia 26/7/2021, vítima
de doença. Paz à sua alma.

7251

HAIRIZADA SUALÉ MOHÔMA
(27/12/1960 - 25/7/2021)

FALECEU
Seus irmãos Shallé, Romana, Sofia, Amina, Atija, Saide Júnior Rajá, 
N’França (Teté), Youssuf, Fátima (Naná) e Rahmina, cunhadas, sobri-
nhos Anisha, Táyra Alline, Denzel Shakil, Sheiniz, Munizah comunicam 
com profunda dor e mágoa o falecimento da sua querida irmã, cunhada 
e tia HAIRIZADA SUALÉ MOHÔMA, ocorrido no dia 25/7/2021, no HCM, 
vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 26/7/2021, no Cemitério de Michafutene. 
Teus valiosos ensinamentos permanecerão connosco e estarás sempre nos nossos co-
rações. Até sempre, mana Marina.

7229

ROSALINA GONÇALO 
MACHATINE

(6 meses de eterna saudade)

Passaram 6 meses e ainda não conseguimos superar a perda 
que sofremos, não cremos que algum dia consigamos ultra-
passar. Fazes tanta falta mamã, a dor ainda é tão grande, a saudade é infinita. 
Teu esposo, filhos e netos continuamos a dignificar o teu nome, a honrar o teu 
legado. Obrigado pela grande mãe que foste. Descansa em Paz.

7249

HAIRIZADA SUALÉ MOHÔMA
FALECEU

Os magistrados judiciais, administradores judiciais, oficiais de 
Justiça e demais funcionários do Tribunal de Polícia da Cida-
de de Maputo comunicam com profunda dor e consternação 
o falecimento da senhora HAIRIZADA SUALÉ MOHÔMA, irmã
da Dr.ª Romana Suale Muhoma, Juíza-Presidente do Tribunal
da Polícia da Cidade de Maputo, ocorrido no dia 25/7/2021, vítima de doença,
cujo funeral se realizou ontem no Cemitério de Michafutene, zona maomentana.
À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

7229

JAIME GUSTAVO COSSA

FALECEU

A Direcção do Museu do Mar e funcionários em geral com profunda mágoa e 
consternação comunicam que tomaram conhecimento do desaparecimento 
físico do senhor JAIME GUSTAVO COSSA, tio da senhora Aida Elço Nora Cossa 
Nhancale, Técnica desta instituição, ocorrido no dia 23/7/2021, cujo funeral se 
realizou no dia 26/7/2021, no Cemitério de Lhanguene. Paz à sua alma.

7240

LUÍS PEDRO MUTOMBENE
FALECEU

O Primeiro-Ministro, Conselho Consultivo e funcionários do 
Gabinete do Primeiro-Ministro comunicam com profunda dor 
e consternação o falecimento do senhor LUÍS PEDRO MUTOM-
BENE, pai do senhor Pedro Luís Mutombene, funcionário deste 
Gabinete, ocorrido no dia 24/7/2021, na cidade de Maputo, ví-
tima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 27/7/2021, pelas 10.00 horas, no 
Cemitério de Michafutene, antecedido de velório na sua residência, no Bairro de 
Inhagóia, pelas 8.30 horas. Endereçam as mais sentidas condolências à família 
enlutada. Paz à sua alma.           7232

GOODIVIN PAULO MATA

FALECEU

Seus formandos Zainadin Dalsuco, Tomás Mabuiangue, Filimone Sitole, Pedro 
Mazuze, Isabel Conde, Casimiro Mobota, José Macuácua, José Mula, Maurício 
Mioche, Hermenegildo Chirindza, Vlademiro Bimbe, António Bonzo e Tomás Timba 
lamentam profundamente o falecimento de GOODIVIN PAULO MATA, funcionário 
aposentado das Alfândegas de Moçambique, ocorrido no dia 25/7/2021, no HCM, 
cujo funeral teve lugar no dia 26/7/2021, no Cemitério da Texlom. À família Mata, 
as mais sentidas condolências. Até sempre Mestre, Goodivin. Amen.     7253

MANUEL ANTÓNIO POPINSKY

FALECEU

O Instituto de Investigação Agrária de Moçambique lamenta com 
profunda mágoa e consternação o desaparecimento físico do 
senhor MANUEL ANTÓNIO POPINSKY, funcionário afecto ao 
Centro Zonal Centro - Laboratório Regional de Veterinária de Chimoio, ocorrido 
no dia 24/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 26/7/2021, no 
Cemitério de Chissui, em Chimoio. Paz à sua alma.

7231

HAIRIZADA SUALÉ 
MOHOMA

(Marina)

FALECEU
Albatul Mahamudo Irache Cardoso, marido 
José Luís Cardoso e filhos comunicam com 
profunda dor e consternação o falecimento da sua tia e avó amiga 
HAIRIZADA SUALÉ MOHOMA (Marina), ocorrido no dia 25/7/2021, 
cujo funeral se realizou ontem, dia 26/7/2021, no Cemitério de 
Michafutene. Endereçam sentidas condolências a toda família 
enlutada. Que Allah lhe conceda Jannat. Paz à sua alma.

8042

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

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
2º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE MARIA PAULA e RODRIGUES LANGA MABEUANE

Acesse https://t.me/Novojornal
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O 
BOXE moçambica-
no estreia-se hoje no 
torneio da modalidade 
inserido na XXXII edi-
ção dos Jogos Olímpi-

cos de Verão, que esta terça-
-feira entra no seu quinto dia
de competições.

A primeira a entrar em cena 
é Alcinda Panguana (64-69kg), 
que começa a competir na se-
gunda eliminatória defrontan-
do a queniana Akiny Elisabeth.

Medalha de prata nos últi-
mos Jogos Africanos, Alcinda, 
que ficou isenta da primeira 
eliminatória, é assim a primeira 
moçambicana a subir a um rin-
gue em Jogos Olímpicos.

Se vencer esta tarde (13.00 
horas de Maputo e 20.00 ho-
ras de Tóquio), Alcinda apura-
-se para os quartos-de-final, o
que seria inédito para o país que 
desde a retirada de Lurdes Mu-
tola tem estado muito distante 
da zona do pódio.

O RECORDE olímpico dos 
100 metros costas femi-
ninos voltou a cair ontem 
pela quarta vez em dois 
dias, com a norte-ameri-
cana Regan Smith a esta-
belecer uma nova melhor 
marca nas meias-finais de 
Tóquio-2020.

Smith nadou os 100 
metros em 57,86 segun-
dos, retirando duas cen-
tésimas à melhor marca 
olímpica fixada no domin-
go pela australiana Kaylee 
McKeown nas eliminató-
rias da prova, no Centro 
Aquático de Tóquio.

Assim, a norte-ame-

ricana recuperou um re-
corde que foi seu durante 
apenas três minutos na 
véspera, dia em que a mar-
ca caiu três vezes num es-
paço de seis minutos.

No domingo, 
McKeown, a actual recor-
dista mundial, não quis 
ficar atrás das suas princi-
pais adversárias pelo ouro 
- que tinham superado o
recorde olímpico pouco
tempo antes - e fixou um
novo mínimo dos Jogos,
com 57,88 segundos.

A canadiana Kylie Mas-
se foi a primeira a bater a 
anterior marca de 58,23 

segundos, que pertencia à 
australiana Emily Seebo-
hm desde Londres-2012, 
ao vencer a quarta série das 
eliminatórias em 58,17.

O recorde da actual 
campeã do mundo durou 
apenas três minutos, já 
que na série seguinte Re-
gan Smith, antiga recor-
dista mundial, tornou-se 
a primeira a baixar dos 58 
segundos em Jogos Olím-
picos, ao nadar a distância 
em 57,96.

O recorde do mundo foi 
estabelecido por McKeown 
em 13 de Junho nos 57,45 
segundos.

O COMITÉ Olímpico Internacional 
anunciou ontem que os atletas meda-
lhados nos Jogos Olímpicos Tóquio-2020 
estão autorizados a retirar as máscaras 
por apenas 30 segundos para serem fo-
tografados no pódio durante a cerimónia 
de entrega de medalhas.

“A ideia é permitir que os atletas, 
que já competiram e são poucos naquele 
momento, retirem as máscaras para as 
fotos”, afirmou o porta-voz do comité, 
Mark Adams, acreditando que “todos 

compreenderão a decisão e perceberão 
que o risco de contágio é muito baixo”.

A organização decidiu colocar uma 
placa junto às zonas onde decorrerão as 
cerimónias de entrega de medalhas de 
forma a indicar quando os atletas podem 
retirar as máscaras. Em caso de incum-
primento da regra, Mark Adams garante 
que os atletas serão avisados e solicitados 
a cumprir a norma.

Diz ainda o Comité Olímpico Inter-
nacional que 85 por cento dos atletas 

participantes nos Jogos estão vacinados 
contra a Covid-19, apesar dos 153 casos 
positivos detectados até agora entre as 
pessoas envolvidas na prova.

Os Jogos de Tóquio-2020 foram adia-
dos no Verão passado devido à pandemia 
da Covid-19 e estão a decorrer à porta fe-
chada com controlo apertado, incluindo 
a obrigatoriedade de usar máscara em 
todos os momentos, excepto para trei-
nar, competir, comer, beber e durante 
as entrevistas.

JÁ está encontrado um dos 
momentos mais românticos 
dos Jogos Olímpicos de Tó-
quio, protagonizado pela es-
grimista argentina Belén Pérez 
Maurice e pelo noivo Lucas 
Saucedo.

Instantes após ser elimina-

da da prova de sabre por uma 
adversária húngara, quando 
analisava a prova para uma 
televisão argentina, o noivo 
e treinador surgiu nas suas 
costas com um pedido de ca-
samento improvisado numa 
folha de papel.

A ESTREIA do skate como modalidade olímpica já valeu aquele que 
será um dos pódios mais jovens da história dos Jogos Olímpicos.

A japonesa Momiji Nishiya venceu o ouro aos 13 anos, sendo 
que a prata foi conquistada pela brasileira Rayssa Leal, também de 
13 anos.

A medalha de bronze foi igualmente para o Japão, conquistada 
por Funa Nakayama, uma quase “veterana” de 16 anos. - (MAIS-
FUTEBOL)

O BASQUETEBOLISTA Luka 
Doncic, estrela da NBA, deu 
espectáculo na estreia da Eslo-
vénia em Jogos Olímpicos, ao 
marcar 48 pontos e conduzir os 
campeões europeus em título 
à vitória sobre a Argentina por 
118-100, na primeira jornada do 
Grupo “C”.

O base dos Dallas Mavericks, 
que esteve em campo apenas 
31.07 minutos, acertou 18 de 29 
“tiros” de campo - 12 em 15 nos 
lançamentos de dois e seis em 14 
nos triplos - e seis de sete lances 
livres, acrescentando ainda 11 
ressaltos, cinco assistências e três 
desarmes de lançamento.

Doncic começou logo a mos-
trar ao que vinha no primeiro pe-
ríodo, que fechou com 16 pontos 
e três triplos marcados em cinco 
tentados, contribuindo decisi-
vamente para os eslovenos con-
quistaram desde logo oito pontos 
à maior (32-24).

No segundo período, prosse-
guiu o “show” do “77”, que atin-
giu o intervalo já com 31 pontos, 

oito ressaltos e duas assistências, 
com 11 em 17 nos “tiros” de cam-
po, para uma vantagem dos eu-
ropeus que subiu para 20 pontos 
(62-42).

Doncic “acalmou” no ter-
ceiro parcial, mas, ainda assim, 
adicionou mais quatro pontos, 
três assistências e um ressalto, 
convertendo apenas um de qua-
tro “tiros”, o que não impediu os 
eslovenos de aumentar o avanço 
(66-88).

No quarto período, o base dos 
eslovenos voltou a “acelerar” e, 
num ápice, chegou aos 48 pon-
tos, para sair a 4.35 minutos do 
fim.Além de Doncic, destaque 
nos eslovenos para os 22 pontos 
de Klemen Prepelic, os 11 pontos 
e 14 ressaltos de Mike Tobey e os 
12 pontos de Vlatko Cancar.

Nos argentinos, os melho-
res foram o veterano Luis Scola, 
com 23 pontos, e o base Facundo 
Campazzo, com 21 pontos, seis 
ressaltos e quatro assistências.

A Eslovénia lidera o Grupo 
“C” , juntamente com a Espanha.

NATAÇÃO

Recorde olímpico 
dos 100 metros 
volta a cair

JOGOS OLÍMPICOS TÓQUIO-2020

Alcinda tenta inéditos
“quartos” do boxe

Nhaquile não conseguiu me-
lhorar a sua posição nas re-
gatas de classe laser radial de 
ontem. A primeira moçambi-
cana a qualificar-se para Tó-
quio terminou o segundo dia 
do torneio olímpico de vela 
em 39.o lugar,  abaixo da 38.a 
que ocupou no final do dia da 
estreia.

Já a dupla Maria Machava/
Denise Parruque, na classe 470 
radial, entra em competição 
amanhã com missão de tentar 
fazer melhor que a compatrio-
ta Deisy Nhaquile.

Por sua vez, o corredor 
Creve Machava, que tem 
como seu melhor tempo nos 
400 barreiras 49.54 segundos, 
vai entrar em acção na sexta-
-feira (30). Na mesma data, a
nadadora Alicia Mateus entra
em competição nos 50 livres,
especialidade em que tem
como melhor tempo 29,42 se-
gundos.

Joaquim Lobo (canoísta 
especialista na classe C1 e C2 
na distância de 1000 metros) 
será o último moçambicano a 
competir, desta feita no dia 2 
de Agosto.

Lembre-se que os pri-
meiros dois moçambicanos 
que entraram em competição 
caíram logo na primeira eli-
minatória, nomeadamente o 
nadador Igor Monge e o judoca 
Kevin Loforte, que a qualquer 
altura regressam à proveniên-
cia, Portugal e Maputo, res-
pectivamente.

Já na quinta-feira (29) será 
a vez de Rady Gramane, que já 
tem duas medalhas em Jogos 
Africanos (2015 e 2019), subir 
ao ringue para enfrentar Erica 

Pachito, do Equador.
Pelos resultados alcançados 

em África, o boxe é tido como 
sendo a modalidade que pode 
fazer o país sonhar, no mínimo, 

com passagem para a próxima 
eliminatória. 

DEISY CAI PARA 39.O 
LUGAR
Entretanto, a jovem Deisy 

Medalhados autorizados 
a retirar máscara  

Eliminada 
e pedida em 
casamento

Campeã 
e vice-campeã 
olímpica de skate 
têm 13 anos

As campeãs mais novas da história dos Jogos Olímpicos

BASQUETEBOL

Doncic brilha 
na vitória 
da Eslovénia

Doncic chegou aos 48 pontos e notabilizou-se como a figura do jogo

Acesse https://t.me/Novojornal
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 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE AQUISIÇÕES 

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com a alínea d), no 3 do art 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de 
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo De-
creto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do objecto acima para a emprei-
tada de obras de manutenção, construção, reparação das pontes sobre o rio Nangua, rio Ro-
vuma e rio Chitope, nas estradas não revestidas R1251,R767,R762, troços Muepane – Metuge, 
Ngapa – Negomano e Ravia – Meluco, na Província de Cabo Delgado, conforme a tabela abaixo:

Modalidade Objecto De Contratação
Concorrente 

Vencedor

Valor  In-
cluindo  Iva 

(MT)

Concurso Público: 
47C000941/CP/No 09/
OA/ANE-CD/312/2021

Empreitada para obras de manutenção 
da ponte de 720m sobre o rio Rovuma na 
estrada não revestida R1251, troço Ngapa 
– Negomano

SERVTEC 4.049.322,00

Concurso Público: 
47C000941/CP/N° 10/
OA/ANE-CD/320/2021

Empreitada para obras de construção da 
ponte de 15m sobre o rio Chitope na es-
trada não revestida R767, troço Ravia - 
Meluco

LINA AMADE
CONSTRUÇÕES

10.445.966,38

Concurso Público: 
47C000941/CP/N° 11/
OA/ANE-CD/323/2021 

Empreitada para obras de reparação da 
ponte de 35m sobre o rio Nangua na es-
trada não revestida R762, troço Muepane 
- Metuge

CONSTRUÇÕES 
AISSA

22.772.600,84

(Ilegível)

6907

216

futebol , edição 2021-2022, e a 
estreia do Lokomotiv Plovdiv, 
de David Malembana, não foi 
das melhores. A jogar em casa 
diante do Ludogorets, actual 
detentor do título, o Lokomo-
tiv foi derrotado, por 3-1.

O internacional moçambi-
cano não foi utilizado.  

LILLE DE REINILDO 
CHUMBA NO TESTE

 COM O PORTO

O Lille, de Reinildo, per-
deu diante do Porto, por 2-0, 
no Estádio Algarve, naque-
le que foi o último jogo de 
controlo antes de disputar o 
seu primeiro encontro oficial 
diante do PSG a 1 de Agosto 
para a Supertaça da França.

Reinildo entrou na segun-
da parte e esteve directamen-

te ligado ao primeiro golo dos 
portistas, ao não conseguir 
parar a marcha de João Má-
rio, que passou por defesa 
esquerdo moçambicano duas 
vezes, antes de fazer o cruza-
mento que viria a resultar no 
primeiro golo, apontado por 
Bruno Costa. O outro golo do 
vice-campeão português foi 
apontado por Fernando An-
drade. 

“LUTÁMOS nos primeiros 10 a 11 minutos, mas 
de repente caímos. A nossa defesa cedeu e so-
fremos dois golos. Fomos ao intervalo e quando 
voltámos a equipa já não tinha mais cabeça. So-
fremos dois golos logo a abrir e isso nos cortou 
as pernas. A equipa tentou ir atrás do prejuízo, 
mas não tinha pernas. O jogo da véspera com 
a Tailândia foi muito desgastante para os atle-
tas que, como sabemos, estão quase há dois 
anos sem competir e ressentiram-se disso. 
Sem competição e depois vir para um evento 
exigente como este não é fácil, mas é preciso 
também realçar que este resultado pesado não 
reflecte taxativamente o que aconteceu em 
campo mas, pronto, perdemos. Por outro lado, 
estamos a jogar num tipo de piso a que não es-
tamos habituados. Não temos este tipo de piso 
em Moçambique e parece que os jogadores não 
estão a conseguir se impor nele. Mas como te-
nho dito sempre estamos aqui para ganhar rit-
mo porque os nossos objectivos são outros. Já 
sabíamos que não teríamos muitas hipóteses 
aqui neste torneio”, analisou o técnico.

SÉRGIO MACUÁCUA, EM 
BANGKOK

M
OÇAMBIQUE foi co-
piosamente goleado 
(10-0) ontem diante 
da Uzbequistão, em 
partida da segunda 

jornada do Torneio Continen-
tal de Futsal que decorre em 
Bangkok, capital da Tailândia, 
ficando arredado das meias-fi-
nais da prova.

À nossa Selecção resta ape-
nas a batalha pelo quinto lugar, 
mas antes há mais um desafio 
hoje, diante do Kosovo, que 
encerra a primeira fase. O que 
é certo e inegável é que ontem 
capitulámos no sudeste asiá-
tico, na cosmopolita cidade de 
Bangkok.

Frente a Uzbequistão, a Se-
lecção Nacional voltou a tremer 
no início, caindo na onda dos 
uzbeques, que aproveitaram 
a apatia de Moçambique para 
incomodar constantemente a 
baliza de um atento André An-
ders, que fora ao dois tentos que 
sofreu susteve uma boa mão de 
remates com selo de golo.

A partida começou com 
Uzbequistão a procurar circu-
lar a bola, mas a ter muitas di-
ficuldades nesse quesito, com 
muitas recepções a falharem. 
A essas alturas, Moçambique 
não tinha um plano concre-
to do jogo, o que se agravou 
com as constantes mudanças 
do xadrez. Depois de fracasso 

ARTUR Semedo é o novo 
treinador principal do Tex-
táfrica, em substituição de 
Custódio Parruque, que vi-
nha dirigindo a equipa “fa-
bril” interinamente, depois 
da rescisão contratual da 
dupla técnica que iniciou a 
época constituída por Ami-
de Tamamade e Caló. 

O treinador integrou 
a delegação da equipa na 
visita ao Ferroviário de Li-
chinga, fim-de-semana 
passado, onde perdeu por 
uma bola sem resposta.

O experiente técnico 
tem a missão de assegurar 
a permanência do Textá-
frica no Moçambola, de-
pois de um início de época 
turbulento e sem resulta-
dos satisfatórios na prova. 
A equipa soma sete pontos 
em 12 jornadas e está posi-
cionada na zona de despro-
moção.

Como de costume, Artur 
Semedo será coadjuvado 
por Tiago Machaisse nesta 
segunda aventura pela zona 
Centro do país, onde orien-

tou com relativo sucesso a 
União Desportiva do Songo. 

A apresentação da nova 
equipa técnica do primeiro 
campeão nacional terá lu-
gar hoje, terça-feira.

Notar que o Textáfri-
ca recebeu recentemente 
apoio financeiro do em-
presariado da província 
de Manica, tendo em vista 
melhorar as condições de 
trabalho dos jogadores, in-
cluindo assegurar o paga-
mento de salários e prémios 
de jogo.

TORNEIO CONTINENTAL DE FUTSAL NA TAILÂNDIA

Moçambique vergado
e afastado das “meias”

nas penetrações, os uzbeques 
apostaram num jogo exterior 
com muitos remates à distân-
cia, com André a ter de fazer 
das tripas coração para de-
fender. O 1-0 surgiu quando 
havia 11.30 minutos por jogar, 
com Choriev a dar gosto ao pé. 
Quando se tinha 7.20 minutos 
por jogar, Usmonov ampliou 
para 2-0, num lance em que 
André esteve mal na fotografia. 
Este resultado arrastou-se até 
ao intervalo, com a primeira 
metade a terminar com uma 
falha milimétrica de José da Sil-
va, que tinha tudo para reduzir 

após uma triangulação com Ri-
cardo Ferreira e Idelson.
DESCALABRO TOTAL 
NA SEGUNDA METADE

Do intervalo só voltaram às 
camisolas do lado moçambi-
cano. Foi uma etapa comple-
mentar para esquecer, na qual 
a Selecção Nacional falhou a 
todos os níveis, foi desastrosa. 
O descalabro começou logo nos 
primeiros 30 segundos, com o 
3-0 anotado por Rakhmatov, 
sendo que logo a seguir Usmo-
nov dilatou para 4-0. Ropiev 
fez o 5-0 e Tuliknov anotou o 
6-0. A partir daí, viu-se um 

Moçambique em desnorte to-
tal e sem traquejo para travar 
a avalanche ofensiva dos euro-
peus, que continuavam a car-
regar como se estivessem em 
desvantagem.

De repente houve mais 
uma rajada de golos, com o bis 
de Rakhmatov, que anotou o 
sétimo, Dilshod a fazer o oitavo 
e Akhadjonov a 5.40 minutos 
do fim a fazer o 9-0. O 10-0 foi 
mesmo ao pagar das luzes, por 
Choriev.

Se a primeira parte de Mo-
çambique foi má, a segunda 
foi um descalabro total, uma 

miséria. Foram oito golos en-
golidos.

Hoje, a Selecção Nacional 
volta a entrar em campo para 
defrontar o Kosovo, a partir das 
10:00 horas de Maputo.

FICHA TÉCNICA
Comissário da FIFA: Praser 

Krustri (Tailândia).
Árbitro: Sinclair Chris 

(Nova Zelândia), auxiliado por 
Riley Antony (N. Zelândia) 
Mehrabiafshar Ebrahim (Irão). 
O quarto foi Nazemideylami 
Gelareh (Irão).

MOÇAMBIQUE: André e 
Hugo (GR); Vasco, José, Idel-
son, Ricardo Ferreira, Ricardo 
Nhar, Mauro, Oséias, Fernan-
do, Amin e Xavier.

UZBEQUISTÃO: Rakhma-
tov; Adilov, Usmonov, Eli-
baev, Erkinov, Umarov, Ro-
piev, Akhadjonov, Khamroev, 
Dilshod, Nishonov, Tuliknov, 
Choriev, Juraev e Elmurodov.
RESULTADOS DE ONTEM

Grupo “A”
Uzbequistão-Moçambique 

(10-0)
Kosovo-Tailândia (6-6)
Grupo “B”
Egipto- Lituânia (2-4)
Irão-Tajiquistão (7-0)
JOGOS DE JOGO
10:00- Moçambique-Ko-

sovo
12:45- Tailândia-Uzbequis-

tão
Grupo “B”
06:00- Tajiquistão-Lituâ-

nia
08:00- Irão-Egipto

Moçambique averbou ontem a segunda derrota consecutiva, desta feita por números gordos

FARUKITO, SELECCIONADOR NACIONAL

Acusámos 
desgaste físico 

Artur Semedo novo
treinador do Textáfrica

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Zainadine e Witi eliminados 
da Taça da Liga portuguesa

Zainadine e Witi foram afastados da competição na primeira ronda

O MARÍTIMO, de Zainadine, 
e o Nacional, de Witi, foram 
eliminados, domingo, da Taça 
da Liga portuguesa de futebol.

Na Choupana e com pú-
blico nas bancadas, o Nacional 
até entrou a ganhar ao Estoril 
– marcou Bryan Rochez aos 36
minutos -, mas deu os “canari-
nhos” deram a volta no segun-
do tempo com golos de Miguel
Crespo, 57, e João Carlos 90. O
extremo moçambicano Witi
alinhou os 90 minutos

Nos Barreiros, com Zaina-
dine no onze, os maritimistas 
foram derrotados pelo Boavista 
com um golo solitário de Luís 
Santos, aos 41 minutos.

Os internacionais moçam-
bicanos ficam assim arredados 
da competição logo na primeira 
ronda e terão agora que centrar 
os olhos nos respetivos cam-
peonatos que arrancam dentro 
de pouco mais de uma semana.

O Marítimo recebe o Braga 
no dia 7 de Agosto para a I Liga, 
enquanto o Nacional mede 
forças com o Benfica “B” na II 
Liga.

MALEMBANA
 DERROTADO
NO ARRANQUE 
DA PARVA LEAGUE

Arrancou no pretérito fim-
-de-semana a I Liga búlgara de

Acesse https://t.me/Novojornal
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A EMME recomenda:  Não deixe o seu 
filho ficar de pé entre os dois bancos de 

frente .... Em caso de acidente poderá ser 
muito grave ou mesmo fatal

O PRESIDENTE angolano au-
torizou a despesa e formalizou 
a abertura de um concurso 
público para a realização de 
obras de intervenção em “pe-
quenos sistemas de abasteci-
mento de água” de 21 comu-
nas na província do Cunene, 
afectada pela seca.

Em despacho presidencial 
de 20 de Julho, consultado 
ontem pela LUSA, refere-se 
que as obras de intervenção 
abrangem os pequenos sis-
temas de abastecimento de 
água nos municípios de Cama, 
Cuanhama, Curoca, Cuvelai, 
Namacunde e Ombadja.

Melhoria da capacida-
de de armazenamento e au-
mento da taxa de cobertura 
do fornecimento de água às 
populações estão entre os ob-
jectivos do referido concurso 
público, considerando que o 

sistema de abastecimento de 
água no Cunene “tem vindo a 
beneficiar de um conjunto de 
obras”. 

Meio milhão de pessoas 
estão a ser afectadas pela seca 
no Cunene, sul de Angola, 
conforme anunciou recente-
mente a governadora da pro-
víncia, Gerdina Didalelwa, no 
âmbito da segunda visita que 
o Presidente angolano efec-
tuou à localidade. 

João Lourenço visitou o 
Cunene durante dois dias, em 
08 e 09 deste mês, onde anun-
ciou que os constrangimentos 
para a construção de infra-
-estruturas para minimizar
o problema da seca estavam
ultrapassados e assegurou o
avanço de quatro projectos. 

Contudo, o director exe-
cutivo da organização não-
-governamental Associação

Construindo Comunidades 
(ACC), Domingos Fingo, afir-
mou no fim de semana que a 
seca no sul de Angola “está 
a ser catastrófica” e “está a 
criar situações extremamente 
embaraçosas para as famílias 
pastoris, já que elas são vulne-
ráveis”.

“O problema é que o início 
da fome se agrava na medida 
em que não há políticas públi-
cas por parte do nosso gover-
no susceptíveis de garantirem 
o aproveitamento racional
das águas pluviométricas”,
considerou Fingo, segundo o
qual o governo deve declarar
o estado de emergência para a
região sul do país.

Além do Cunene, a seca 
afecta igualmente as provín-
cias do Cuando-Cubango, 
Namibe e Huíla, todas no sul 
de Angola. - (LUSA)

O TRIBUNAL Constitu-
cional (TC) de São Tomé 
e Príncipe ordenou a re-
contagem dos votos das 
eleições presidenciais, do 
passado dia 18, dando pro-
vimento a um recurso do 
terceiro classificado. En-
tretanto, o candidato mais 
votado nessa primeira vol-
ta do escrutínio criticou a 
decisão judicial.

O vencedor da primeira 
volta das eleições presi-
denciais santonenses, Car-
los Vila Nova, considerou 
domingo “ilegal e incons-
titucional” a recontagem 
de votos ordenada pelo 
Tribunal Constitucional.

“Este acórdão foi de-
cidido sem o necessário 
quórum, ou seja, por pelo 
menos três juízes, daí que 
este acórdão seja ilegal, 
inconstitucional, não tem 
força executória, pelo que 
a CEN [Comissão Eleitoral 

Nacional] não deve exe-
cutar uma decisão que não 
respeita os mandamen-
tos da lei”, afirmou, em 
conferência de imprensa, 
Américo Ramos, director 
de campanha de Carlos 
Vila Nova.

O TC ordenou a “re-
contagem integral dos vo-
tos” das presidenciais rea-
lizadas em 18 deste mês, 
dando “provimento” ao 
recurso apresentado pelo 
candidato Delfim Neves.

Delfim Neves, também 
presidente da Assembleia 
Nacional, foi declarado o 
terceiro candidato mais 
votado no escrutínio de 18 
deste mês, com 16,88% dos 
votos, num total de 13.691 
votos, de acordo com os 
resultados provisórios di-
vulgados pela Comissão 
Eleitoral Nacional (CEN), 
tendo ficado excluído da 
segunda volta.

O acórdão do TC, data-
do de 23 de Julho e domin-
go distribuído à imprensa, 
foi rejeitado por dois dos 
cinco juízes conselheiros, 
tendo o presidente, Pas-
coal Daio, usado o voto de 
qualidade para desempa-
tar.

Um total de 19 candida-
tos concorreu no passado 
dia 18 às eleições presiden-
ciais em São Tomé e Prín-
cipe, procurando suceder a 
Evaristo Carvalho, que não 
se candidatou a um segun-
do mandato no Palácio do 
Povo.   

Segundo os resultados 
provisórios anunciados 
pela CEN, Vila Nova foi o 
vencedor da primeira vol-
ta, com 39,47% dos votos 
(32.022 votos), passando 
à segunda volta com Gui-
lherme Posser da Costa, 
com 20,75% (16. 29 votos). 
- (LUSA)

PAIGC promete “acções 
musculadas” contra PGR 
O PARTIDO Africano para a Independência da Guiné e Cabo 
Verde admitiu ontem recorrer a “acções musculadas” até à de-
missão do Procurador-Geral da República (PGR) e revogação 
do despacho que impede o líder do partido de sair da Guiné-
-Bissau. “A determinação do PAIGC é clara e sem reservas. O
Ministério Público deve revogar o mais rapidamente, o seu 
despacho sem validade jurídica e acto contínuo este procura-
dor incompetente e irresponsável demitido das suas funções. 
Caso contrário, as nossas acções serão musculadas com con-
tínuas marchas e manifestações até à restauração da verdade 
e da justiça”, refere, em comunicado, o partido. Esta posiçao 
do PAIGC surge depois que o seu líder, Domingos Simões Pe-
reira, foi sexta-feira passada impedido de sair do país, quando 
se preparava para viajar para Portugal, pelo Ministério do In-
terior com base numa ordem dada pelo PGR, alegando “risco 
de fuga”.

Morreu suspeito 
de tentar matar Goita
O GOVERNO do Mali anunciou no domingo a morte do homem 
acusado de tentativa de homicídio do Presidente de transição 
do Mali, coronel Assimi Goita, sob detenção dos serviços de se-
gurança malianos. “Durante as investigações, o estado de saúde 
[do suspeito] degradou-se. Admitido no hospital Gabriel Touré 
e depois no hospital Point G, infelizmente morreu”, de acordo 
com um comunicado do governo maliano, difundido pela te-
levisão pública ORTM. “Uma autópsia foi pedida de imediato 
para determinar as causas da morte”, acrescentou. O atacante, 
cuja identidade não foi divulgada, tentou no dia 20 esfaquear o 
coronel Goita durante a oração muçulmana do Eid al-Adha, na 
grande mesquita de Bamako. Goita foi imediatamente protegi-
do pelos guarda-costas, que dominaram o agressor. 

Interpol prende 
traficantes de seres 
humanos
UMA operação coordenada pela Interpol contra o tráfico de 
pessoas resultou na detenção de 286 suspeitos em todo o mun-
do, anunciou ontem a organização com sede em França. De 
acordo com a Interpol participaram 47 países na Operação Li-
berterra, que decorreu entre os dias 5 e 9 de Julho corrente. Du-
rante as operações a nível global, realizaram-se mais de 500 mil 
inspecções em alfândegas e aeroportos assim como em outros 
locais considerados “de risco” pelos serviços de informações e 
de investigação. A operação permitiu resgatar 430 pessoas ví-
timas de tráfico de seres humanos e identificar mais de quatro 
mil migrantes em situação irregular originários de 74 países.

Ex-PM encarregado 
de formar novo governo
O PRESIDENTE libanês, Michel Aoun, encarregou ontem o ex-
-primeiro-ministro Najib Mikati de formar um novo governo,
após o fracasso dos seus dois antecessores em estabelecer um
executivo que tire o Líbano da grave crise económica. Durante
as consultas parlamentares lideradas por Aoun, Mikati rece-
beu o apoio de 72 deputados e 42 abstiveram-se, lançando as
bases para a formação de um novo governo. Em 15 de Julho, o
ex-primeiro-ministro Saad Hariri reconheceu a incapacidade
de encontrar uma solução política, nove meses após a sua no-
meação, e, antes dele, Moustapha Adib, nomeado após a ex-
plosão no porto de Beirute, em Agosto de 2020, também não
conseguiu formar governo. Mikati já presidiu a dois governos,
em 2005 e 2011.

ONU apreensiva
com Afeganistão
A ONU teme que um número “sem precedentes” de civis seja 
morto ou ferido em 2021 no Afeganistão se continuarem os 
combates, que se intensificaram desde o lançamento, em Maio, 
de uma ampla ofensiva dos Talibãs. No relatório sobre vítimas 
civis no primeiro semestre de 2021, a missão das Nações Unidas 
no Afeganistão (UNAMA) prevê registar este ano o maior nú-
mero de vítimas civis desde 2009. “As baixas de civis no Afe-
ganistão na primeira metade de 2021 atingiram níveis recordes, 
com um aumento particularmente acentuado nas mortes e fe-
ridos desde Maio, quando as forças internacionais começaram 
a retirar e os combates aumentaram após a ofensiva dos Tali-
bãs”, observa a UNAMA.

Continua troca de farpas 
entre EUA e China
A VICE-SECRETÁRIA de Estado norte-americana pediu ontem 
à China que olhe além das diferenças e trabalhe com os Estados 
Unidos em questões globais difíceis, como o clima e a pande-
mia da Covid-19, como uma “potência global responsável”. 
Wendy Sherman reagiu, assim, ao diálogo com o vice-ministro 
dos Negócios Estrangeiros da China, Xie Feng. Os EUA não ab-
dicaram de criticar a China em questões de Direitos Humanos e 
nas suas ambições territoriais desde que o Presidente Joe Biden 
assumiu o cargo. Beijing disse repetidamente que Washington 
não pode esperar cooperação ao mesmo tempo que contêm a 
ascensão da China. Xie culpou os EUA pelo “impasse” nas rela-
ções bilaterais e pediu a Washington que mude a sua “mentali-
dade altamente equivocada e política perigosa”.

O 
BANCO Mundial e o sistema 
Covax criaram um novo me-
canismo de financiamento 
que permitirá vacinar 250 
milhões de pessoas nos países 

pobres até meados de 2022, segundo 
um comunicado conjunto ontem di-
vulgado.

Este novo mecanismo de finan-
ciamento deve permitir aos 92 países 
membros do sistema Covax – uma 
parceria entre a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), a Aliança da Vacina-
ção (GAVI) e a Coligação para as Ino-
vações em Matéria de Preparação para 

Epidemias (CEPI) destinada a garantir 
um acesso mais equitativo às vacinas 
contra a Covid-19 -, os mais pobres, 
comprar doses suplementares, além 
do contingente já totalmente finan-
ciado pelos países doadores, sublinha 
o comunicado.

“O acesso às vacinas é o maior de-
safio que se coloca aos países em de-
senvolvimento, para protegerem a sua 
população do impacto da pandemia 
de Covid-19 do ponto de vista sani-
tário, social e económico”, declarou 
o presidente do Banco Mundial, David
Malpass.

Por enquanto, a desigualdade de 
vacinação entre países ricos e países 
pobres é a regra.

Até hoje, os 29 países mais pobres 
só puderam administrar 1,5 doses por 
100 habitantes, ao passo que os paí-
ses ricos administraram 95,4 doses 
por 100 habitantes, segundo dados da 
Agência noticiosa francesa AFP.

O NOVO PLANO
Os países desfavorecidos que já 

têm planos de vacinação aprovados 
pelo Banco Mundial poderão con-
firmar o seu desejo de comprar essas 

doses suplementares junto do Covax, 
o tipo de vacina e o calendário de en-
trega.

Uma vez informado por um de-
terminado país do seu plano, o Ban-
co Mundial poderá fornecer ao Covax 
uma garantia de pagamento e, com a 
caução do Banco Mundial, “o Covax 
pode negociar grandes volumes de 
vacinas anti-Covid com os fabricantes 
a preços competitivos”, refere o co-
municado.

Este mecanismo vai permitir aos 
92 países mais desfavorecidos que 
participam no sistema Covax obter 

mais 430 milhões de doses, ou seja, o 
suficiente para vacinar 250 milhões de 
pessoas entre o fim de 2021 e meados 
de 2022. 

O sistema Covax só conseguiu até 
agora fornecer pouco mais de 135 mi-
lhões de doses a 136 países, bastante 
longe dos seus objectivos iniciais, em 
parte porque os países ricos se apo-
deraram das doses de vacinas dispo-
níveis, mas também porque a Índia 
– que deveria fornecer a maioria das
doses – proibiu as exportações há vá-
rios meses para combater a pandemia
no país. -(LUSA)

O PRESIDENTE sul-africano, 
Cyril Ramaphosa, apelou a 
todos os cidadãos no país que 
coloquem as suas diferenças 
de lado e tentem se curar do 
trauma nacional colectivo da 
“insurreição fracassada” do 
corrente mês.

Ramaphosa usou o seu 
boletim informativo semanal, 
lançado na manhã de ontem, 
para alertar contra o vigilan-
tismo e o racismo, na esteira 
da anarquia que ceifou mais 
de 300 vidas em Gauteng e 
KwaZulu-Natal.

Reconheceu que ainda 
havia muito a descobrir sobre 
os eventos que ocorreram há 
cerca de duas semanas, na se-
quencia da prisão do ex-Presi-
dente Jacob Juma, por desaca-
to à justiça.

Mas disse que relatórios 
oficiais e relatos pessoais su-
gerem que as pessoas apresen-
tavam perfis raciais quando 
fizeram bloqueios de estradas 
ilegais, algumas pessoas foram 
retiradas dos carros e espanca-
das e outras foram humilhadas 
e degradadas.

Ramaphosa disse que a 
violência e a destruição causa-
ram muitos danos à proprie-
dade e aos meios de subsis-
tência e também tiveram um 
grande impacto na coesão das 
comunidades.

Isso ficou mais eviden-
te nos trágicos eventos que 
ocorreram dentro e ao redor 
de Phoenix, em eThekwini, o 
município metropolitano de 
KZN e que inclui a cidade de 
Durban.

“Durante alguns dos piores 
distúrbios na nossa democra-
cia, e num clima já carregado 
de suspeita e paranoia, pessoas 
que viveram lado a lado em 
relativa paz voltaram-se umas 
contra as outras”, afirmou.

Lembrou ao país que “a 
nossa democracia foi cons-
truída por pacificadores e 
construtores de pontes. Os 
arquitectos da nossa liberdade 
foram africanos, indianos, ne-
gros e brancos, homens e mu-
lheres de grande coragem que 
escolheram o caminho da re-
conciliação em vez da vingan-
ça e da paz em vez da guerra”.

Exortou a nação a trabalhar 
em conjunto para construir 
um futuro comum no qual to-
dos tenham uma parte igual. 
- (EWN)

A TUNÍSIA enfrenta uma grave crise política depois que o Pre-
sidente Kais Saied decidiu, no domingo, suspender a activida-
de parlamentar e atribuir-se plenos poderes executivos, o que 
levou o partido Ennahdha a denunciar um “golpe de Estado”.

A jovem democracia tunisina funciona desde 2014 com um 
sistema parlamentar misto, no qual o Chefe de Estado tem prer-
rogativas apenas nas áreas diplomática e de segurança. Ontem, 
o Presidente anunciou a destituição do primeiro-ministro, Hi-
chem Mechichi, e a exoneração dos ministros interinos da De-
fesa e Justiça, Ibrahim Bartaji e Hasna Ben Slimane.

Kais Saied comunicou as medidas após uma reunião de 
emergência no palácio presidencial de Cartago, no momento 
em que a Tunísia enfrenta uma forte onda de Covid-19 e uma 
profunda crise política que paralisa o país há vários meses.

“Tomei as decisões que a situação exige para salvar a Tuní-
sia, o Estado e o povo tunisino”, afirmou o Presidente, após se 

PARA MAIS VACINAS AOS PAÍSES POBRES

Covax e Banco Mundial unem-se

TUNÍSIA SECA NO SUL DE ANGOLA

PRESIDENCIAIS EM SÃO TOMÉ

DEPOIS DOS DISTÚRBIOS EM KZN E GAUTENG

PR assume plenos 
poderes e agrava 
a crise política

João Lourenço 
autoriza concurso 
para fornecer água 

Tribunal 
Constitucional 
ordena recontagem 
de votosRamaphosa apela 

à construção 
de futuro comum

Tunisinos protestaram defronte do edifício do parlamento

reunir com autoridades das 
forças de segurança.

FRUSTRAÇÃO
No domingo, milhares de 

tunisinos protestaram contra 
os políticos, especialmen-
te contra o Ennahdha, força 
maioritária no Parlamento 
mas que enfrenta o Presiden-
te da República. Os tunisinos 
mostram-se incomodados 
com os conflitos entre par-
tidos que paralisaram os po-
deres públicos e também cri-
ticam a falta de resposta do 
governo à crise sanitária da 
Covid-19.

“Vamos mudar de regime” 
ou “O povo quer a dissolução 
do Parlamento” foram alguns 
dos slogans dos protestos, 
marcados por muitas críticas 
ao primeiro-ministro Mechi-
chi. Entretanto, o Ennahdha 
considera a acção Presidente 
“um golpe de Estado contra a 
revolução e a Constituição” e 
que promete defender. O líder 
do Ennahdha e presidente do 
Parlamento, Rashed Ghan-
nouchi, tentou ontem entrar 
com vários deputados na 
sede da Câmara, protegida 
por soldados.
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