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

vivem consigo.
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PUBLICIDADE

COM VINTE MIL AFECTADOS

Mais de uma dezena
de mortos à passagem
da depressão Ana

Cofre da ponte sobre o rio Licungo arrastado pela fúria das águas
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Governo admite rever
crescimento da economia

O GOVERNO admite rever o 
crescimento económico previsto 
para este ano devido à passagem 
da depressão tropical Ana, que 
provocou perda de vidas hu-
manas e destruição de impor-
tantes infra-estruturas eco-
nómicas e sociais nas regiões 
centro e norte do país.    
     O Orçamento do Estado (OE) 
e o Plano Económico e Social 
(PES) para o presente ano es-
timam que Moçambique po-
derá atingir um crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB) 
de 2,9 por cento.  Entretan-
to, Adriano Maleiane defende 
que, em função da magnitu-
de da destruição causada pela 
tempestade nas províncias de 
Sofala, Manica, Tete, Nampu-

la, Zambézia, Cabo Delgado e 
Niassa, o Executivo deverá ava-
liar se as perspectivas iniciais 
de crescimento continuam ou 
se será necessário baixar, com 
vista a encontrar formas para 
financiar a despesa pública.

Os sectores que deverão 
sustentar o crescimento eco-
nómico este ano são a agri-
cultura, que agora se mostra 
seriamente afectada pela de-
pressão tropical Ana, e a in-
dústria extractiva, sobretudo 
a produção de gás natural na 
Bacia do Rovuma, na provín-
cia de Cabo Delgado.

Aliás, sobre a exploração 
do gás, o ministro, que fa-
lava ontem no distrito de 
Boane, província de Mapu-

Adriano Maleiane falando a jornalistas

to, disse que a plataforma 
flutuante Coral Sul FLNG, de 
exploração de gás natural na 
Área 4 da Bacia do Rovuma, 
só vai começar a gerar recei-
tas para o país nos últimos 
dois meses do presente ano. 
“A entrada em actividade 
da plataforma flutuante faz 
crescer a expectativa de im-
postos. Mas, para este ano, 
concretamente neste pro-
jecto, nós contamos com 
receitas nos últimos dois 
meses”, afirmou Maleiane.

Falando à margem de uma 
cerimónia de patenteamento 
de 1930 funcionários da Auto-
ridade Tributária (AT), o mi-
nistro salientou que a destrui-
ção provocada pela depressão 
tropical mexe igualmente com 
as metas de cobrança de recei-
tas, este ano fixadas em cerca 
de 293 mil milhões de meticais.

“Os desastres naturais são 
sempre um problema não só 
pela destruição do património, 
mas também pela perda de vi-
das humanas. É por isso que o 
Estado se tem esforçado em ca-
pacitar cada vez mais o Instituto 
Nacional de Gestão e Redução do 
Risco de Desastres (INGD) para 
lidar com aspectos humanitários 
de modo a atenuar o sofrimento 
das famílias”, disse Maleiane.

O CALENDÁRIO normal das aulas poderá ser 
retomado no presente ano lectivo, com o alívio 
das medidas restritivas impostas pela pandemia 
da Covid-19.

Gina Guibunda, porta-voz do Ministério da 
Educação e Desenvolvimento Humano (MINE-
DH), referiu que a sua instituição está a debater 
essa possibilidade, porém, para que se efective, 
é necessário que todas as escolas tenham condi-
ções de prevenção da doença.

“É verdade que desde 2020, aquando da 
eclosão da doença, as instituições de ensino fo-

ram criando condições para a prevenção, mas 
precisamos de ter a certeza de que estas estão 
preparadas para a retoma do calendário nor-
mal”, disse.

Acrescentou que o sector da Educação sem-
pre trabalhou normalmente, pelo que não cons-
titui dificuldade voltar ao modelo anterior. Pre-
cisou que o princípio da rotatividade nas aulas 
foi apenas um reajuste para evitar a propagação 
da doença mas, no geral, as escolas estão pre-
paradas. Guibunda frisou que o Governo aliviou 
algumas medidas, mas o sector da Educação e 

Desenvolvimento Humano precisa de se reor-
ganizar para o regresso ao modelo anterior com 
segurança. No ano passado, todas as escolas ti-
nham pontos de lavagem das mãos, mas alguns 
desses já não estão a funcionar. Assim, os direc-
tores ou gestores das instituições serão orien-
tados a criar todas as condições para conter a 
propagação da doença nos estabelecimentos de 
ensino”, precisou.

Gina Guibunda disse que até Fevereiro to-
dos os estabelecimentos de ensino vão receber 
o Fundo de Apoio Directo às Escolas (FASE) para

garantir o seu funcionamento.
Explicou que é com esse dinheiro que os 

gestores de escolas devem, por exemplo, criar 
condições de prevenção da Covid-19, com des-
taque para a aquisição de baldes com torneira, 
sabão, javel e álcool a gel. 

A fonte clarificou que o FASE pode ser usado 
igualmente para a aquisição de outros materiais 
para o funcionamento das escolas, como giz, 
apagadores, entre outros. Há uns anos que o MI-
NEDH tem estado a alocar com certa regularida-
de esse valor, segundo indicou a fonte.

COM O ALÍVIO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS

Calendário normal de aulas poderá ser retomado no país

M
AIS de uma dezena 
de pessoas morre-
ram e outras 20.671 
(4480 famílias) fo-
ram afectadas pe-

las chuvas intensas e ventos 
fortes que fustigaram as zo-
nas centro e norte do país à 
passagem da Tempestade 
Tropical Ana, no início desta 
semana.

O porta-voz do Institu-
to Nacional de Gestão e Re-
dução do Risco de Desastres 
(INGD), Paulo Tomás, disse 
ontem, falando num “brie-
fing” à imprensa, que até às 
8 horas do mesmo dia havia 
registo de oito óbitos e 66 feri-
dos, ocorridos nas províncias 
da Zambézia, Manica e Nam-

pula. Contudo, admitiu que 
possa haver mais óbitos, o que 
é atestado por relatos vindos 
das províncias de Nampula e 
Tete, onde são reportadas sete 
mortes. 

Na província de Nampula, 
três pessoas morreram e ou-
tras tantas foram afectadas, 
segundo o informe apresen-
tado ao Primeiro-Ministro, 
Carlos Agostinho do Rosá-
rio, que efectua uma visita 
de trabalho àquela região. A 
visita destina-se a monito-
rar as acções de resposta e 
expressar a solidariedade do 
Governo às pessoas afecta-
das e ainda avaliar as neces-
sidades de reconstrução de 
emergência de infra-estru-

turas sociais básicas que fi-
caram destruídas. 

Já na província de Tete, 
quatro pessoas morreram e 
mais de 1400 famílias ficaram 
desalojadas, segundo revelou 
ontem em Moatize o ministro 
da Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural, Celso Correia. 
O governante explicou que 
três pessoas morreram por 
desabamento das suas casas 
e a outra vítima mortal por 
afogamento, sendo esta últi-
ma o administrador da cida-
de de Tete, José Mandere.

Por outro lado, mais de 
três mil pessoas sitiadas no 
Baixo Lugela, no distrito de 
Namacurra, na província da 
Zambézia, estão a ser resga-

tadas para regiões seguras, a 
fim de evitar perda de vidas 
humanas. As águas começa-
ram a galgar a barragem de 
Nante, que durante alguns 
dias prevenia cheias neste 
local.

Como rescaldo, Tomás 
apontou que durante a pas-
sagem de “Ana” 3895 casas 
ficaram destruídas (3269 
parcialmente e 626 total-
mente), 106 ficaram inun-
dadas, seis unidades sa-
nitárias e 346 salas de aula 
destruídas, o que vai com-
prometer o arranque do ano 
lectivo escolar para 27.383 
alunos e 482 professores.

Para minorar o sofrimen-
to das pessoas afectadas, o 

INGD abriu cinco centros de 
acomodação, sendo cinco na 
província da Zambézia e um 
em Tete. Nestes locais fo-
ram acolhidas 838 famílias, 
o equivalente a 4132 pessoas.
Elas recebem assistência, no-
meadamente abrigo e ajuda
alimentar.

O director-adjunto do Ins-
tituto Nacional de Meteorolo-
gia (INAM), Mussa Mustafa, 
afirmou que o país está numa 
situação de emergência após 
a passagem da tempestade 
tropical Ana, que, entretanto, 
está em fase de dissipação, a 
caminho do Zimbabwe. 

“Moçambique já se livrou 
da tempestade em termos de 
localização do seu epicentro, 
mas os seus efeitos ainda se 
fazem sentir com chuvas abai-
xo de 100 milímetros”, disse, 
acrescentando que se espera 
que a precipitação comece a 
abrandar a partir de hoje (on-
tem) nas províncias de Tete, 
Manica e norte de Sofala.

Já o representante da Di-
recção Nacional de Gestão de 
Recursos Hídricos (DNGRH),

Agostinho Vilanculos, 
alertou para os perigos de as 
zonas a jusante do rio Zam-
beze poderem registar cheias 
nas próximas horas, o que 
pode vir a afectar 200 mil pes-
soas. 

Alertou que “a onda de 
cheias que afectou Tete na ter-
ça-feira está a descer para as 
zonas mais baixas. É um gran-
de volume de água que está a 
vir. São 16 mil metros cúbicos 
por segundo”, o que poderá 
causar cheias em Caia e Mar-
romeu, assim como tornar in-
transitáveis alguns troços nas 
zonas de Mutarara, Mopeia e 
Morrumbala.

AS autoridades da Saúde anun-
ciaram ontem a morte de duas 
pessoas por Covid-19, 220 ca-
sos positivos e a recuperação de 
1723 indivíduos da infecção por 
esta doença respiratória.

Os óbitos foram notifica-
dos na terça-feira, na cidade 
de Maputo e Zambézia, segun-
do esclarece o comunicado do 
Ministério da Saúde (MISAU), 
avançando ainda que os pere-
cidos têm 41 e 61 anos.  

Em relação aos 220 casos 
positivos, o documento expli-
ca que estes são fruto de 2931 
amostras testadas no país, sig-
nificando uma taxa de positivi-
dade de 7,5 por cento e acumu-
lada de 18.4 por cento. 

A maioria das novas con-
taminações foi registada na 
Zambézia (35), cidade de Ma-
puto (34) e Gaza (32), o que 
eleva para 223.112 o cumulativo 
de positivos desde que o país 
confirmou o primeiro caso, em 
Março de 2020. 

A informação partilhada 
pela Saúde refere que, das 1723 
pessoas declaradas recupera-
das, 967 são da cidade de Ma-
puto, 322 da província de Ma-
puto, 198 de Inhambane, 110 de 
Sofala, 80 de Cabo Delgado e 46 
da Zambézia. Assim, sobe para 
208.116 o total de indivíduos 
que se viram livres da conta-
minação pelo Sars-CoV-2. 

Os dados do MISAU dão 

ainda conta de que, de terça-
-feira para ontem, mais sete
pacientes foram internados
devido a complicações ligadas
à Covid-19, enquanto outros 15 
abandonaram o leito hospitalar 
por mostrar melhorias da sua
situação clínica. Actualmente,
72 doentes recebem cuidados
médicos nos centros de trata-
mento da Covid-19, sendo a
maioria na cidade de Maputo,
com 32 enfermos, Niassa com
11, Gaza com seis e Inhambane
com cinco pacientes. 

Com estes dados, o nú-
mero de casos activos reduziu 
de 14.334 na terça-feira para 
12.829 ontem e o de óbitos au-
mentou para 2163. 

Saúde anuncia dois 
óbitos por Covid-19

PR exonera
vice-governador
do Banco de Moçambique

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, exonerou 
ontem Victor Pedro Gomes do cargo de vice-gover-
nador do Banco de Moçambique. O Chefe do Estado 
fê-lo no uso das competências que lhe são conferidas 
pela alínea c) do número 2 do artigo 159 da Constitui-
ção da República.

Mau tempo mata e destrói
234 habitações em Manica
CHUVA intensa acompanhada de ventos fortes que cai um 
pouco por toda a província de Manica provocou uma vítima 
mortal e o desabamento de 234 casas no distrito de Gondo-
la. Deste número, 47 ficaram destruídas parcialmente e 187 
desabaram na totalidade nos três postos administrativos do 
distrito de Gondola. A administradora do distrito, Etelvi-
na Ambasse, anunciou estes dados após ter visitado famílias 
afectadas nos postos administrativos de Inchope, Amatongas e 
Cafumpe, segundo indica a Rádio Moçambique. Etelvina Am-
basse apela à população para se retirar das zonas de risco e para 
reforçar os tectos das casas, de modo a evitar perda de vidas 
humanas. 

Banco de Moçambique
mantém taxa de juro

Beira notifica 506
casos de diarreias

Proposta revisão da Lei
do Ensino Superior
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CARLOS TEMBE

S
ETE mil quatrocentos e 
sessenta consumidores 
de energia eléctrica dos 
distritos de Mandimba e 
Muembe, no Niassa, fi-

caram sem energia nos últimos 
três dias devido aos efeitos da 
depressão tropical Ana.

Segundo Heitor Matimele, 
delegado da Área de Serviço ao 
Cliente de Lichinga, que abar-
ca os distritos de Mandimba, 
Muembe, Mavago, Lago, San-
ga, Majune, Ngaúma e Chim-
bunila, a avaliação preliminar 
dos prejuízos decorrentes do 
corte de energia eléctrica é de 
431 mil meticais, que deviam 
ser cobrados pelo consumo no 
tempo da interrupção verifi-
cada.

Os ventos fortes que carac-
terizaram a depressão tropical 
provocaram instabilidade da 
linha de média tensão que ga-
rante o fornecimento de ener-
gia aos dois distritos. Porque o 
facto estava a comprometer a 
qualidade da energia eléctri-
ca fornecida aos clientes, os 
técnicos da EDM interrompe-
ram o circuito para dar lugar 
aos trabalhos correctivos, que 
foram concluídos na noite de 
terça-feira.

No distrito de Mandimba, 
6590 clientes da EDM ficaram 

MANDIMBA E MUEMBE

Mais de sete mil clientes
sem energia eléctrica

A depressão tropical Ana deixou sete mil consumidores sem energia

sem energia por cerca de dois 
dias. Em Muembe, o primeiro 
a registar dificuldades, a inter-
rupção no fornecimento afec-
tou 870 clientes.

Matimele avançou que 

o povoado de Chiulucuto,
distrito de Lichinga, sofreu
cortes constantes de ener-
gia eléctrica devido às per-
turbações derivadas do mau
tempo causado por Ana, mas

a intervenção das equipas de 
trabalho concorreu para que 
o prejuízo fosse menor para a
sua empresa.

Os próximos dias serão ca-
racterizados por trabalhos de 

manutenção da rede de distri-
buição e de baixa tensão para 
prevenir a ocorrência de cortes 
não programados, com poten-
cial de provocar danos mate-
riais e financeiros.

O DISTRITO de Majune, no Niassa, prevê 
realizar em Setembro deste ano a primei-
ra Conferência Internacional de Investi-
dores. 

O respectivo administrador, Victor 
Levene, disse ao “Notícias” que a inten-
ção é promover a exploração sustentável 
dos recursos florestais e faunísticos abun-
dantes nesta região central da província.

“Queremos promover uma explora-
ção industrial baseada em critérios cien-
tíficos sustentáveis dos recursos flores-
tais e oportunidades de geração de novos 
postos de trabalho, bem como formação 
para a população em gestão de florestas”- 
precisou o governante.

Majune localiza-se na zona tampão 
da Reserva Especial do Niassa, uma das 
maiores do continente africano. Segundo 
o governante, a exploração de recursos
florestais não deve ser confiada a opera-
dores com licença simples, cabendo esse
direito aos concessionários que garantem
o reflorestamento das espécies abatidas,
pagamento de impostos e taxas ao Estado
para o reforço da economia local.

O distrito possui várias espécies de 
madeira com valor comercial que não es-
tão sendo devidamente aproveitadas para 
melhorar o nível de vida da população e 
reforçar as receitas fiscais colectadas pelo 
Governo. A exploração dos recursos flo-
restais acontece esporadicamente por 
operadores ilegais que alimentam o cir-
cuito do contrabando.

Apesar da sua localização na zona 
tampão da Reserva Especial do Niassa, 
Majune regista presença massiva de ani-
mais selvagens, nomeadamente leões, 
elefantes, elandes, pala-palas, javalis, 

pivas, búfalos, entre outros que consti-
tuem a razão da frequência de turistas, 
sobretudo estrangeiros, que frequentam 
as coutadas implantadas na região.

Victor Levene salientou que a Confe-
rência Internacional de Investidores será 
oportunidade única para o seu Governo 
expor o potencial faunístico existente no 
distrito, mas, acima de tudo, para atrair o 
empresariado nacional e estrangeiro.

O Governo de Majune contratou uma 
empresa de consultoria com larga expe-
riência na promoção de conferências in-
ternacionais. Sem revelar o nome, Victor 
Levene salientou que a referida empresa 
prepara o encontro contando com parti-
cipação de 250 pessoas.

Na verdade, a Conferência Interna-
cional de Investidores de Majune esta-
va marcada para Dezembro último mas, 
devido ao atraso na conclusão de alguns 
aspectos organizacionais, o consultor so-
licitou ao promotor a extensão do prazo 
para ultrapassar alguns constrangimen-
tos.

O governante mostra-se muito ex-
pectante quanto ao sucesso da conferên-
cia, salientando que Niassa regista, nos 
últimos tempos, melhoria das condições 
essenciais para realização de novos inves-
timentos, nomeadamente a transitabili-
dade das vias, expansão da electricidade 
da rede nacional, e Majune, que é atra-
vessado pela EN14, não é excepção.

A província do Niassa realizou em 
2018 a primeira conferência de investi-
dores, que resultou na atracção de cerca 
de 100 milhões de dólares. Majune será o 
primeiro distrito a realizar um encontro 
desta envergadura.

Majune quer
atrair investidores

A PRIMEIRA época da cam-
panha agrícola 2021/22 está 
comprometida no distrito 
de Mecula, no Niassa, devi-
do à insegurança provocada 
pelos ataques terroristas.

É que os ataques não 
permitem às famílias pro-
dutoras desenvolver livre-
mente as suas actividades 
para garantir a sobrevivên-
cia, com base, fundamen-
talmente, na produção de 
culturas alimentares e de 
rendimento.

A nossa Reportagem 
sabe que parte significativa 
dos cerca de 28 mil habi-
tantes de Mecula vai de-
pender, nos próximos tem-
pos, de ajuda humanitária 
devido ao deslocamento 
forçado das suas zonas de 
origem à procura de segu-
rança, sobretudo na vila-
-sede distrital.

De acordo com António
Joaquim, administrador de 
Mecula, as regiões de Nau-
lala, Mbamba e Matondo-
vela têm elevado potencial 
para a produção agrícola, 
sendo por isso que foram 
apelidadas de celeiros do 

distrito. No entanto, as 
famílias locais de agricul-
tores ainda não consegui-
ram lançar as sementes 
das principais culturas que 
praticam devido à insegu-
rança.

Os terroristas, que fo-
gem da perseguição das 
forças governamentais e de 
países aliados no comba-
te ao terrorismo na vizinha 
província de Cabo Delga-
do, mataram sete pessoas e 
provocaram perto de qua-
tro mil deslocados internos, 
que vivem de ajuda huma-
nitária providenciada pelo 
Governo e parceiros.

António Joaquim re-
velou que, neste momen-
to, praticam agricultura as 
populações que vivem no 
posto administrativo de 
Lugenda, no limite entre o 
seu distrito e o de Marrupa. 
Na referida zona, há tran-
quilidade.

O primeiro ataque ao 
distrito de Mecula aconte-
ceu no dia 25 de Novembro 
do ano passado, facto que 
comprometeu as lavouras, 
porquanto as famílias pro-

dutoras não encontraram 
mais o ambiente adequado 
para seu envolvimento na 
agricultura, segundo Antó-
nio Joaquim.

Mecula escolheu como 
culturas agrícolas de ban-
deira o milho e gergelim, 
mas as populações praticam 
também a mapira, mexoei-
ra, arroz, amendoim, fei-
jões, mandioca e hortícolas. 
A produção de mel reforça a 
renda da população.

A produção agríco-
la na última campanha foi 
de cerca de 36 mil tonela-
das, colhidas numa área de 
12,559 hectares. Esta pro-
dução rendeu aos agricul-
tores 38,5 milhões de me-
ticais.

Refira-se que os rios que 
atravessam o distrito de 
Mecula têm potencial para 
a pesca, sendo de desta-
car o rio Lugenda, um dos 
maiores do país, de onde a 
população capturou no ano 
passado cerca de 4,6 mil 
toneladas de pescado, que 
contribuiu para a garantia 
da sua segurança alimentar 
e nutricional.

Campanha agrícola
comprometida em Mecula

A campanha agrícola está comprometida em Mecula devido à insegurança

O SECTOR da Educação no Niassa 
diz que a preparação para o ar-
ranque das aulas do ano lectivo 
de 2022, cuja cerimónia oficial 
está agendada para a cidade de 
Cuamba, na segunda-feira, está 
praticamente concluída, segundo 
o respectivo porta-voz e chefe do
Departamento de Estudos e Pla-
nificação, Omar Conrado.

Neste momento, adiantou a 
fonte, está na fase final a forma-
ção das turmas, cujas listas serão 
afixadas no dia do arranque das 
aulas. “Estamos ainda empenha-
dos na distribuição de materiais 
e produtos de higiene nas esco-
las, no contexto da prevenção do 

novo coronavírus”, disse Omar 
Conrado.

Em curso está, igualmente, a 
contratação de novos professo-
res para o preenchimento das 527 
vagas abertas para o ano lectivo 
prestes a iniciar, o qual será mar-
cado pela inauguração de trinta 
novos estabelecimentos de ensi-
no.

E um estabelecimento escolar 
foi reabilitado no âmbito da sua 
elevação à escola secundária-ge-
ral, na cidade de Cuamba, o qual 
vai acolher as cerimónias provin-
ciais de abertura do ano lectivo.

Este ano, o sector da Educa-
ção vai contar com 1884 salas de 

aula, mais 31 comparativamente 
ao anterior, construídas com ma-
terial convencional e misto, com 
financiamento de fundos públi-
cos, parceiros e envolvimento 
directo das comunidades, para 
acomodar 519.187 alunos matri-
culados e outros que ainda não se 
inscreveram para ocupar as vagas 
abertas.

As matrículas da oitava e dé-
cima primeira classes decorrem 
com normalidade nos estabeleci-
mentos escolares que leccionam 
estes níveis de ensino. 

Conforme Omar Conrado, 
para frequência da oitava classe 
o sector da Educação estabele-

ceu como meta inscrever 16.489 
alunos. Para a décima primeira 
classe, está prevista a inscrição de 
11.586 alunos.

Entretanto, para colmatar a 
demora que se verifica na chega-
da do livro escolar de distribui-
ção gratuita da primeira a sétima 
classe, vai-se recorrer ao material 
que restou do ano lectivo de 2021.

A província projecta 1.060.555 
livros como suas necessidades. 
Agendou, igualmente, a aquisi-
ção de 2800 carteiras duplas, que 
serão utilizadas pelos alunos que 
frequentam o ensino em três tur-
nos diários, conforme disse Omar 
Conrado.

Tudo pronto para o arranque do ano lectivo

Jovens e mulheres treinados
em prática de negócios
JOVENS dos distritos de 
Cuamba, Mandimba e 
Mecanhelas, no Nias-
sa, terão oportunidade 
para desenvolver negó-
cios em diferentes ramos 
de actividades, olhando 
para as potencialidades 
existentes no meio local, 
visando assegurar a sua 
ocupação e, consequen-
temente, melhorar a 
qualidade de vida e con-
tribuir para o desenvol-
vimento da província. 

A iniciativa governa-
mental, denominada In-
cobox, é implementada 
pelo Gapi- Sociedade de 
Investimentos e finan-
ciada pela União Euro-
peia, com um montante 
estimado em cinco mi-
lhões de meticais, para 
serem aplicados em 18 
meses.

De acordo com João 

Manjate, gerente da 
Gapi em Cuamba, a ideia 
principal da iniciativa 
passa por criar uma in-
cubadora de negócios 
nos três distritos, onde 
se vão identificar e ca-
pacitar jovens de ambos 
os sexos e um pequeno 
grupo de mulheres para 
explorar as potenciali-
dades locais.

Em cada um dos três 
distritos foram identifi-
cados jovens empreen-
dedores que conhecem 
as áreas potenciais para 
empreender e, segundo 
João Manjate, eles farão 
parte do grupo de for-
madores dos membros 
da sua camada e grupo 
de mulheres em maté-
rias de negócios.

A formação, com a 
duração de cerca de três 
meses, em modelo pre-

sencial, com grupos de 
cerca de vinte partici-
pantes em cada distrito, 
vai decorrer a partir da 
próxima semana.

Os formandos terão 
financiamento para os 
seus projectos. No en-
tanto, a condição para 
o efeito passa por dese-
nhar e submeter o pro-
jecto a um júri que será
formado, o qual vai,
igualmente, decidir o
montante a ser alocado
ao requerente do crédi-
to.

João Manjate admite 
que possam surgir pe-
didos de jovens e mu-
lheres interessados em 
participar na formação 
em negócios e, para não 
mexer a estrutura pre-
viamente desenhada de 
20 formandos por tur-
ma, vai-se recorrer às 

tecnologias de informa-
ção e comunicação, que 
são mais abrangentes.

Decorre neste mo-
mento a selecção dos 
formadores em cada 
distrito seleccionado no 
âmbito do Incobox para 
ministrar as aulas pre-
senciais e com recurso às 
TIC.

A região sul do Nias-
sa, que compreende, 
entre outros, os distritos 
de Cuamba, Mandimba e 
Mecanhelas, tem poten-
cial em culturas capazes 
de gerar várias cadeias 
de valor e promover 
oportunidades de cria-
ção de indústrias e de 
emprego para jovens.

Arroz, milho, soja, 
feijões, algodão, tabaco 
são algumas das cultu-
ras praticadas na região 
sul do Niassa, onde vive 

neste momento cerca de 
metade da população da 
província. 

A Gapi tem larga ex-
periência em programas 
de desenvolvimento de 
base comunitária. No 
Niassa concluiu, recen-
temente, e com sucesso, 
o Programa de Mercados
Rurais, financiado pelo
Fundo Internacional de
Desenvolvimento Agrí-
cola (FIDA).

O PROMER preten-
dia engajar os produ-
tores agrícolas na co-
mercialização junto aos 
intervenientes, o que 
resultou, segundo da-
dos em nosso poder, na 
melhoria da renda das 
famílias e consequente-
mente da sua qualidade 
de vida.  O PROMER 
também melhorou vias 
de acesso.
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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

Se tiver Covid-19 sem sintomas, não pre-
cisa tomar medicamentos. Mas atenção, 
é importante ficar em isolamento domi-
ciliar para cortar a cadeia de transmissão, 

porque mesmo sem sintomas pode 
transmitir a doença a outras pessoas

PUBLICIDADE

 “Economia para  Todos”

O que é a Taxa de Reservas Obrigatórias? 

A Taxa de Reservas obrigatórias representa uma percentagem dos 

depósitos nos bancos comerciais que deve, obrigatoriamente, ser 

depositada junto do Banco de Moçambique.

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

meticais de depósitos dos seus clientes e a taxa de reservas 

O QUE É A TAXA DE RESERVAS OBRIGATÓRIAS? 

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

comercial é obrigado a depositar no banco central 15 milhões de 

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

Se o Banco de Moçambique decidir aumentar a taxa de reservas 

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

depositar 20 milhões de meticais e ficarão com apenas 80 milhões 

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

quantidade de dinheiro disponível para concessão de crédito.

Ao contribuir para controlar a quantidade de dinheiro em circulação 

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

instrumento de política monetária.

Ao manipular a taxa de reservas obrigatórias, o Banco de 

Moçambique pretende atingir o objectivo de manter a inflação 

baixa e estável e proteger o seu poder de compra. 

243

TRÊS indivíduos, com idades compreendidas 
entre 17 e 20 anos, estão a contas com as autori-
dades no Comando Distrital da PRM de Moam-
ba, desde terça-feira, indiciados de furto no 
Centro de Ensino e Desenvolvimento Agrário de 
Sabié.

Os envolvidos contam que foram surpreen-
didos por volta das 12 horas, na via pública, na 
posse de colchões, parte dos bens subtraídos no 
local.

De acordo com Carmínia Leite, porta-voz 

da PRM na província de Maputo, trata-se de 
uma quadrilha composta por quatro pessoas, dos 
quais um se encontra foragido.

Acrescentou que estes se terão aproveitado 
da ausência dos seguranças para roubar um com-
putador de mesa da marca HP, nove colchões, 
uma electrobomba, cinco vidros de janelas e um 
tubo, causando um prejuízo de 110.380 meticais.

Leite disse que estão em curso diligências 
para neutralizar o indivíduo foragido e recuperar 
os outros bens.   

Recolhidos às celas por furto V
ENDEDORES, mecâ-
nicos e taxistas que 
exercem a actividade 
na Praça da Juventu-
de, na cidade de Ma-

puto, estão desde terça-feira a 
ser notificados para se  retira-
rem do local, a fim de dar es-
paço à sua requalificação.

A ordem de saída é do 
Conselho Municipal de Mapu-
to (CMM), através do pelouro 
da Juventude e Cidadania, em 
coordenação com a Polícia 
Municipal e da República de 
Moçambique, depois de ter 
emitido um comunicado, na 
segunda-feira, a informar so-

bre encerramento da Praça da 
Juventude.

Em contacto com o “Notí-
cias”, alguns vendedores dis-
seram que foram orientados a 
apresentar-se aos mercados 
situados nas proximidades, 
mas quando lá foram se depa-
raram com bancas precárias 
ou já ocupadas. 

“Por isso, continuo a ven-
der aqui em Magoanine, a 
correr risco de atropelamen-
to ou de ser detido por deso-
bediência. Com a medida de 
encerrar a Praça, não sei onde 
vou trabalhar para sustentar 
a minha família”, disse Paulo 

Cuco, vendedor de ananás.
Sérgio Alfredo, trans-

portador de areia e pedra, 
afirmou que o encerramento 
do local vai prejudicar a si e 
muitos que diariamente se 
fazem à praça à procura de 
sustento.

“Não estou contra a rea-
bilitação da praça, pois pouco 
dignifica a juventude, mas o 
município devia indicar-nos 
um outro local para conti-
nuarmos o trabalho”, referiu.

Por sua vez, a directo-
ra-adjunta do pelouro da 
Juventude e Cidadania no 
CMM, Luísa Matabula, con-

tou que após o anúncio do 
projecto de requalificação da 
Praça da Juventude, em Agos-
to, seguiu-se uma campanha 
de sensibilização, durante três 
meses, para que os vendedo-
res libertassem o local até No-
vembro. 

Reconheceu que a edili-
dade não dispõe de espaços 
para transferir os gestores de 
estaleiros e mecânicos, mas 
afirmou que os taxistas foram 
orientados a ocupar praças 
próximas a Magoanine, en-
quanto os vendedores foram 
direccionados às bancas vazias 
nos mercados dos arredores.

PARA REQUALIFICAÇÃO

Vendedores chamados
a libertar Praça da Juventude

Ocupantes da Praça da Juventude devem abandonar o local
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QUEDA DE AVIONETA NO AEROPORTO

Casa destruída 
em reconstrução 

O MINISTÉRIO da Defesa Na-
cional iniciou a reconstrução 
da casa destruída após a queda 
da aeronave da Escola Prática 
de Aviação, que ceifou a vida 
de um oficial e um sargento das 
Forças de Defesa e Segurança, 
no bairro do Aeroporto B, na 
cidade de Maputo.

De acordo com o enge-
nheiro Amaral Nhamussua, 
das Forças Armadas de Defe-
sa de Moçambique (FADM), a 

obra está num bom ritmo, ape-
sar das dificuldades de acesso.

“O material está a 80 me-
tros de distância e o carro não 
entra por ser uma zona com 
dificuldades de acesso, mas já 
fizemos a limpeza do terreno e 
nesta fase iremos implantar os 
pilares e continuamos com o 
alinhamento das fundações”, 
explicou. Para o efeito, foram 
destacados 13 militares da área 
de construção civil para reer-

guer, em duas semanas, a casa 
destruída pela aeronave.

“A previsão é de 15 dias, 
mas ontem não trabalhámos 
em pleno devido à queda da 
parede vizinha, que também 
tinha sofrido no acidente”, 
acrescentou.

Enquanto isso, Luís Cum-
be, proprietário da residência, 
foi acolhido por vizinhos e re-
cebe apoio da Secretaria de Es-
tado da Cidade de Maputo.

Força Aérea de Moçambique reconstrói casa destruída por aeronave no bairro Aeroporto “B”
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MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº  019/22

1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 26 Janeiro
de 2022

CÂMBIOS(MT)
PAÍSES MOEDAS          COMPRA  VENDA    MÉDIA

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

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

PAÍSES MOEDAS
  Àfrica do Sul Rand 4,17 4,25      4,21
  Botswana Pula 5,48 5,59      5,54
  eSwatini Lilangueni 4,17 4,25      4,21
  Mauricias Rupia 1,44 1,47      1,46
  Zâmbia Kwacha 3,58 3,65      3,61

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Japão Iene 553,51 564,55    559,03
  Malawi Kwacha 78,86 80,43     79,65
  Tanzânia Shilling 27,42 27,97     27,70
  Zimbabwe Dólar 167,20 170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda

PAÍSES MOEDAS
  Brasil Real 11,65 11,88     11,77
  Canada Dolar 50,30 51,30     50,80
  China/Offshore Renminbi 9,99 10,19     10,09
  China Renminbi 10,00 10,20     10,10
  Dinamarca Coroa 9,58 9,77      9,68
  Inglaterra Libra 85,41 87,12     86,27
  Noruega Coroa 7,12 7,26      7,19
  Suécia Coroa 6,83 6,96      6,90
  Suíça Franco 68,67 70,03     69,35
  União Europeia Euro 71,27 72,69     71,98

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,4502900  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.846,30000
Venda..............  1.847,20000

Maputo,  27.01.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão

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

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

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

0.00

-

Valor Taxa(a)

Valor

…

0.00

-

0.00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10.25%

Prazo

FPC

16.25%3,523.71

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00
-

0.00

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

- - -

-

-

--

-

0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00
- -

- - - -
- - - -

0.00
0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média

92 - 182 dias

13.29%
Data da última venda 26-jan-22 26-jan-22 8-dez-21 26-jan-22
Taxa Média Ponderada 13.28% 13.37%

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

13.38%

19-jan-22 19-jan-22 19-jan-22 19-jan-22
13.37% 13.38% 13.40% 13.37%Taxa Média Ponderada

Data última colocação

Valor colocado Tipo A 5,947.00 2,045.00 1,488.00 9,480.00
7 150.00 13.25%

n.a

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

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

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

Vendas por prazo 1 - 91 dias

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0.00

-

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

Total / Média

-

0.00 0.00 0.00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 142,106.84

-

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5,122.16

13.25%

Taxa

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

Valor Títulos Comprados

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

18.60%
5.30%
13.30%

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

2,953.34

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

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

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0.00 241.00 163.00 404.00

31 - 63 dias

11,090.44

24-jan-22

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192.99
+ de 63 dias

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

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

Descrição

14,236.78
Total / Média

5,716.49

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

Total / Média

24-jan-22 24-jan-22

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

147,229.00104,206.0019,604.00
13.36%

23,419.00

Valor Títulos Vendidos 64,607.093,301.20

63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.25%

+ de 7 dias

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

11-out-16

13.97%
11-out-16

17.00%
11-out-16

14.89%
11-out-16

13.30%

58,890.60

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 26 de Janeiro de 2022. 

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

                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :26/01/2022

       09:30        12:30        15:30

BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  26.01.2022

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO 63,20 64,46 63,83 

PUBLICIDADE

O 
COMITÉ de Política 
Monetária (CPMO) 
do Banco de Moçam-
bique decidiu ontem 
pela manutenção 

da taxa de juro de política 
monetária (taxa MIMO) em 
13,25%. Este é o indicador 
de referência para a fixação 
da taxa de juro praticada pela 
banca comercial na sua rela-
ção com os clientes.

Esta decisão é sustentada 
pela ligeira melhoria das pers-
pectivas da inflação doméstica 
no curto e médio prazo, não 
obstante o agravamento dos 
riscos e incertezas, sobretudo 
os associados à pressão fiscal, 
aos choques climáticos no país 
e ao aumento dos preços do 
petróleo e dos bens alimentares 
no mercado internacional.

Num comunicado ontem 
emitido, o Banco Central re-
fere que os riscos e incertezas 
associados às projecções de 
inflação agravaram-se. Com 
efeito, a nível interno, des-
taca-se o aumento da pres-
são fiscal perante os enormes 
desafios que o país atravessa, 
as incertezas quanto ao pro-
longamento e magnitude dos 
efeitos da Covid-19 na eco-
nomia e o impacto dos cho-
ques climáticos. 

A nível externo realça-se 
a tendência para o aumento 
dos preços do petróleo e dos 
bens alimentares, o agrava-
mento da tensão geopolítica 
na Europa, bem como a pre-
valência das incertezas em 
relação aos efeitos da pande-
mia. 

Quanto às perspectivas de 
inflação para o curto e médio 
prazo, estas foram revistas 
em baixa, mantendo-se em 

O FUNDO Monetário Internacional (FMI) reviu 
em baixa a estimativa de crescimento para as 
economias da África subsahariana em 0,1 pontos 
percentuais neste e no próximo ano, antevendo 
crescimentos de 3,7% em 2022 e 4,0% em 2023.

De acordo com a actualização do relatório so-
bre as Perspetivas Económicas Mundiais, divul-
gado terça-feira em Washington, as economias 
da África subsahariana verão o seu crescimento 
descer ligeiramente, depois de terem registado 
uma expansão de 4% no ano passado e uma con-
tracção de 1,7% em 2020, no auge da pandemia.

As duas maiores economias da região, as úni-
cas para as quais há dados específicos, ficarão 

abaixo da média, com a Nigéria a crescer 2,7% 
neste e no próximo ano, e a África do Sul a re-
gistar expansões económicas de 1,9% e 1,4% em 
2022 e 2023, respectivamente, e com uma redu-
ção de 0,3 pontos percentuais para este ano face 
à estimativa de Outubro do ano passado.

A nível mundial, o FMI cortou a previsão de 
crescimento da economia mundial para este ano 
em 0,5 pontos percentuais (pp.) para 4,4%, de 
acordo com o relatório. 

“O crescimento global é estimado em 5,9% 
em 2021 e deverá moderar para 4,4% em 2022, 
meio ponto percentual abaixo do que nas Previ-
sões Económicas Mundiais de Outubro de 2021”, 

pode ler-se na actualização publicada pelo FMI. 
Segundo a instituição, a revisão reflecte o 

impacto das restrições de mobilidade, do en-
cerramento de fronteiras e do efeito na saúde da 
propagação da Ómicron, com um peso diferen-
ciado de país para país, mas que deverão con-
dicionar o crescimento no primeiro trimestre 
deste ano. 

“O impacto negativo deverá desaparecer a 
partir do segundo trimestre, assumindo que o 
aumento global de infecções por Ómicron di-
minui e o vírus não sofre mutações para novas 
variantes que exigem mais restrições de mobili-
dade”, explica o FMI. 

Banco Central volta
a manter taxa de juro

um dígito. 
O Banco Central avança 

que a inflação anual mante-
ve-se estável em Dezembro 
de 2021, tendo-se fixado em 
6,7%, após 6,8% em Novem-
bro, favorecida pela redução 
do preço dos bens alimenta-
res e bebidas não alcoólicas, 
num contexto de estabilidade 
do Metical. A inflação subja-
cente, que exclui os preços 
dos bens e serviços adminis-
trados e das frutas e vegetais, 
desacelerou. 

“Para o curto e médio 
prazo, antevê-se uma me-
nor aceleração da inflação a 
reflectir, principalmente, a 

estabilidade do Metical, não 
obstante as perspectivas de 
aumento dos preços dos bens 
alimentares e do petróleo no 
mercado internacional”, frisa 
o Banco de Moçambique em
comunicado de imprensa.

Mesmo perante esse ce-
nário, o CPMO considera que 
se mantêm as perspectivas de 
melhoria da actividade eco-
nómica em 2022. Estas previ-
sões decorrem do relaxamento 
das medidas de contenção da 
propagação da Covid-19 a ní-
vel doméstico e mundial, da 
execução dos projectos de gás 
natural na Bacia do Rovuma e 
da maior dinâmica do sector 

externo. 
Alerta, no entanto, que o 

retorno ao crescimento eco-
nómico sustentável continua-
rá a exigir o aprofundamento 
de reformas estruturantes na 
economia, visando fortalecer 
as instituições, melhorar o am-
biente de negócios, atrair in-
vestimentos e gerar emprego.

Para a fonte,  a dívida 
pública interna também au-
mentou. Neste contexto, em 
Dezembro de 2021, a dívida 
pública interna, excluindo os 
contratos de mútuo e de lo-
cação e as responsabilidades 
em mora, aumentou em 2,4 
mil milhões para 220,6 mil 

milhões de meticais.
O Banco Central termina 

considerando que as pers-
pectivas macroeconómicas 
recentes são consentâneas 
com a manutenção do actual 
nível da taxa MIMO no curto 
prazo, por forma a garantir 
uma inflação baixa e estável, 
que constitui o principal ob-
jectivo do Banco de Moçam-
bique. 

Assegura, entretanto, que 
o CPMO continuará a moni-
torar a evolução dos riscos e
incertezas associados às pro-
jecções de inflação e não he-
sitará em tomar as medidas
correctivas necessárias.

O BM considera que a melhoria das perspectivas da inflação doméstica no curto e médio prazo justificam a manutenção da taxa de juro de referência para o sistema bancário

MOÇAMBIQUE E QUÉNIA

Empresários promovem
fórum de negócios
A CONFEDERAÇÃO das As-
sociações Económicas de 
Moçambique (CTA) e em-
presários do Quénia vão or-
ganizar um fórum de negó-
cios para aproximar homens 
de negócios dos dois países.

Em comunicado de im-
prensa, a CTA justifica a 
realização do fórum de ne-
gócios com a necessidade de 
se estabelecer uma platafor-
ma para estreitar as relações 
empresariais entre os dois 
países.

O comunicado foi emiti-
do após um encontro entre 
Agostinho Vuma, presiden-
te da CTA, e Dorcas Bungei, 
responsável pela secção de 
negócios da embaixada do 
Quénia em Maputo.

Antes de adiantarem 
mais detalhes sobre o fórum, 
um novo encontro ficou 
agendado à margem da Con-
ferência Anual do Sector 
Privado (CASP), a plata-
forma mais importante do 
“diálogo público-privado” 
em Moçambique, a decorrer 
de 23 a 25 de Março.

“Dorcas Bungei garantiu 
a mobilização de empresá-
rios quenianos para partici-
parem na XVII CASP”, con-
cluiu a CTA.

O Quénia foi o 34.º desti-
no de exportações moçam-
bicanas em 2020, no valor de 
6,6 milhões de euros e a 50.ª 
origem de importações, com 
um valor de 6,9 milhões de 
euros.

“Embora Moçambique 
tenha instalado a sua em-
baixada no Quénia desde 

1994, só em Outubro de 2021 
é que designou uma comis-
são instaladora”, assinalou 

a CTA, que considera que as 
relações estão “no bom ca-
minho”.

ÁFRICA SUBSAHARIANA

FMI revê em baixa previsão 
de crescimento para este ano

Quénia foi o 34.º destino de exportações moçambicanas em 2020
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VENDE-SE

PEDREIRA em Boane, vende-
se. Para mais informações, 
contacte: 84-3880210.

1004

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E 

RELIGIOSOS 
DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

ANÚNCIO
Faz-se público que JANETE JOAQUIM LUCIANO, natural de Ribáuè, província de 
Nampula e residente no Bairro de Muatala, requereu autorização para a mudança 
do seu nome, para passar a usar o nome completo de MACHAVA JOAQUIM 
LUCIANO.

Nos termos do nº 1, do artigo 360º do Código do Registo Civil, são convidados 
todos os interessados para, no prazo de trinta dias, a contar da data da publicação 
do presente anúncio, deduzirem, por escrito, a oposição que tiverem direito de 
fazer.

Maputo, aos 25 de Janeiro de 2022
A Directora Nacional Adjunta

Fátima Achá Baronet

(Conservadora e Notária Superior)
1136

As autoridades da Saúde na 
cidade da Beira, face à ocor-
rência de doenças diarreicas, 
apelam à população, princi-
palmente a que vive em zo-
nas de riscos e propensas às 
inundações, a redobrar os 
cuidados com a água, so-
bretudo para o consumo, na 
presente época chuvosa.

O alerta foi lançado pelo 
médico-chefe, Manuel Seco, 
que disse ser importante que 
as pessoas acatem os apelos 
sobre o assunto, tendo em 
conta que se esperam gran-
des quantidades de chuva 
neste período.

Face à situação, o interlo-
cutor apontou que decorrem 

actividades para a promoção 
de boas práticas de saúde 
nas unidades sanitárias e nas 
comunidades, que incluem 
a abordagem das estratégias 
que visam a prevenção de 
doenças de origem hídrica, 
nomeadamente malária, có-
lera e diarreias.

De acordo com o médi-
co-chefe, os responsáveis 
das unidades sanitárias, em 
coordenação com os comités 
de saúde, estão a organizar 
palestras para sensibilizar 
pessoas sobre a importância 
do consumo de água tratada.

Manuel Seco apontou 
que a sensibilização é tam-
bém sobre a necessidade de 

as pessoas pautarem pelo 
uso correcto das redes mos-
quiteiras para se protegerem 
da malária.

Questionado sobre a 
prontidão do sector, em ter-
mos de medicamentos para 
responder a casos de doen-
ças hídricas, Manuel Seco 
afirmou que já estão alo-
cados fármacos suficientes 
para todas as unidades sani-
tárias.  

Garantiu que os medica-
mentos foram distribuídos 
em quantidades que poderão 
servir até Março, nos cen-
tros de saúde de Marocanhe, 
Cerâmica e Nhangau, locais 
cujas vias de acesso ficam 

intransitáveis em época 
chuvosa.

Em relação às restan-
tes unidades sanitárias com 
vias de acesso em condições, 
o sector está a fazer o avia-
mento destes consumíveis
apenas para atender à de-
manda dos cidadãos que po-
derão se fazer aos centros de
saúde.

A fonte reforçou os ape-
los para que os munícipes 
se mantenham atentos aos 
alertas emitidos pelos téc-
nicos de saúde em relação 
às inundações que podem 
ocorrer e sobre a necessida-
de de tratamento da água e 
uso de redes mosquiteiras. 

EM QUATRO SEMANAS

Notificados 506
casos de diarreias

ter constatado que em mui-
tas residências há grande 
proximidade entre os poços 
tradicionais e casas de ba-
nho, facto que, segundo afir-
mou, pode estar a influenciar 
no surgimento de muitos 
casos de diarreias naquela 
zona.

“Quando chove há mis-
tura entre as águas que saem 
desses dois locais, e isso pro-
picia o incremento de diar-
reias, porque as pessoas, por 
não terem outra alternativa, 
bebem a água, muitas vezes 
sem tratá-la”, explicou.

Segundo Neusa Joel, nos 
próximos dias serão distri-
buídos os purificadores de 
água em Munhava, Ponta-
-Gêa, Chingussura e Mu-
nhava, por serem os mais
críticos, para depois abran-

ger os restantes bairros da 
cidade.

Indicou que a distribui-
ção de purificadores pode-
rá se prolongar até finais de 
Março, altura em que a época 
chuvosa termina, de forma a 
garantir que toda a popula-
ção residente nos 26 bairros 
da cidade da Beira beneficie 
da campanha em curso e es-
teja sensibilizada sobre a im-
portância de consumir água 
tratada.

“Temos disponíveis mais 
de 150 mil garrafas de Certe-
za, e vamos receber dos nos-
sos parceiros outras quanti-
dades ainda este mês. Nessa 
altura pretendemos distri-
buir um frasco para cada fa-
mília. O nosso foco é água 
para beber, e cada família 
pode usar um frasco por 30 

Agentes de saúde sensibilizam moradores

Consumir água tratada

A época chuvosa é propensa à eclosão de diarreias e crianças devem evitar brincar em águas estagnadas

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 Secção correm seus trâmites legais uns Autos 
de Execução para Pagamento de Quantia Certa com Processo 
Ordinário registados sob o número quarenta e quatro, 
barra dois mil e vinte e um, em que é exequente ESCALDINA 
SARANQUE USSENE e o executado JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, 
solteiro, maior, natural de Nampula, província de Nampula, 
residente no Bairro de Natikiri, com a última residência 
conhecida em Nampula e actualmente em parte incerta. 
É desta forma citado o executado José Sebastião da Silva, para, no 
prazo de 10 (dez) dias, finda a dilação mais de 30 (trinta) dias, 
pagar a quantia exequenda no valor de 195 000,00MT (cento e 
noventa e cinco mil meticais), 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 à exequente, cujo 
duplicado das cópias da petição inicial se encontra arquivado no 
Cartório desta Secção à disposição do citado, que pode levantar 
nas horas normais de expediente.

Nampula, aos 4 de Novembro de 2021
A Juíza de Direito

Drª Sandra Fungulane Emílio
O Escrivão de Direito

Cristóvão Adriano
34

Delegação Provincial do Niassa

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
CONCURSO LIMITADO N.º 14/BENS-INF/DPN/ANE, IP/2021

Contratação para Fornecimento de 
Equipamento Informático

Nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 33 conjugado com o n.º 

2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de 

Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao 

Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, comunica-

se que o objecto do concurso acima, foi adjudicado ao concorrente 

ENORME CONSULTORIA E SERVIÇOS pelo valor de 988.893,36MT 
(novecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e noventa e três meticais 

e trinta e seis centavos).

Lichinga, Janeiro de 2022
Autoridade Competente

(Ilegível)
14

Q
UINHENTOS e seis 
casos de diarreias fo-
ram notificados na 
cidade da Beira, nas 
últimas quatro sema-

nas, o que representa um au-
mento de 50 por cento compa-
rativamente a igual período do 
ano passado.

A informação foi tornada 
pública pela directora do Ser-
viço Distrital de Saúde, Mulher 
e Acção Social, Neusa Joel, 
segundo a qual a faixa etária 
mais afectada é de cinco anos 
de idade, cujo registo aponta 
para 306 casos.

De acordo com a fonte, 
apesar do aumento verifi-
cado nos últimos dias, ainda 
não se pode decretar a situa-
ção como estando numa fase 
de epidemia ou surto, mas se 
os números continuarem a 
subir, haverá a necessidade 
de se considerar esse estágio.

A directora de Saúde na 
Beira deu a conhecer ainda 
que os bairros mais afecta-
dos por casos de diarreias são 
Manga-Loforte, Chingussu-
ra, Munhava, Ponta-Gêa e 
Nhaconjo.

Assumiu, por conseguin-
te, que a maior preocupação 
do sector é reduzir a eclosão 
de doenças de origem hídri-
ca em todos os bairros, prin-
cipalmente nesta altura em 
que as chuvas se fazem sentir 
com grande intensidade.

Assim, está em curso a 
promoção de campanhas de 
distribuição de purificado-
res de água, numa medida 
que visa prevenir as doenças 
diarreicas. Numa primei-
ra fase, o sector escalou o 
bairro de Ndunda, onde fez 
a distribuição casa-à-casa 
dos purificadores, devendo 
abranger, nos próximos dias, 
dez mil pessoas, para que um 
maior número de cidadãos 
consuma água tratada.

Entretanto, a fonte disse 

dias, onde em cada 20 litros 
se deve usar uma tampa”, 
revelou. Além de diarreias, 
Neusa Joel disse que o sec-
tor da saúde está preocupa-
do com a eclosão da malá-
ria, pelo facto de, durante a 
época chuvosa, em muitas 
residências se registarem fo-
cos de água estagnada, que 
resultam na proliferação de 
mosquito.

Assim, a directora da 
Saúde na Beira teme que 
com a chuva haja o aumen-
to de casos de malária que, 
se a situação não se contro-
lar, pode se transformar num 
surto ou epidemia.

Apelou às famílias a re-
dobrarem os cuidados de 
higiene nas residências, com 
limpeza de charcos e uso das 
redes mosquiteiras.

LEMBRETE

Já renovou a 
sua Subscrição 

dos jornais?

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

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

Faça a sua  subscrição e receba o seu 

Jornal em casa!
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Nas cerimónias fúnebres, mantenha dois metros de distância das outras pessoas e use 
sempre a máscara. Evite passar a noite e refeições onde decorrem velórios ou cerimónias 

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

O 
MINISTÉRIO da Edu-
cação e Desenvol-
vimento Humano 
(MINEDH) está a  dis-
cutir a possibilidade 

de imprimir o livro escolar in-
ternamente, mesmo que seja 
em pequenas quantidades. 

Esta perspectiva foi par-
tilhada ontem, em Maputo, 
pela porta-voz do Ministério 
da Educação e Desenvolvi-
mento Humano (MINEDH), 
Gina Guibunda, que reconhe-

ceu que algumas empresas 
gráficas moçambicanas têm 
capacidade de produzir o livro 
escolar.

Guibunda, que falava num 
debate, na Rádio Moçambi-
que, sobre a indústria gráfica 
e a possibilidade de produção 
do livro escolar no país, disse 
que, apesar de existir capaci-
dade interna, as empresas não 
são apuradas por razões rela-
cionadas com o preço e a ori-
gem do financiamento, que é 

externo.
“A produção do livro no 

estrangeiro custa cerca de 20 
milhões de dólares (1,3 mil 
milhões de meticais), en-
quanto a nível interno custa 
o triplo. Notamos isso quando
abrimos as propostas”, preci-
sou.

Acrescentou que todo o 
expediente nesta matéria é 
monitorado pelos financia-
dores, sendo que as empresas 
estrangeiras levam vantagem 

pelo preço mais baixo.
A porta-voz confirmou 

que algumas empresas nacio-
nais já ganharam alguns con-
cursos do MINEDH.

Explicou, a título de 
exemplo, que durante mui-
to tempo as editoras é que se 
encarregavam de produzir os 
conteúdos, mas depois o Mi-
nistério encarregou-se de ela-
borá-los, apesar de ainda não 
produzir para todos os níveis, 
cingindo-se à 1.ª, 2.ª, 5.ª e 6.ª 

SEGUNDO O MINEDH

Equacionada produção 
do livro escolar no país

Parque gráfico do Notícias

classes.
Guibunda precisou que são 

muitas variáveis que devem 
ser equacionadas para se defi-
nir a empresa vencedora para 
a impressão do livro escolar, 
entre as quais a espessura e 
qualidade do papel e o preço. 

No mesmo debate, Ivan 
Cossa, director-geral da Grá-
fica da Sociedade do Notícias, 
referiu que, em 2018, quando 
a administração da empre-
sa se apercebeu da existência 
de potencial na produção do 
material gráfico, decidiu in-
vestir na aquisição de equipa-
mentos, tornando-se uma das 
maiores deste ramo do país.

“Não falo de impressão dos 
jornais, mas também de outros 
produtos. Estamos a apostar e 
a conquistar os clientes exis-
tentes no mercado, apesar da 
concorrência, que nos permite 
inovar”, disse.

Cossa disse que a Gráfica 
da Sociedade do Notícias está 
preparada para imprimir o li-
vro escolar. 

Aliás, segundo suas pa-
lavras, num passado recente 
esta empresa participou num 
concurso internacional de 
produção do livro escolar e foi 
a única moçambicana que fi-
cou em segundo lugar, tendo 
competido com companhias 
da Índia e da Coreia do Sul. 

“Já temos capacidade ins-
talada e estamos a treinar per-
manentemente os recursos 
humanos para responderem à 
qualidade e tempo de entrega. 
Apelamos ao Ministério para 
olhar um pouco a indústria 
gráfica nacional”, disse.

O  ADMINISTRADOR do dis-
trito de Tete, José Maria Tiago 
Mandere, morreu, terça-feira, 
por afogamento e o seu corpo 
foi localizado ontem na margem 
esquerda do rio Zambeze, nas 
proximidades do posto admi-
nistrativo de Benga, distrito de 
Moatize, na província de Tete.

O finado integrava a comiti-
va do governador de Tete, Do-
mingos Viola, e que integrava 
também o presidente do Con-
selho Municipal da Cidade de 
Tete, César de Carvalho, entre 
outros quadros que se desloca-
ram na manhã do dia 25 de Ja-
neiro ao bairro Chingodzi para 
monitorar as cheias do rio Re-
vúbuè, que afectaram parcial-
mente a Unidade do Aeroporto, 
deixando cerca de 200 famílias 
ao relento.

Depois da travessia da ponte 
sobre o rio Revúbuè, no distrito 
de Moatize, para a nova ponte 
Kassuende, em direcção ao bair-
ro Samora Machel, no município 
da cidade de Tete, onde o caudal 

do Zambeze alagou algumas re-
sidências, a comitiva encontrou 
a entrada da ponte submersa.

De regresso à cidade de 
Moatize, a comitiva foi corta-
da ao meio por uma corrente 
de água que escapou do curso 
normal do rio Revúbuè, arras-
tando, de imediato, as restantes 
quatro viaturas em que seguiam 
o presidente do Conselho Mu-
nicipal da cidade de Tete, César
de Carvalho; o administrador
do distrito de Tete, José Maria
Tiago Mandere; e outros acom-
panhantes, entre eles jornalistas 
da RM e TVM.

Dada a fúria da água, José 
Maria Tiago Mandere não con-
seguiu dominar a corrente e foi 
arrastado, e só foi resgatado sem 
vida nas primeiras horas de on-
tem, enquanto o jornalista da 
Rádio Moçambique Adriano Bi-
quiuane e outro acompanhante 
foram resgatados com vida por 
volta das 20.30 horas, empolei-
rados numa árvore.

As cheias do rio Revúbuè, em 

resultado da depressão tropical 
Ana e das chuvas torrenciais que 
caíram nos distritos de Tsangano 
e Angónia e norte do distrito de 
Moatize, partiram a meio a ponte 
sobre o rio Revúbuè, arrastando 
quatro pilares e os respectivos 
tabuleiros.

Neste momento, as famílias 
afectadas estão concentradas no 
campo polivalente do Instituto 
Industrial de Matundo e nas salas 
da aula da Escola Primária Joa-
quim Chissano, todos no bairro 
Chingodzi, enquanto decorre o 
levantamento pormenorizado 
do impacto da calamidade.

Entretanto, o tráfego rodo-
viário entre Tete e Moatize foi 
reaberto na manhã de ontem, 
após a remoção dos troncos que 
foram deixados pelas águas no 
pavimento principal.

Para acompanhar a situação, 
encontra-se desde ontem em 
Tete uma brigada do Conselho de 
Ministros chefiada pelo ministro 
de Agricultura e Desenvolvi-
mento, Celso Correia. 

Administrador de Tete 
morre afogado no Revúbuè

Em curso remoção dos obstáculos das vias

ESTÁ interrompida a cir-
culação rodoviária entre a 
sede do distrito de Liúpo e 
a cidade de Nampula, por 
desabamento de uma ponte 
sobre o rio Muroro devido 
às chuvas intensas, acom-
panhadas de ventos fortes, 
que se registaram na ma-
nhã de segunda-feira com a 
passagem da depressão tro-
pical Ana.

O director do Serviço 
Distrital de Planeamento 
e Infra-Estruturas de Liú-
po, António Araújo,  indi-
cou que as chuvas também 
interromperam a transi-
tabilidade rodoviária en-
tre a vila-sede de Liúpo e 
o posto administrativo de
Quinga,  devido à abertura
de uma enorme cratera na
estrada.

Neste momento, para 
chegar à cidade de Nam-
pula, os automobilistas re-

correm a outras duas vias 
alternativas, passando por 
Monapo e por Angoche.

Além da ponte em causa, 
a depressão Ana destruiu a 
cobertura da maternidade, 
serviços de oftalmologia 
e garagem do centro de 
saúde local, seis estabele-
cimentos de ensino cons-
truídos com material local 
e várias residenciais.

O secretário de Esta-
do da província de Nam-
pula, Mety Gondola, que 
visitou as áreas afectadas, 
garantiu haver duas solu-
ções para repor a circula-
ção rodoviária, sendo uma 
a montagem de uma ponte 
metálica, em mobilização, 
e a outra um desvio.

 “Mas o desvio até esta 
fase nos parece de alguma 
forma complicado, porque 
ainda estamos no período 
chuvoso, em que há risco 

de fazer grandes investi-
mentos em vão. Mas vamos 
avaliar em sede do Comité 
Operativo de Emergência”, 
disse Gondola.

Para Gondola, a destrui-
ção da ponte está a condi-
cionar, em grande medida, 
o distrito de Liúpo, uma vez
que afecta a circulação de
pessoas e bens.

Deu a conhecer também 
que 24 hectares de campos 
de produção agrícola no 
distrito ficaram alagados 
devido às chuvas intensas.

“Temos de ver o que 
podemos fazer para não ter 
bolsas de fome em resul-
tado da perda da produ-
ção. Vamos ver que tipo de 
apoio conseguimos mobi-
lizar, sobretudo em insu-
mos agrícolas, para que a 
população retome as suas 
actividades”, assegurou 
Gondola.   

Interrompida ligação 
Liúpo-Nampula

CERCA de 550 postos de emprego directo serão 
criados com a entrada em funcionamento, a 1 de 
Fevereiro, das quatro portagens instaladas na Es-
trada Circular de Maputo, além de outros que serão 
criados pelas empresas de prestação de serviços.

João Machatine, titular da pasta das Obras Pú-
blicas, Habitação e Recursos Hídricos, que falava 
terça-feira após a 2.ª sessão do Conselho de Minis-
tros, disse que os candidatos a emprego já estão a 
ser formados.

Machatine recordou que o  projecto da Estrada 
Circular de Maputo foi financiado pelo Governo, 
através de um crédito de 300 milhões de dólares 
(19,2 mil milhões de meticais).

Na altura, o Governo criou a empresa Mapu-
to-Sul, que foi encarregue de garantir a imple-
mentação do projecto, sendo que na reta final esta 

entidade já não tinha capacidade para continuar a 
gerir. 

Indicou que o Governo teve de mobilizar ou-
tro financiamento para a conclusão do “nó” de 
Tchumene, para a instalação das praças de por-
tagens e iluminação pública em algumas secções 
da via.

Explicou que, após a conclusão da Estrada Cir-
cular de Maputo, foi visível o espectro de abando-
no devido à falta de manutenção, remoção de areia 
nas proximidades do nó de Tchumene e degrada-
ção do pavimento devido à incapacidade da em-
presa Maputo-Sul.

Assim, no âmbito das suas atribuições, o Fun-
do de Estradas criou a Rede Viária de Moçambique 
(REVIMO), de modo a mobilizar recursos com vis-
ta a desenvolver e manter a rede de estradas.

“No princípio, a REVIMO era detida em 100 
por cento pelo Fundo de Estradas, mas como o ob-
jectivo era mobilizar recursos, esta percentagem 
foi cotada na Bolsa de Valores de Moçambique e 
a partir daí atraiu investidores institucionais, no-
meadamente o Instituto Nacional de Segurança 
Social (INSS), com 15 por cento de capital social, 
e o Fundo de Pensões dos Trabalhadores do Banco 
de Moçambique, igualmente com 15 por cento de 
acções”, explicou.

Clarificou ainda que foi na base da participa-
ção destes parceiros na REVIMO que se conseguiu 
mobilizar recursos, cerca de 40 milhões de dólares 
(102,4 mil milhões de meticais) necessários para 
completar o projecto da “Circular”, concretamen-
te o “nó” de Tchumene, as praças de portagem e a 
iluminação pública em algumas sessões.

Abertura de portagens
gera mais de 500 empregos

NAMINA

Famílias desalojadas continuam ao relento
AS dezanove famílias cujas 
residências foram destruí-
das há sensivelmente duas 
semanas na sequência do 
rompimento de um aque-
duto que atravessa a linha 
férrea do Corredor de Naca-
la, no bairro de Ivalane B, na 
sede do posto administra-
tivo de Namina, no distrito 
de Mecubúri, em Nampula, 
continuam ao relento, cla-
mando por assistência de 
quem de direito.

A destruição das resi-
dências foi provocada pelas 
chuvas intensas que caíram 
na região, afectando as oi-
tenta e três pessoas neste 
bairro.

As pessoas em causa fo-
ram acolhidas por familiares 
e vizinhos, que têm provi-
denciado abrigo e alimen-
tação.

Abordadas pelo “No-
tícias”, algumas famílias 

lamentaram a situação, 
apontando que desde a 
ocorrência, no dia 8 de Ja-
neiro, a empresa Nacala Lo-
gistics, concessionária do 
Corredor de Nacala, ainda 
não se manifestou.

Magrinho Mário, casado 
e pai de três filhos, residente 
no bairro de Ivalane B, aco-
lhido na casa da sogra, fez 
saber que no dia do inciden-
te perdeu todos os produtos 
alimentares, o recheio da 
casa e 25 mil meticais que 
estavam no interior da sua 
residência.

“Assim que fiquei sem 
a casa, durmo na varanda 
da casa minha sogra, com 
esposa e filhos”, lamen-
tou, avançando que o único 
apoio em produtos de pri-
meira necessidade foi dado 
pelo Governo da província 
de Nampula.

“Na casa da minha sogra, 

o número de pessoas é ele-
vador e a comida não durou
muito tempo”, disse Mário.

Cristina Trezentos, de 
35 anos, mãe de oito filhos, 
também ficou sem habita-
ção devido à situação e ac-
tualmente vive numa casa 
emprestada pelos vizinhos.

Afirmou estar a enfrentar 
sérias dificuldades porque  
depende do apoio da igreja e 
dos vizinhos para alimentar 
os filhos.

As referidas famílias pe-
dem à empresa Nacala Lo-
gistics que lhes preste apoio 
para minimizar a vulnerabi-
lidade a que estão sujeitas, 
principalmente neste perío-

do chuvoso. 
O régulo de Namina, Au-

gusto Canhaua, indicou que 
após o incidente os respon-
sáveis da Nacala Logistics 
registaram os danos que as 
famílias tiveram e promete-
ram dar resposta.

“Ficámos com garan-
tia de que teríamos algum 
apoio, mas de lá para cá 
ainda não vimos nada e as 
famílias já estão em difi-
culdades porque o apoio 
do Governo da província 
já está a esgotar-se”, disse 
Canhaua.

Apontou que a Nacala 
Logistics se preocupou repor 
a circulação de comboios 

e esqueceu-se das famílias 
desabrigadas.

O gerente-interino de 
manutenção e responsável 
pelas inspecções da ferro-
via, Atanásio Romão, reco-
nheceu que a destruição das 
habitações terá sido origi-
nada pelo rompimento do 
aqueduto e prometeu que a 
equipa que trabalha com as 
comunidades iria dar os pas-
sos subsequentes para resol-
ver este problema.

“Este é um processo que 
envolve mais áreas, porque 
devemos fazer avaliação dos 
custos para que possamos 
atender de forma efectiva”, 
disse Romão. 
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HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

FARMÁCIA CALÊNDULA - Av.EDUARDO MONDLANE
FARMÁCIA FRANÇA - RUA DA FRANÇA CARRUPEIA
FARMÁCIA HAYAT - Av. FPLM (CONTROLO)
FARMÁCIA POPULAR - RUA DOS SEM MEDO
FARMÁCIA VINAYAK - Av.DO TRABALHO
FARMÁCIA VIRGO - Av.DO TRABALHO FAINA
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O 
C O M A N D A N -
TE Provincial da 
Polícia da Repú-
blica de Moçam-
bique (PRM) em 

Nampula, António Bashir, 
apelou à população da uni-
dade comunal Sexto Con-
gresso, no bairro de Nati-
quire, cidade de Nampula, 
a ser vigilante e a colaborar 
com as autoridades na de-
núncia de  crimes.

Segundo apurou o “No-
tícias”, o bairro tem regis-
tado com frequência casos 
criminais que se traduzem 
em assaltos a residências 
e agressões físicas con-
tra cidadãos na via públi-
ca, perpetrados por cri-
minosos muitas vezes em 
grupos apelidados como 
“homens-catanas”, por 
usarem estes instrumentos 
nas suas incursões.

O comandante falou 
durante uma reunião de 
ligação Polícia-Comunida-
de para a revitalização do 
conselho comunitário de 
segurança naquela zona. 
O timoneiro da Polícia re-
velou que os protagonistas 
dos crimes são cidadãos 
que residem no mesmo 
bairro.

“Pedimos a população 
que seja vigilante, princi-
palmente à noite e em mo-
mentos em que as pessoas 
formam grupos de conver-
sa e parecem estar a tratar 

NATIQUIRE

PRM pede mais 
colaboração no combate 
à criminalidade

de assuntos que edificam, 
quando estão a planear  
actos criminosos”, pediu 
Bashir.

Reiterou que caso no-
tem movimentos estra-
nhos ou presença de des-
conhecidos é importante 
comunicar às autoridades. 

O comandante mos-
trou-se preocupado com 
os moradores que se dedi-
cam à venda de cannabis 
sativa “soruma”,  atraindo 
adolescentes e jovens para 
o consumo dessa droga em
detrimento de frequenta-

rem à escola e outras acti-
vidades construtivas.

De acordo com Bashir, 
são estas situações que 
contribuem para a crimi-
nalidade.

“Quando os jovens se 
drogam vão violentar as 
mulheres. Outros fingem 
ter a intenção de casar, mas 
depois de engravidar aban-
donam-las e desgraçam as 
suas vidas”, disse.

António Bashir pediu 
à população a estar atenta 
aos ataques terroristas que 
ocorrem em alguns distri-

tos das províncias de Cabo 
Delgado e do Niassa, que 
“não devem alastrar-se a 
Nampula”.

“Se não formos vigilan-
tes, amanhã iremos correr 
para onde? Vamos trabalhar 
juntos  para evitar confun-
dir gente de boa-fé com 
pessoas maldosas”, alertou.

O comandante subli-
nhou que pessoas desco-
nhecidas no bairro devem 
ser denunciadas às autori-
dades comunitárias locais, 
de modo a saber-se a sua 
proveniência.

População juntou-se para ouvir o comandante provincial da PRM

OS vendedores do Mercado 
Grossista do Waresta, na cida-
de de Nampula, dizem que a 
falta de diálogo com o Conse-
lho Municipal local contribui 
para aumento dos problemas 
que o mercado enfrenta, como 
o lixo, degradação acelerada
das infra-estruturas, roubos e
desmandos.

Os vendedores deste mer-
cado convivem com montes 
de lixo e águas paradas, cons-
tituindo um atentado a sua 
saúde e a dos utentes. Acor-
rem em média diária entre 20 
e 25 mil pessoas àquele local 
para fazerem as suas compras. 

“Acredito que se houvesse 
diálogo entre os vendedores 
e o município, poderíamos 
encontrar alternativas para 
solucionar os problemas do 
mercado, particularmente a 

remoção do lixo. O município 
nada faz, por isso o merca-
do continua a apresentar um 
aspecto degradante”, disse o 
vendedor Albino Omar. 

Um outro comerciante 
do Waresta, Maurício Justi-
no, referiu que, por exemplo, 
quando o Conselho Municipal 
da Cidade de Nampula imple-
mentou o projecto de requali-
ficação do mercado não ouviu 
a opinião dos vendedores so-
bre o que deveria ser feito, por 
isso que a empreitada não foi 
executada com qualidade de-
sejada. 

“Nós é que conhecemos 
este terreno, o sistema de 
drenagem das águas pluviais 
apresenta algumas lacunas, 
devido a isso a água conti-
nua estagnada. A direcção do 
mercado deve promover en-

contros com os vendedores, 
onde cada um possa dar a sua 
opinião para a melhoria do 
funcionamento do Waresta”, 
acrescentou. 

Por ouro lado, os vende-
dores dizem que pagam a taxa 
diária do mercado, porém la-
mentam que o valor não se re-
flicta na limpeza e organização 
deste local.

O director do mercado, 
Inácio Pilo-Pilo, reconheceu 
que há falta de encontros re-
gulares entre os vendedores e 
a edilidade para discutirem as 
formas de resolver os proble-
mas que enfermam o merca-
do.

Contudo, Pilo-Pilo disse 
que esforços têm sido feitos 
para que o Waresta fique lim-
po e organizado e satisfaça os 
utentes.  

MERCADO DO WARESTA

Vendedores reclamam 
diálogo para fim 
dos problemas

Associação mapeia crianças 
para facilitar apoios

A ASSOCIAÇÃO Aliança Comunitária 
(AAC), uma organização não-governamen-
tal baseada na cidade de Nampula, mapeou 
pouco mais de 100 crianças órfãs e vulnerá-
veis da urbe com vista a facilitar a disponi-
bilização de apoio. 

A maior parte das crianças em causa 
vive nos bairros suburbanos da cidade, lo-
cais onde incidem as actividades de apoio 
social da associação, que também abrangem 
outros pontos da província de Nampula.

O mapeamento vai facilitar o apoio des-
ta camada juvenil não somente da organi-
zação, como também de outras, incluindo 

entidades governamentais que eventual-
mente possam estar interessadas em fazê-
-lo.

O presidente  da Associação Aliança
Comunitária, Sérgio dos Santos, disse que,
desde a sua criação, a organização tem vin-
do a contribuir  para promoção e protecção
dos direitos das crianças, através de alguns
apoios feitos à medida das suas capacida-
des.

“É nesta perspectiva que programamos 
para os próximos dias a realização de um 
almoço solidário anual, que vai beneficiar 
mais de 100 crianças órfãs e vulneráveis da 

cidade de Nampula”, referiu dos Santos. 
A Direcção Provincial do Género, 

Criança e Acção Social em Nampula tem 
vindo a destacar o papel das organizações 
não-governamentais como a Associação 
Aliança Comunitária na prestação de as-
sistência, nalguns casos integrada feita por 
essas entidades. 

Um dos grandes projectos em execução 
em Nampula envolve a Assembleia Provin-
cial e a Visão Mundial, cuja finalidade é a 
conjugação de esforços para a promoção do 
bem-estar da criança através de iniciativas 
de saúde, nutrição, educação e protecção. 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

SEGUNDA SECÇÃO

ANÚNCIO    
Pela 2ª Secção deste Tribunal Judicial da 
Província de Nampula correm éditos de 
vinte dias, contados da segunda e última 
publicação deste anúncio, citando os 
credores desconhecidos dos executados 
Sérgio Albino Salomão e Rui Manuel 
Moguene Catoma, residentes na cidade 

de Nampula, para, no prazo de dez dias, 
posteriores ao dos éditos, reclamarem o 
pagamento dos seus créditos pelo produto 
do imóvel penhorado sobre que tenham 
garantia real, na execução nº 66/2021, 
movida por Txeneca Micro Crédito, E.I., 
com a Sede na Rua de Tete, Prédio nº 2, 

rés-do-chão, cidade de Nampula.

Nampula, aos 19 de Janeiro de 2022

O Escrivão de Direito
Ussene I. Cantassula

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Boliz Júlio
29

ANÚNCIO DE CONCURSO

REF: ITT/SCIMOZ/2022 – 002

A Save the Children acredita que cada criança merece um futuro. Em Moçambique e em todo o 
mundo, damos às crianças um começo saudável na vida, a oportunidade de aprender e protecção 
contra danos. Fazemos o que for necessário para as crianças - todos os dias e em tempos de crise - 
transformando as suas vidas e o futuro que partilhamos.

“A Save the Children International convida a todos os interessados a submeterem suas propostas com 
vista a um contrato para o fornecimento do seguinte serviço:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A CONSULTORIA PARA A ANÁLISE DE VALORES NO 

ÂMBITO DO PROJECTO BHA 

As especificações técnicas detalhadas estão incluídas nos documentos do concurso. Se estiver 
interessado em apresentar uma proposta, por favor solicite os documentos do concurso a partir do 
dia 27 de Janeiro de 2022, no seguinte endereço electrónico: scimoz@savethechildren.org

Recomenda-se a solicitar os Documentos do Concurso logo que possível. Os Documentos do Concurso 
preenchidos/propostas deverão ser apresentadas até dia 16 de Fevereiro de 2022.
Apresentação: Todas as propostas concluídas deverão ser enviadas electronicamente para o email: 
procurementmoz@savethechildren.org ou em cópia impressa e num envelope fechado/selado 
(entrega em mão ou correio) endereçado a:

Comité de Procurement:
Número de referência ITT/SCIMOZ/2022/002
Save the Children International
Rua de Tchamba, Nº 398, Maputo Moçambique

NOTA: Só serão contactados os concorrentes aprovados para o contrato.
“A Save the Children compromete-se a garantir que todos os seus funcionários e programas sejam 
absolutamente seguros para as crianças.
Aplicamos procedimentos rigorosos para garantir que somente os candidatos adequados para 
trabalhar com crianças tenham permissão para se juntar à nossa organização e todos os candidatos 
serão, portanto, sujeitos a este escrutínio.”

PEDI DO DE MANI FESTAÇÃO DE I NTERESSE 

ASSUNTO:     FI SCALI ZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO 
RESERVATÓRI O ESCAVADO DE JOFANE NO DI STRI TO DE GOVURO, 

PROVÍ NCI A DE I NHAMBANE. 

1. A ARA-Sul, IP Administração Regional de Águas do Sul, I nstituto Público pretende contratar um

Consultor para prestar Serviços de Consultoria para FI SCALI ZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DA
OBRA DE CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRI O ESCAVADO DE JOFANE NO DI STRI TO DE
GOVURO, PROVÍ NCI A DE I NHAMBANE. 

2. Para o efeito, a ARA-Sul, IP convida aos consultores elegíveis e interessados para indicar o seu

interesse em providenciar serviços desta natureza. Igualmente os consultores devem fornecer

informações indicando que estão qualificados para prestar serviços nesta consultoria (Carta de 
Manifestação de I nteresse, Perfil da Empresa destacando a experiência relevante 
relativa a execução de serviços de consultoria similar, Estatutos, Certidão do Registo 
Comercial, Alvará de consultoria para obras públicas, a partir da 1a classe com a 
categoria I I I  – Fiscalização, Quitação com I NSS, Quitação com Finanças, Certificado do 
I NE, Certificado de não falência da pessoa colectiva/ empresa) .

3. Os consultores interessados podem ainda obter mais informações na ARA-Sul, I P RAA, sita na 
Av. Samora Machel, n.º  30, 6º  Andar, Tel: + 258 21 306729/ 30, Fax:+ 258 21 306756, 
Maputo, das 9:00 às 15:00 horas, até quatro (4)  dias antes da data limite.

4. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues no endereço acima indicado o mais tardar

até as 14:00 horas do dia 14 de Fevereiro de 2022 e serão abertas às 14:15 horas do 
mesmo dia. 

5. São consultores elegíveis a participar pessoas colectivas nacionais.

6. Este pedido de Manifestação de Interesse 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.

Maputo, 27 de Janeiro de 2022 

A RAA 
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AS autoridades responsáveis 
pelo recenseamento militar, 
na cidade de Maputo, ava-
liam positivamente o anda-
mento do processo, uma vez 
que já registou até ao mo-
mento 6341 jovens, o que 
corresponde a 30.2 por cen-
to da meta prevista.

A capital tem como meta 
inscrever 20.970 mance-
bos e o facto de os 70 postos 
criados para o efeito estarem 
a funcionar normalmente e a 
receber uma afluência acei-
tável é sinal de que os jovens 
estão a acatar as mensagens 
de sensibilização.

O delegado do Centro de 
Mobilização e Recrutamento 
da Cidade de Maputo, Jair da 
Cruz, convocou ontem con-
ferência de imprensa para 
dizer que dos 6341 inscritos 
nas primeiras três semanas, 
3681 são homens e 2660 mu-
lheres. 

 Jair da Cruz avançou ain-
da que, dos sete distritos da 
cidade de Maputo, KaNyaka 
está muito próximo da meta 
atribuída de inscrever 190 
jovens, uma vez que já foram 
abrangidos 118. Em segundo 
lugar está o distrito de Ka-
Mubukwana que tem a meta 
de recensear 4166 mance-
bos, contabilizando nesta 

ASSEMBLEIA PROVINCIAL DE MAPUTO

Prioridade é apetrechar
o novo edifício-sede

A 
ASSEMBLEIA Pro-
vincial de Maputo 
(APM) tem como 
prioridade para 
este ano a con-

clusão e apetrechamento da 
sua sede que já está em fun-
cionamento desde o segun-
do semestre do ano passado, 
tendo aprovado para o efeito 
uma verba de 4,2 milhões de 
meticais.

Trata-se de um edifício 
de três andares construído de 
raiz no centro da cidade da 
Matola e entregue proviso-
riamente pelo empreiteiro, o 
que representa um passo im-
portante para a melhoria das 
condições de trabalho deste 
órgão.

A Assembleia Provincial 
de Maputo funcionava, desde 
a sua criação, em instalações 
improvisadas e sem condi-

ções necessárias para o bom 
desempenho da direcção, 
bancadas e comissões de tra-
balho.

O presidente da assem-
bleia, António Pascoal, disse 
em entrevista ao “Notícias” 
que a ocupação do edifício 
veio imprimir maior dinâmi-
ca no funcionamento, embo-
ra reconheça prevalecerem 
ainda dificuldades em termos 
de apetrechamento.

Com a provação do orça-
mento para este ano destina-
do para a conclusão e apetre-
chamento do novo edifício, 
espera-se minimizar estas 
dificuldades, embora se re-
conheça que não será con-
cluído o processo, de modo 
a ter todos os gabinetes dos 
membros da mesa, bancadas 
e comissões especializadas de 
trabalho mobilados.

Neste momento, para per-
mitir as mínimas condições de 
trabalho, foram transferidos 
os móveis que vinham usan-
do no edifício antigo mas, de 
acordo com Pascoal, esforços 
foram sendo envidados para a 
sua aquisição.

Para o presidente da as-
sembleia, a situação é transi-
tória e foi imposta pela con-
juntura económica global, 
agravada pelo abalo causado 
pela pandemia da Covid-19 
que afectou o país e a pro-
víncia de Maputo, em parti-
cular.

Conforme disse, depois 
de receber a obra, havia a 
necessidade de utilizá-la, 
tendo em conta que ainda 
se encontra no período de 
garantia e era preciso aferir 
todas as condições e detec-
tar eventuais defeitos para 

serem corrigidos pelo em-
preiteiro dentro do prazo.

“Com a aprovação da 
verba contida no POP-2022, 
acreditamos que será possí-
vel apetrechar o edifício, e a 
nossa prioridade é a sala de 
sessões para deixarmos de 
alugar quando temos reu-
niões”, disse o presidente da 
APM, para quem este passo 
vai contribuir também para 
a contenção de custos com 
o arrendamento de instala-
ções.

Por outro lado, António 
Pascoal assegurou que a as-
sembleia não está somente à 
espera do governo provincial 
para a solução deste proble-
ma e outros mas, interna-
mente, estão a ser dados 
alguns passos na busca de 
financiamento desta com-
ponente de mobiliário.

Assembleia Provincial de Maputo tem a verba aprovada para apetrechamento do seu edifício

A
R
Q
U
IV
O

CENSO MILITAR

Cidade de Maputo regista
trinta por cento de jovens

altura com 1739 registados.
Enquanto isso, os dis-

tritos Nhlamankulu e KaM-
fumu emitem um sinal um 
pouco preocupante, apre-
sentando uma percentagem 
de 22 e 24, respectivamente. 
Esta redução, segundo Jair 
da Cruz, deriva do facto de a 
maior parte dos jovens esta-
rem de férias escolares, fora 
da cidade de Maputo.

“A avaliação que faze-

mos é positiva e satisfaz-
-nos. Temos praticamente
mais um mês e já estamos
a alcançar números acei-
táveis. Ainda hoje (ontem)
estávamos a fazer uma visi-
ta ao distrito de KaMavota e
há postos que já estão quase
a alcançar a meta, o que faz
perceber que a próxima es-
tatística será melhor”, disse
da Cruz apelando aos jovens
que afluam aos postos de

recenseamento militar para 
regularizarem a sua situa-
ção. 

O recenseamento mili-
tar decorre nos estabeleci-
mentos escolares e outras 
instituições especificadas 
nas localidades, postos ad-
ministrativos, conselhos 
municipais, sedes distritais 
e capitais provinciais, bem 
como nas missões diplomá-
ticas e consulares.
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ANÚNCIO DE CONCURSO

O Ecobank Moçambique, SA sociedade com sede na Avenida Vladimir Lenine, nº 210, 

Cidade de Maputo convida empresas licenciadas e certificadas em gestão documental, 
para apresentarem propostas fechadas para a gestão documental.

1. A proposta deverá conter:

• Proposta financeira para:
a) Recolha  e armazenamento do arquivo num local seguro e confidencial;
b) Fornecimento de caixas necessárias com dimensões 45x35x30cm;
c) Organização, inventariação, indexação informática e verificação do arquivo;
d) Destruição de documentos após a vida útil;
e) Avença Mensal de armazenamento do arquivo.

• Alvará referente ao exercício da actividade;
• Cronograma de actividades físico-financeiros;
• Lista de trabalhos similares executados nos últimos 3 anos;
• NUIT da empresa e dos proprietários (proprietários referimo-nos aos sócios das

empresas);
• Certidão de Registo Comercial;
• Boletim da República.

2. A visita de carácter obrigatório ao local para avaliar o volume de documentos,
realizar-se-á nos dias 26 e 27 de Janeiro de 2022.

3. Para quaisquer esclarecimentos adicionais contactar o Departamento de EBS pelos

contactos +258  878 330 771.

4. As propostas deverão ser submetidas para os endereços abaixo indicados até às

17.00 horas do dia 4 de Fevereiro de 2022:

Bmindu@ecobank.com

Amacamo@ecobank.com

Csive@ecobank.com 

Direcção de Operações e Tecnologia
Departamento de EBS

(Ilegível)
Maputo, aos 24 de Janeiro de 2022
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A MEMBRO da Comissão Po-
lítica e cabeça de lista dos 
deputados da bancada da 
Frelimo na Assembleia da Re-
pública, pelo círculo eleitoral 
de Inhambane, Ana Rita Si-
thole, disse que, apesar das 
dificuldades financeiras, os 
diversos órgãos governamen-
tais geridos por este partido 
estão a cumprir com os seus 
planos de governação.

Sithole está desde o prin-
cípio da semana na província 
de Inhambane para avaliar 
o grau de cumprimento das
promessas feitas nas eleições 

autárquicas e gerais de 2018 e 
2019, respectivamente.

Num encontro que serviu 
para fazer uma radiografia 
sobre o que foi prometido e o 
que está a ser feito pelo Con-
selho Executivo Provincial de 
Inhambane e municípios, a 
deputada disse haver razões 
suficientes para considerar o 
desempenho de todos os ór-
gãos de satisfatório.

O encontro juntou di-
rigentes dos órgãos de go-
vernação descentralizada, 
nomeadamente, Conselho 
Executivo Provincial e dos 

Serviços de Representação do 
Estado na província, presi-
dentes dos conselhos munici-
pais, administradores distri-
tais e diferentes quadros que 
fizeram uma análise crítica 
para melhorar cada vez mais a 
sua prestação.

Os participantes con-
cluíram ser importante sa-
ber monitorar as promessas 
eleitorais, tendo em conta as 
adversidades enfrentadas nos 
últimos dois anos de gover-
nação descentralizada, o que 
requer proactividade para sa-
tisfazer os anseios do povo. 

Moçambique 
é defensor dos 
Direitos Humanos

Participantes da conferência sobre Direitos Humanos em Maputo

O 
GOVERNO reitera 
que Moçambique, 
na sua qualidade de 
membro fundador 
da União Africana, 

tem sido apologista e promo-
tor activo da divulgação e pro-
tecção dos Direitos Humanos, 
segundo defendeu ontem, em 
Maputo, a Ministra da Justiça, 
Assuntos Constitucionais e Re-
ligiosos, Helena Kida.

A governante falava na 
abertura da primeira conferên-
cia conjunta de oficiais jurídi-
cos da Comissão Africana e dos 
Direitos Humanos, do Comité 
Africano de Peritos em Direi-
tos e Bem-Estar da Criança e do 
Tribunal Africano dos Direitos 
Humanos e dos Povos, com du-
ração de três dias.

Assegurou que, no quadro 
dos compromissos internacio-
nais assumidos pelo Estado, a 

Assembleia da República rati-
ficou protocolos relativos aos 
direitos da Pessoa Idosa e da 
Pessoa com Deficiência.

Lembrou ainda que, por ser 
promotor dos Direitos Huma-
nos, o país acolheu, em 2003, a 
Cimeira dos Chefes de Estados 
e de Governo que, entre várias 
decisões, aprovou o protocolo 
relativo aos Direitos da Mulher 
em África, designado por Pro-
tocolo de Maputo.

Encorajou e enalteceu os 
esforços desenvolvidos pelos 
comissários e relatores espe-
ciais de diversos mecanismos 
africanos de direitos humanos, 
pela sua dedicação e come-
timento com causa da defesa 
dos valores consagrados nos 
instrumentos jurídicos inter-
nacionais.

Trata-se de mecanismos 
que visam estabelecer as con-

dições favoráveis de promoção 
para o bem-estar de todos ci-
dadãos de África, em confor-
midade com a Agenda 2063 da 
União Africana e Agenda 2030 
sobre os Objectivos do Desen-
volvimento Sustentável das 
Nações Unidas.

A ministra disse que a rea-
lização do encontro em Maputo 
se enquadra nas recomenda-
ções emanadas na celebração 
do 72.º Aniversário da Declara-
ção Universal dos Direitos Hu-
manos das Nações Unidas, em 
2020, que dedicou, de forma 
particular, a sensibilização e di-
vulgação do Tribunal Africano 
dos Direitos do Homem e dos 
Povos. 

Este tribunal tem por mis-
são reforçar, através de decisões 
judiciais, o mandato de protec-
ção da Comissão Africana, atra-
vés do reforço do sistema de 

salvaguarda dos Direitos Hu-
manos em África e da garantia 
do respeito e do cumprimento 
das disposições da Carta Afri-
cana, bem como de outros ins-
trumentos internacionais.

O Comité Africano de Peri-
tos sobre os Direitos e o Bem-
-Estar da Criança tem como
principal missão proteger e 
promover os direitos da crian-
ça e fazer o acompanhamento 
da implementação da Carta da 
Criança Africana.

É principal objectivo des-
te encontro proporcionar um 
fórum para os assessores jurí-
dicos dos três órgãos trocarem 
pontos de vistas sobre questões 
substantivas e operacionais que 
enfrentam no seu trabalho e 
sobre melhores práticas para 
aumentar a sua produtividade 
e, em última análise, dos res-
pectivos órgãos.

INHAMBANE

Frelimo avalia cumprimento 
do plano de governação

Para Ana Rita Sithole, os 
distritos estão empenhados 
no cumprimento do mani-
festo do partido, onde muitos 
estão bastante avançados por-
que conseguem atrair parcei-
ros que apoiam directamente 
nos investimentos aos diver-
sos sectores de desenvolvi-
mento local.

Conforme referiu, a Co-
vid-19 e a instabilidade políti-
ca no país condicionaram, de 
certa medida, o nível de cum-
primento do manifesto elei-
toral. Congratulou  o Governo 
pelo empenho no processo de 
Desarmamento, Desmobili-
zação e Reiteração (DDR) dos 
homens residuais da Renamo 
na zona norte da província,  
de modo a garantir a paz e se-
gurança definitiva.

Explicou que o encon-
tro serviu, igualmente, para 
acertar a máquina partidá-
ria a todos os níveis, onde se 
constatou que os quadros têm 
capacidade suficiente para 
implementar os programas de 
governação.

“A grande vitória que a 
Frelimo tem é de reconhe-
cer que onde não foi capaz 
de cumprir com as suas pro-
messas eleitorais deve avaliar 
os motivos e corrigir para que 
nos próximos anos não volte a 
acontecer o mesmo”, disse.

Ana Rita Sithole quer partido na solução dos problemas do povo
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1. OBJECTIVO DA FUNÇÃO

O objectivo da função é de executar e ser responsável por todas as tarefas relevantes em matéria de contabilidade 

tributária para todas as entidades da Sasol em Moçambique, além de executar, gerir e fornecer conformidade em relação 

a todos controles cambiais aplicáveis às entidades da Sasol em Moçambique, como regulamentado pelo Banco de 

Moçambique e pela legislação aplicável no país, no sector de Petróleo e Gás. 

2. PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

Contabilidade Tributária para todas as entidades da Sasol em Moçambique

• IVA 
• Rever, reavaliar e reconciliar contas de impostos indirectos nos sistemas contábeis
• Retenção na fonte 
• Rever, reavaliar e reconciliar contas de impostos indirectos nos sistemas contábeis
• IRPS 
• Rever, reavaliar e reconciliar contas de impostos indirectos nos sistemas contábeis
• IRPC
• Preparar os cálculos M22 para os períodos de relatório da Sasol 
• Rever, reavaliar e reconciliar contas de IRPC nos sistemas contábeis
• Apoiar a equipa tributária com todas as constatações ou avisos da auditoria da  Autoridade Tributária  ( em datas de 

vencimento notificadas) 
• Apoiar a equipa tributária na elaboração do dossier Fiscal e cronogramas de suporte elaborados conforme exigências 

fiscais e disponíveis nas datas de vencimento 

• Alterações e melhorias do sistema em função das exigências do negócio;
• Bom conhecimento dos módulos SAP FI e SAP JVA, para garantir o alinhamento com os objectivos e requisitos dos 

relatórios administrativos 

• Cumprimento das regras de controles internos SOX e da formação trimestral SOX 

Controles de Câmbio

• Investimento Estrangeiro Directo

• Responsável pelo processo geral de registo do IED e desembolso de empréstimos até ao prazo de envio

• Manter o cronograma actualizado e preciso de todos os IED e empréstimos feitos para as entidades da Sasol 

• Estabelecer contactos com auditores nomeados e bancos comerciais, em relação ao IDE 

• Pagamento a Fornecedores estrangeiros de contas bancárias de Moçambique 

• Responsável pelo processo geral de pagamentos aos fornecedores estrangeiros

• Estabelecer uma ligação com bancos comerciais designados, em relação a pagamentos de fornecedores estrangeiros 

• Todas as outras solicitações ad-hoc em relação aos controles de câmbio, incluindo, mas não se limitando a: 

• Explorar maneiras proactivas de expatriar fundos internos da Sasol, sempre que necessário 

• Manter-se a par de todas as leis e regulamentos internos, relacionados aos controles de câmbio 

3. QUALIFICAÇÕES & EXPERIÊNCIA

• Licenciatura em Comércio/Certificado em Teoria de Contabilidade-CTA (Comércio/Contabilidade) ou equivalente, com 2 

anos de experiência pós-certificado 

• Licenciatura em Comércio/Contabilidade ou equivalente, com 4 anos de experiência pós-certificado 
• Bacharelato em Comércio/Bacharelato em Tecnologia/Contabilidade equivalente, com 6 anos de experiência pós-certifi-

cado 

• Experiência prática em contabilidade tributária e avaliações fiscais, de acordo com os requisitos fiscais de Moçambique
• Experiência comprovada nos requisitos de contabilidade de Moçambique (PGC NIRF)
• Experiência prática comprovada em relatórios técnicos e financeiros

4. COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS

• Cultura e mentalidade Sasol 
• Impulsionar responsabilidade e alto desempenho 
• Promover o trabalho em equipe e a colaboração 
• Modelos de foco no cliente 
• Auto-desenvolvimento

INSCRIÇÕES: 

Para se inscrever, acesse 

http://www.sasol.com/careers/opportunities e clique em Africa, Estados Unidos e Internacional – ver vagas – seleccionar 

acção) e seleccionar “–SENIOR VENTURE TAX ACCOUNTANT 
Os CV’s devem estar em Inglês.
O último dia de inscrições é 28 de Janeiro de 2022 .

ANÚNCIO DE VAGA
CONTABILISTA SÉNIOR EM TRIBUTAÇÃO 
LOCALIZAÇÃO:  MAPUTO

610

1. OBJETIVO DO TRABALHO

O Especialista em Investimento Social ira apoiar na implementação de investimentos sociais em colaboração com as 
comunidades,entidades governamentais e parceiros de implementação, a fim de promover a mudança social e 
melhorar a qualidade de vida das comunidades.

2. PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES

• Fazer a Monitoria de todas as atividades de investimento social,Custos e progresso de acordo com os resultados 
esperedados pelos projectos;

• Desenvolver e fortalecer os procedimentos de monitoria fiscalização e avaliação aplicados ao investimento social;
• Desenvolvimento de sistema de monitoramento e avaliação dos projectos e programas de investimento social em 

coordenação com os principais atores da comunidade e parceiros de implementação;
• Monitoramento e avaliação do progresso geral dos projectos na obtenção de resultados;
• Coordenadar a produção de relatórios mensais, trimestrais, semestrais e anuais para o acompanhamento de todas 

as actividades do projecto para a liderança da Sasol conforme necessário;
• Participar em revisões planeamento anual de projectos e e assistir ao Gestor de Investimento Social na preparação 

de relatórios relevantes;
• Preparação de incerçã de dados em sistemas de relatórios;
• Elaborar e fazer a manutenção da Base de dados dos projetos;
• Assistir ao Gestor de Investimento Social na preparação de reuniões trimestrais com entidades governamentais e 

comunitárias;
• Coordenar a coleta e processamento de dados para monitoramento e avaliação dos Acordos de Desenvolvimento 

Local (LDA);
• Apoiar o Gestor de Investimento Social no desenvolvimento dos planos anuais de investimento social para 

aprovação pelo Comité de Parceria LDA tanto da Sasol bem como dos parceiros de implementação.
• Colaborar com o comitê local de recrutamento de emprego e apoiar as atividades de M&A e produção de relatórios 

relevantes.

3. QUALIFICAÇÕES E EXPERIÊNCIAS MÍNIMAS

• Licenciatura em Gestão de Empresas, Sociologia ou áreas afins.
• Mínimo de 6 anos de experiência relevante em desenvolvimento social e sustentabilidade, com fortes habilidades 

em medição de impacto e monitoria e avaliação. 
• Experiência solida em engajamento e desenvolvimento da comunidade, bem como de trabalho operacional / de 

campo
• Conhecimentos solidos em gestão de projectos, prazos e orçamentos.

4. COMPETÊNCIAS

• Habilidade efetiva de comunicação verbal, escrita e interpessoal em português e inglês;
• Forte capacidade de organização e gestão de tempo; capaz de gerenciar vários projectos e prioridades com prazos 

exigentes;
• Capacidade de comunicar e interagir de forma eficaz com as comunidades;
• Senso de urgência, capacidade de trabalhar dentro de prazos e em um ambiente acelerado;
• Deve ser capaz de gerenciar vários projectos em simultâneo
• Sólidos conhecimentos de Microsoft PowerPoint, Outlook, Word e Excel.

INSCRIÇÕES: 

Para se inscrever, acesse: http://www.sasol.com/careers/opportunities e clique em Africa, Estados Unidos e 
Internacional – ver vagas – seleccionar acção) e seleccionar “–SPECIALIST SOCIAL INSVESTMENT.
Os CV’s devem estar em Inglês.
O último dia de inscrições é 28 de Janeiro de 2022 .

ANÚNCIO DE VAGA
ESPECIALISTA EM INVESTIMENTO SOCIAL  
LOCALIZAÇÃO:  TEMANE
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Expanda o seu negócio
Anuncie nos websites dos nossos jornais 

e obtenha resultados

HOME NACIONAL ECONOMIA POLÍTICA CIDADES OPINIÃO

Breves

Presidente participa
no funeral do Cardeal 
Dom Alexandre ...

Destaque

PM divulga programa 
de reconstrução de 
Cabo Delgado ...

Destaque

POR DESOBEDIÊN-
CIA DO DECRETO: 
PR encerra praias...

Desporto

SED confirma CAN 
de praia em Vilanku-
los ...

Desporto

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide 
continuidade

Desporto Nacional

“Mambas realizam 
único treino no 
país “

SOCIEDADE

REPORTAGEM

Reportagem

COSAFA FEMININO:
Mocambique decide 
continuidade

Destaque

“Mambas realizam 
único treino no 
país “

CAN futebol de praia

SED confirma 
CAN de praia em 
Vilankulos ...

MOÇAMBIQUE 
no grupo da morte
A Selecção Nacional feminina de basquetebol está 
no dificílimo Grupo “B”, onde se encontra a temível 
e bi-campeã africana Nigéria e mais uma equipa por 
apurar entre os dias 16…

Para mais informação contacte a Direcção Comercial:   

 info@snoticias.co.mz | publicidade@snoticias.co.mz +258 21 427061/2  |  +258 84 910 4321    |   +258 84 340 0623
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1. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano recebeu um financiamento do Banco
Mundial para o Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência (PforR) e pretende

aplicar parte dos fundos para o pagamento do contrato de empreitada de obras de reabilitação 

resiliente da cobertura de 1 Escola Primária na Cidade de Maputo, no Distrito Urbano da

KaTembe.

2. Para o efeito, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) convida

empresas interessadas e elegíveis (com alvará mínimo aceitável de 4ª classe) a apresentarem

propostas seladas para empreitada de obras de reabilitação resiliente da cobertura na seguinte 

escola:

LOTES DISTRITO ESCOLA
Nº DE 
SALAS

Garantia Provisória

Valor Validade 

LOTE 1 KATEMBE EPC Vila da Marinha 11+1 77.000.00MZN 150 dias 

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

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março
e está aberto para todos os concorrentes elegíveis.

4. Os concorrentes elegíveis interessados poderão adquirir, consultar e obter informações

adicionais dos documentos do concurso, no endereço abaixo indicado, nos dias úteis durante

as horas normais de expediente, a partir do dia 27 de Janeiro de 2022, contra o pagamento

de uma taxa não reembolsável de 1000,00MT (mil meticais). O pagamento poderá ser

mediante a apresentação de um comprovativo de depósito na seguinte conta:

Titular: MINEDH 

Moeda: MZN

Banco: STANDARD BANK 
Conta: nº 1082023741008, 

NIB: 0003010800202374100805 

5. Os concorrentes que participaram no Concurso nº 11/W/PforR/DAQUI/21 estão isentos de
pagar a taxa mencionada no ponto 4 acima e poderão obter os documentos deste concurso sem
quaisquer custos, devendo para o efeito apresentar o comprovativo de terem participado no

concurso anterior aqui mencionado.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado, até às 10.00 horas do dia
17 de Fevereiro de 2022 e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço às 10.15
horas do mesmo dia, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer. O período

de validade das propostas é de 120 dias e deverão ser acompanhadas de Garantia Provisória.

7. A visita ao local das obras será efectuada no dia:

Lote 1 (Katembe): 7 de Fevereiro de 2022, local de concentração - Serviços Sociais da 
Cidade de Maputo, pelas 8.00 horas.

8. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito no dia 10 de Março de 2022, às
10.00 horas, no endereço abaixo indicado.

9. Endereço:
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições
Av. 24 de Julho, n.º 167, 7° Andar, Sala 703
Telefone (+258) 21 490335,
E- mail: dinis.machaul@mined.gov.mz; ndzaquene@gmail.com e

 aquisições.minedh@gmail.com

Maputo, Janeiro de 2022
A Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 

PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E RESILIÊNCIA - PforR

ANÚNCIO 

CONCURSO PÚBLICO Nº: 18/W/PforR/DAQUI/22

EMPREITADA DE REABILITAÇÃO RESILIENTE DA COBERTURA DE 11 SALAS DE AULA E 
1 ÁREA ADMINISTRATIVA, NA CIDADE DE MAPUTO (LOTE 1)
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1. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano recebeu um financiamento do Banco Mundial para
custear o Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência (PforR) e pretende aplicar parte dos
fundos para o pagamento do contrato de empreitada de obras de reabilitação resiliente da cobertura dos
edifícios de 7 Escolas Primárias na Província de Cabo Delgado, nos Distritos de: Ancuabe, Metuge e Pemba.

2. Para o efeito, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) convida empresas
interessadas e elegíveis (com alvará mínimo aceitável de 4ª classe) a apresentarem propostas seladas
para a empreitada de obras de reabilitação resiliente da cobertura dos edifícios nas seguintes escolas,
subdivididas em 3 lotes:

LOTES DISTRITO ESCOLA
Nº de Salas e Áreas 

Administrativas
Garantia Provisória

Valor Validade

LOTE 1 Ancuabe

EPC de Ncole 2+1

56.000.00MZN 150 dias
EPC de Nanduli 2

EPC de Macaia 2

EPC de Megane 2+1

LOTE 2 Metuge e 
Pemba

EPC de Nangua 5+1
91.000.00MZN 150 dias

EPC de Mahati 8+1

LOTE 3 Pemba EPC de Mulapane 10 70.000.00MZN 150 dias

3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março e está aberto para todos os
concorrentes elegíveis.

4. Os concorrentes elegíveis interessados poderão adquirir, consultar e obter informações adicionais dos
documentos do concurso, no endereço abaixo indicado, nos dias úteis durante as horas normais de
expediente, a partir do dia 27 de Janeiro de 2022, contra o pagamento de uma taxa não reembolsável
de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento poderá ser mediante a apresentação de um comprovativo
de depósito na seguinte conta:

Titular: MINEDH

Moeda: MZN

Banco: STANDARD BANK 
Conta: nº 1082023741008, 
NIB: 0003010800202374100805 

5. Os concorrentes que participaram no Concurso nº 01/W/PforR/DAQUI/21 estão isentos de pagar a taxa
mencionada no ponto 4 acima e poderão obter os documentos deste concurso sem quaisquer custos, devendo
para o efeito apresentar o comprovativo de terem participado no concurso aqui mencionado.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado, até às 10.00 horas do dia 17 de
Fevereiro de 2022 e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço às 10.15 horas do mesmo
dia, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer. O período de validade das propostas é de

120 dias e deverão ser acompanhadas de Garantia Provisória.

7. A visita ao local das obras será efectuada nos dias:

Lote 1: 2 de Fevereiro de 2022, local de concentração Serviços Distritais de Educação, Juventude e
Tecnologia de Ancuabe, pelas 10.00 horas.

Lote 2: 4 de Fevereiro de 2022, local de concentração Direcção Provincial de Educação de Cabo Delgado,

pelas 8.00 horas.

Lote 3: 4 de Fevereiro de 2022, local de concentração Direcção Provincial de Educação de Cabo Delgado,

pelas 8.00 horas.

8. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito no dia 10 de Março de 2022, às 10.00 horas,

no endereço abaixo indicado.

9. Endereço:
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições
Av. 24 de Julho, n.º 167, 7° Andar, Sala 703
Telefone (+258) 21 490335,
E- mail:   dinis.machaul@mined.gov.mz; ndzaquene@gmail.com e

aquisições.minedh@gmail.com

Maputo, aos 26 de Janeiro de 2022

A Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 

PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E RESILIÊNCIA

ANÚNCIO 

CONCURSO PÚBLICO Nº: 22/W/PforR/DAQUI/22

EMPREITADA DE REABILITAÇÃO RESILIENTE DA COBERTURA DE 31 SALAS DE AULA E 4 ÁREAS ADMINISTRATIVAS, 
NA PROVÍNCIA DE CABO-DELGADO (LOTE 1, LOTE 2 E LOTE 3)



PUBLICIDADE12 Quinta-feira, 27 de Janeiro de 2022

1. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano recebeu um financiamento do Banco Mundial para o Progra-

ma de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência (PforR) e pretende aplicar parte dos fundos para o pagamento
do contrato de empreitada de obras de reabilitação resiliente da cobertura de 14 Escolas Primárias na Província
de Nampula, nos Distritos de: Malema, Lalaua, Rapale, Murrupula e Mecubúri.

2. Para o efeito, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) convida empresas interessadas e
elegíveis (com alvará mínimo aceitável de 4ª classe) a apresentarem propostas seladas para empreitada de obras de 
reabilitação resiliente da cobertura nas seguintes escolas, subdivididas em 5 lotes: 

LOTES DISTRITO ESCOLA
Nº DE 
SALAS

Garantia Provisória

Valor Validade

LOTE 1 Malema
EPC de Mecatusse 4+1

63.000.00MZN 150 dias
EPC Entrerios 5+1

LOTE 2 Lalaua

EPC de Naculule 5+1

84.000.00MZN 150 diasEPC de Muacotana 3+1

EPC de Munosse 4+1

LOTE 3 Lalaua
EPC de Palacua 3+1

63.000.00MZN 150 diasEPC de Chuabo 3+1
EPC de Auage 3+1

LOTE 4
Rapale, 

Murrupula e 
Mecubúri

ESG de Muite 4+1

105.000.00MZN 150 dias
EPC de Namigine 5+1
EPC de Ratane II 3+1
EPC de Monapo 3+1

LOTE 5 Mecubúri
EPC de Namina 11+1

126.000.00MZN 150 dias
ESG de Namina 7+1

3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março e está aberto para todos os concorrentes elegí-
veis.

4. Os concorrentes elegíveis interessados poderão adquirir, consultar e obter informações adicionais dos documentos do 
concurso, no endereço abaixo indicado, nos dias úteis, durante as horas normais de expediente, a partir do dia 27 de
Janeiro de 2022, contra o pagamento de uma taxa não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento
poderá ser mediante a apresentação de um comprovativo de depósito na seguinte conta:

Titular: MINEDH 

Moeda: MZN
Banco: STANDARD BANK 
Conta: nº 1082023741008, 
NIB: 0003010800202374100805 

5. Os concorrentes que participaram no Concurso nº 03/W/PforR/DAQUI/21 estão isentos de pagar a taxa mencionada no
ponto 4 acima e poderão obter os documentos deste concurso sem quaisquer custos, devendo para o efeito apresentar o 
comprovativo de terem participado no concurso anterior aqui mencionado.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado, até às 10.00 horas do dia 18 de Fevereiro de
2022 e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço às 10.15 horas do mesmo dia, na presença dos con-

correntes que desejarem comparecer. O período de validade das propostas é de 120 dias e deverão ser acompanha-

das de Garantia Provisória.

7. A visita ao local das obras será efectuada nos dias:
Lote 1 (Malema): 2 de Fevereiro de 2022, local de concentração Serviços Distritais de Educação, Juventude e 
Tecnologia de Malema, pelas 8.00 horas;

Lote 2 e 3 (Lalaua): 4 de Fevereiro de 2022, local de concentração Serviços Distritais de Educação, Juventude e 
Tecnologia de Lalaua, pelas 8.00 horas;

Lote 4 (Rapale): 7 de Fevereiro de 2022, local de concentração Direcção Provincial de Educação de Nampula, pelas 
8.00 horas;

Lote 4 (Murrupula): 8 de Fevereiro de 2022, local de concentração Serviços Distritais de Educação, Juventude e 
Tecnologia de Murrupula, pelas 8.00 horas.
Lote 4 e 5 (Mecubúri): 10 de Fevereiro de 2022, local de concentração Serviços Distritais de Educação, Juventude 
e Tecnologia de Mecubúri, pelas 8.00 horas.

8. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito no dia 11 de Março de 2022, às 10.00 horas, no ende-

reço abaixo indicado.

9. Endereço:

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

Departamento de Aquisições

Av. 24 de Julho, n.º 167, 7° Andar, Sala 703

Telefone (+258) 21 490335,

E- mail: dinis.machaul@mined.gov.mz; ndzaquene@gmail.com e  aquisições.minedh@gmail.com

Maputo, aos 26 de Janeiro de 2022
A Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 

PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E RESILIÊNCIA - PforR

ANÚNCIO
CONCURSO PÚBLICO Nº: 21/W/PforR/DAQUI/22

EMPREITADA DE REABILITAÇÃO RESILIENTE DA COBERTURA DE 63 SALAS DE AULA E 14 ÁREAS ADMINISTRATIVAS, 
NA PROVÍNCIA DE NAMPULA (LOTE 1, LOTE 2, LOTE 3, LOTE 4 E LOTE 5)
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1. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano recebeu um financiamento do Banco Mundial
para o Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência (PforR) e pretende aplicar parte dos fun-
dos para o pagamento do contrato de empreitada de obras de reabilitação resiliente da cobertura de 6
Escolas Primárias na Província de Maputo, nos Distritos de: Matutuíne, Namaacha, Moamba e Manhiça.

2. Para o efeito, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) convida empresas
interessadas e elegíveis (com alvará mínimo aceitável de 4ª classe) a apresentarem propostas seladas
para empreitada de obras de reabilitação resiliente da cobertura nas seguintes escolas, subdivididas em
2 lotes:

LOTES DISTRITO ESCOLA
Nº DE 
SALAS

Garantia Provisória

Valor Validade 

LOTE 1 Matutuíne, Namaacha e Moamba

EPC de Zical 2

119.000.00MZN 150 dias
EPC de Changalane 7+2
EPC de Chigubuta 6+1
EPC de Mulambo 2+1

LOTE 2 Manhiça
EPC de Calanga 3+1

42.000.00MZN 150 dias
EPC de Nhambe 3

3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Forneci-
mento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março e está aberto para
todos os concorrentes elegíveis.

4. Os concorrentes elegíveis interessados poderão adquirir, consultar e obter informações adicionais dos
documentos do concurso, no endereço abaixo indicado, nos dias úteis, durante as horas normais de ex-
pediente, a partir do dia 27 de Janeiro de 2022, contra o pagamento de uma taxa não reembolsável de
1000,00MT (mil meticais). O pagamento poderá ser mediante a apresentação de um comprovativo de
depósito na seguinte conta:

Titular: MINEDH 
Moeda: MZN
Banco: STANDARD BANK 
Conta: nº 1082023741008, 
NIB: 0003010800202374100805

5. Os concorrentes que participaram no Concurso nº 10/W/PforR/DAQUI/21 estão isentos de pagar a taxa

mencionada no ponto 4 acima e poderão obter os documentos deste concurso sem quaisquer custos, 
devendo para o efeito apresentar o comprovativo de terem participado no concurso anterior aqui men-
cionado.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado, até às 10.00 horas do dia 18 de Feve-
reiro de 2022 e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço às 10.15 horas do mesmo dia, na
presença dos concorrentes que desejarem comparecer. O período de validade das propostas é de 120 dias
e deverão ser acompanhadas de Garantia Provisória.

7. A visita ao local das obras será efectuada nos dias:

Lote 1 (Matutuíne, Namaacha e Moamba): dias 2 e 4 de Fevereiro de 2022, sendo no dia 2 de Fe-
vereiro, Distrito da Moamba - local de concentração - Serviços Distritais de Educação, Juventude de
Moamba, pelas 9.00 horas, e o Distrito de Matutuíne - local de concentração - Serviços Distritais de
Educação, Juventude e Tecnologia de Matutuíne, pelas 13.00 horas; no dia 4 de Fevereiro, Distrito de
Namaacha - local de concentração - Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia de Namaa-
cha, pelas 10.00 horas.

Lote 2 (Manhiça): dia 7 de Fevereiro de 2022 no Distrito da Manhiça, local de concentração - Servi-
ços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia de Manhiça, pelas 10.00 horas.

8. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito no dia 11 de Março de 2022, às 10.00
horas, no endereço abaixo indicado.

9. Endereço:

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

Departamento de Aquisições

Av. 24 de Julho, n.º 167, 7° Andar, Sala 703

Telefone (+258) 21 490335,

E- mail: dinis.machaul@mined.gov.mz; ndzaquene@gmail.com e aquisições.minedh@gmail.com

Maputo, aos 26 de Janeiro de 2022

A Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 
PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E RESILIÊNCIA - PforR

ANÚNCIO 
CONCURSO PÚBLICO Nº: 19/W/PforR/DAQUI/22

EMPREITADA DE REABILITAÇÃO RESILIENTE DA COBERTURA DE 23 SALAS DE AULA 
E 5 ÁREAS ADMINISTRATIVAS, NA PROVÍNCIA DE MAPUTO (LOTE 1 E LOTE 2)

768
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295

TZM RESOURCES, LDA

Projecto De Exploração Mineira e Areias 
Pesadas de Pebane, Província Da Zambézia

plano de acção do reassentamento

CONVITE PARA REUNIÃO 
DA 2ª CONSULTA PÚBLICA

A TZM Resources, Lda pretende iniciar os trabalhos de exploração 
mineira e processamento de areias pesadas na Concessão Mineira 
4623C, localizada no Distrito de Pebane, Província da Zambézia.

O projecto está enquadrado na categoria “A” de acordo com o 
Decreto nº 54/2015, de 31 de Dezembro sobre o Regulamento 
do Processo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e exige o 
Licenciamento Ambiental da actvidade através de um Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA). 

Como parte do EIA, será elaborado um Plano de Acção para o 
Reassentamento (PAR) em virtude do projecto afectar pessoas e 
suas propriedades, assim como infra-estruturas sociais.

As 1as Consultas Públicas realizam-se nos moldes estabelecidos 
pelo Regulamento sobre o Processo de Reassentamento 
Resultante de Actividades Económicas, aprovado pelo Decreto no 
31/2012, de 8 de Agosto.

Assim sendo, estão convidadas todas as Partes Afectadas e/ou 
Interessadas a participarem da reunião de consulta pública a 
realizar-se no seguinte local:

Data Localidade Local da Reunião Hora
18/2/2022 Nabúri Povoado de Caramaca 10.00 horas

19/2/2022 Alto Maganha Povoado de Cuassiane 8.00 horas

Para mais informações, favor contactar a Enviestudos, Lda 
(Consultor Ambiental do Projecto) através dos senhores Amad 
Gani, pelo 826378703 ou Paulo Passela pelo 843289330 e/ou 
pelo correio electrónico enviestudosconsultores@gmail.com

Maputo, aos 27 de Janeiro de 2022
1137

MOZAMBIQUE HEAVYSAND CO. VII., LDA

Projecto De Exploração Mineira De Areias 
Pesadas de Arijuane, Distrito De 

Chinde Província Da Zambézia

plano de acção do reassentamento

CONVITE PARA REUNIÃO 
DA 2ª CONSULTA PÚBLICA

A Mozambique Heavysand Co. VII, Lda pretende iniciar os trabalhos 
de exploração mineira e processamento de areias pesadas na 
Concessão Mineira 9919C, localizada no Distrito de Chinde, Província 
da Zambézia.

O projecto está enquadrado na categoria “A” de acordo com o Decreto 
nº 54/2015 de 31 de Dezembro sobre o Regulamento do Processo 
de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e exige o Licenciamento 
Ambiental da actvidade através de um Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA). 

Como parte do EIA, será elaborado um Plano de Acção para o 
Reassentamento (PAR) em virtude do projecto afectar pessoas e suas 
propriedades, assim como infra-estruturas sociais.

As 1as Consultas Públicas realizam-se nos moldes estabelecidos pelo 
Regulamento sobre o Processo de Reassentamento Resultante de 
Actividades Económicas, aprovado pelo Decreto no 31/2012, de 8 de 
Agosto.

Assim sendo, estão convidadas todas as Partes Afectadas e/ou 
Interessadas a participarem da reunião de consulta pública a realizar-
se no seguinte local:

Data Localidade Local da Reunião Hora

16/2/2022 Arijuane Nhatoguene/Polombe 10.00 horas

Para mais informações, favor contactar a Enviestudos, Lda (Consultor 
Ambiental do Projecto) através dos senhores Amad Gani, pelo 
826378703 ou Paulo Passela pelo 843289330 e/ou pelo correio 
electrónico enviestudosconsultores@gmail.com

Maputo, aos 27 de Janeiro de 2022
1137

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

ANÚNCIO
O Venerando Juiz-Conselheiro do Tribunal Administrativo faz saber que correm éditos de 30 (trinta) dias, contados 
a partir da data da sua publicação, notificando a senhora FLORÊNCIA PIO JOSÉ DAMIÃO TOMO, com último 
domicílio profissional na Direcção Provincial de Justiça da Zambézia, sita na travessa 1º de Junho, Prédio Monteiro 
Giro, apelante nos Autos de Recurso de Apelação n.˚ 18/2012-P, interposto contra o Acórdão n.˚ 61/2011, da 
Primeira Secção deste Tribunal, para comparecer, querendo, no Cartório do Plenário deste Tribunal, onde será 
notificada de todo o conteúdo do douto Acórdão n.° 151/2021, de 7 de Outubro.-------------------------------------------
E  para constar  se  lavrou  o  presente Anúncio, para efeito de publicação no lugar designado por lei.--------------------

Maputo, aos 30 de Dezembro de 2021

A Secretária Judicial
Flávia Angelina Chitachi Mapatse

Verifiquei
Juiz-Conselheiro Relator

Dr. João Varimelo 
781



PUBLICIDADE14 Quinta-feira, 27 de Janeiro de 2022

Município de Quissico
CONSELHO MUNICIPAL DA VILA DE QUISSICO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES-UGEA

ADENDA AO ANÚNCIO DO CONCURSO Nº1/2022

Na sequência do anúncio de Concurso Nº1/2022 publicado no jornal “Noticias” do dia 26 de Janeiro de 2022, o Conselho 
Municipal da Vila de Quissico convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos, 
conforme as  modalidades e datas previstas na tabela abaixo: 

N° do Concurso Objecto
Modalidade do 

Concurso

Data e hora-
limite para 
entrega de 
propostas 

Data e hora de 
abertura de 
propostas

Prazo de 
entrega das 
propostas

Garantia
Provisória

90I0000541/
CL/01/2022

Fornecimento 
de equipamento 
informático para 

instalação do E-SISTAF

Limitado
8/2/2022
8.30 horas

8/2/2022
8.45 horas

12 dias Não aplicavel

90I0000541/
CL/02/2022

Fornecimento 
de refeições 

(representação)

Limitado 8/2/2022
9.30 horas

8/2/2022
9.45 horas

12 dias Não aplicavel

90I0000541/
CL/03/2022

Fornecimento de 
géneros alimentícios

Limitado
8/2/2022

10.30 horas
8/2/2022

10.45 horas
12 dias Não aplicavel

90I0000541/
CL/04/2022

Fornecimento de 
combustíveis e 

lubrificantes para 
veículos do Conselho e 
Assembleia Autárquica

Limitado
8/2/2022

11.30 horas
8/2/2022

11.45 horas
12 dias Não aplicavel

90I0000541/
CL/05/2022

Fornecimento de 
material de higiene e 

limpeza
Limitado

9/2/2022
8.30 horas

9/2/2022
8.45 horas

12 dias Não aplicavel

90I0000541/
CL/06/2022

Fornecimento de 
material de escritório 

(consumíveis)
Limitado

9/2/2022
9.30 horas

9/2/2022
9.45 horas

12 dias Não aplicavel

90I0000541/
PD/02/2022

Manutenção e reparação 
de meios circulantes da 

instituição

Pequena 
Dimensão

9/2/2022
10.30 horas

9/2/2022
10.45 horas

12 dias Não aplicavel

90I0000541/
PD/01/2022

Fornecimento de peças 
para manutenção 

de máquinas e 
equipamentos 
informáticos

Pequena 
Dimensão

9/2/2022
11.30 horas

9/2/2022
11.45 horas

12 dias Não aplicavel

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

2. Endereço: Conselho Municipal da Vila de Quissico

Unidade Gestora Executora das Aquisições 

e-mail: ugeacmvquissico@gmail.com
Rua da Cadeia, Telef: n° +258 860031586 

Data de Anúncio de Posicionamento: 15 de Fevereiro de 2022, com início às 8.00 horas.   

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

Quissico, Janeiro de 2022

A Entidade Competente
2

“Construindo resiliência na zona costeira por meio de abordagens de adaptação ba-

seadas em ecossistemas (EBA) na área da Grande Maputo”

Pedido de Manifestação de Interesse – 2/FNDS/UGEA/EbA/SC/22-

 Para Contratação de um Consultor Individual para Realizar um Estudo da Linha de 
Base no Âmbito de Início da Implementação das Actividades do Projecto

1. O Projecto intitulado “Construindo resiliência na zona costeira através de abordagens de adaptação baseada em
ecossistemas (EbA) na Área do Grande Maputo”, é financiado pelo Fundo dos Países Menos Desenvolvidos (LDCF),
com uma duração de 5 anos. A Agência Executora é a Direcção Nacional do Ambiente do Ministério da Terra e Am-
biente (MTA/DINAB), o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) é responsável pela Gestão Finan-
ceira, apoiada pela Unidade de Adaptação às Alterações Climáticas (UNEP/CCAU) do Programa das Nações Unidas
para o Ambiente. O projecto destina-se a “aumentar a capacidade das comunidades vulneráveis na Área do Grande
Maputo para implementar abordagens de adaptação baseadas em ecossistemas.

2. Neste contexto, o FNDS, para garantir a implementação adequada das actividades do Projecto, o FNDS pretende con-
tratar um Consultor Individual para realizar um Estudo da Linha de Base no âmbito de início da Implementação 
das actividades do Projecto.

3. A presente consultoria terá a duração estimada entre 50 e 55 dias de trabalho num período máximo de 5 meses.

• O consultor deve ter as seguintes qualificações:
• Mestrado em área relevante, tais como Mudanças Climáticas, Gestão de Riscos de Desastres, Ciências Ambien-

tais, Gestão de Recursos Naturais, Governança, Políticas e Gestão Pública, Administração Pública, Desenvolvi-
mento Internacional ou áreas afins;

• 5 anos de experiência profissional relevante em adaptação às mudanças climáticas, processos de descentraliza-
ção da gestão de recursos naturais, governança e desenvolvimento local;

• 5 anos de experiência de trabalho relevante na avaliação da vulnerabilidade ao risco climático e actividades
relacionadas, como tendências climáticas, cenário e projecções, pesquisas e entrevistas a nível comunitário,
mapeamento participativo de vulnerabilidades, análise de gênero e estudos de linha de base; e

• Experiência anterior no desenvolvimento de intervenções de adaptação às mudanças climáticas com foco par-
ticular na adaptação baseada em ecossistemas.

4. Assim sendo, o FNDS convida aos interessados a manifestarem o seu interesse para realizar os serviços acima refe-
ridos. O Consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos definidos no Regulamento de Contratação
de Empreitada, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado pelo método de contratação de
consultor individual, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, método de selecção Pessoas Singulares.

5. Os candidatos interessados e com o perfil exigido deverão enviar as suas propostas de candidatura que devem
consistir nos seguintes documentos: (1) Carta de candidatura, (2) CV, (3) cópia dos diplomas ou certificados dos
graus académicos e referências, até às 15.30 horas do dia 11 de Fevereiro de 2022 para o endereço abaixo
indicado. Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados.

6. Esclarecimentos adicionais e Termos de Referência poderão ser obtidos no endereço abaixo indicado, de segunda a 
sexta-feira, das 8.00 às 15.00 horas. Os envelopes contendo as Manifestações de Interesse deverão estar claramente 
identificados com a referência a consultoria a que se pretende candidatar.

Endereço:
Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS)
Praça dos Heróis, Caixa Postal-1406, rés-do-chão
Telefone: 21360957.
Edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Maputo – Moçambique
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Southern Africa Trade and Connectivity Project 

ANNOUNCEMENT OF REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST 

CONTRACTING CONSULTING SERVICES TO DEVELOP THE NATIONAL LOGISTICS STRATEGY FOR 
MOZAMBIQUE 

Projecto nº P164847
Número de Referência: MZ-UGPTC-271582-CS-QCBS /2021

1. The Government of Mozambique, through the Ministry of Transport and Communications (MTC), is implementing
the Southern Africa Trade and Connectivity Project (SATCP), with funding from the World Bank. The project aims to
reduce trade costs and time, increase regional trade coordination, develop regional value chains and improve access to 
infrastructure. This includes investments along the Nacala and Beira Corridors that link Mozambique to Malawi, and 
along the Maputo Corridor that links Mozambique to South Africa through Ponta do Ouro, and the project intends to 
apply part of the funds for hiring Consultancy services for development of the National Logistics Strategy.

2. The objective of the Mozambique National Logistics Strategy is to diagnose the current realities and project strategy,
logistics and transport actions necessary for the short, medium, and long term, which promote growth of the country
and has a role sustained and relevant in the new regional and global multimodal transport and logistics schemes. 

3. The specific objectives presented below constitute a minimum guidance framework, which is not  exhaustive or limiting in
the development of the Mozambique National Logistics strategy are: a) Understand the current structure and foreseeable 
evolution of the demand and  needs of logistics services in the context of  national and international production and trade 
chains with Mozambique as a transit or distribution platform., b) Identify and define supplies of infrastructure, logistics 
and transportation services that exists in the country and determine the actions and investments necessary to provide a 
timely and quality response to the requirements of the demand among others.

4. Thus, the MTC, through the Southern Africa Trade and Connectivity Project, invites interested and eligible consulting
firms to express interest in carrying out the aforementioned consultancy. Interested consulting firms must provide
information indicating that they have the required qualification, experience, technical and professional competence for 
successful implementation of the assignment (via brochures, description of similar work performed, years of experience 
in the field, including work experience, etc.) 

 5. The consulting firm will be selected in accordance with the World Bank procedures defined in the Procurement Regulation
for Borrowers of Investment Project Financing Operations for Goods, Works, Technical Services and Consulting Services, 
2020 edition. The selection method will be based on Quality and Cost and the contract is expected to last for eight (8) 
calendar months.

6. The Short-listing criteria will be as follows: (i) The consulting firm should have been in business for at least 20 years; (ii)
Should have at least 15 years of international experience in development of National Logistics Strategy (iii) Should have
at least 10 years of experience in analysis and diagnosis of logistics chains and their spatial expression in a network of 
corridors (iv) The expression of interest must have a maximum of 25 pages.

7. Interested consultants may collect or request the Terms of Reference at the address below, during normal business hours.

8. The envelopes containing Expressions of Interest must be sent with the following indications: Ref.: MZ-UGPTC-271582-
CS-QCBS/2021- Hiring Consultancy for development of the National Logistics Strategy.

9. Expressions of Interest must be submitted electronically (preferably) or physically in Portuguese or in English by February 
9, 2022, 2:00 pm (local time) to the address below.

Endereço:
Ministério dos Transportes e Comunicações
Projecto de Comércio e Conectividade da África Austral 
Attn: Unidade de Aquisições
Av. Mártires de Inhaminga, n.º 336, 1º Andar-Esquerdo, Maputo-Moçambique
Email: pde-procurement@pde.gov.mz

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
Projecto de Comércio e Conectividade da África Austral 

ANÚNCIO DE PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVER A ESTRATÉGIA NACIONAL DE 
LOGÍSTICA PARA MOÇAMBIQUE

Projecto nº P164847
Número de Referência: MZ-UGPTC-271582-CS-QCBS /2021

1. O Governo de Moçambique, através do Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC) está a implementar o Projecto de Comércio 
e Conectividade da África Austral (PCCAA), com financiamento do Banco Mundial, que visa aumentar a coordenação comercial 
regional, desenvolver cadeias de valor regional e melhorar o acesso às infra-estruturas, incluindo investimentos ao longo dos 
Corredores de Nacala e Beira que ligam Moçambique ao Malawi, e ao longo do Corredor de Maputo que liga Moçambique à África 
do Sul através da Ponta do Ouro, e pretende aplicar parte dos fundos do Projecto para a contratação Consultoria para Elaboração 
da Estratégia Nacional de Logística.

2. O objectivo da Estratégia Nacional de Logística de Moçambique é diagnosticar as realidades actuais e a estratégia de projecto,
logística e acções de transporte necessárias a curto, médio e longo prazo, que promovam o crescimento do país e que tenham um 
papel sustentado e relevante nos novos esquemas globais de transporte e logística multimodal. 

3. Os objectivos específicos a seguir apresentados constituem um quadro de orientação mínimo, que não é exaustivo nem limitativo 
no desenvolvimento da estratégia Logística Nacional de Moçambique são: a) Compreender a estrutura actual e a evolução
previsível da procura e necessidades de serviços logísticos no contexto da e cadeias internacionais de produção e comércio com 
Moçambique como plataforma de trânsito ou distribuição., b) Identificar e definir os fornecimentos de infraestrutura, logística e 
serviços de transporte existentes no país e determinar as ações e investimentos necessários para dar uma resposta tempestiva e 
de qualidade aos requisitos da demanda, entre outros.

4. Assim, o MTC, através do Projecto de Comércio e Conectividade da África Austral convida consultores interessados e elegíveis a
manifestarem interesse em realizar a referida consultoria. Os consultores interessados devem fornecer informações indicando
que estão qualificados para executar os serviços (através de folhetos, descrição de trabalhos semelhantes realizados, anos de 
experiência na área, incluindo experiência de trabalho, etc.)

5. A empresa de consultoria será seleccionada de acordo com os procedimentos do Banco Mundial definidos no Regulamento de 
Aquisição para Mutuários de Operações de Financiamento de Projectos de Investimento para Bens, Obras, Serviços Técnicos e
Serviços de Consultoria, edição 2020, e o método de selecção será a Selecção Baseada na Qualidade e  Custo e o contrato deverá
durar oito (8) meses corridos.

6. Os critérios de Shortlisting serão os seguintes: (i) A empresa de consultoria deve estar no mercado há pelo menos 20 anos; (ii) 
Deve ter pelo menos 15 anos de experiência internacional no desenvolvimento da Estratégia Logística Nacional (iii) Deve ter pelo 
menos 10 anos de experiência em análise e diagnóstico de cadeias logísticas e sua expressão espacial numa rede de corredores 
(iv) A expressão de interesse deve ter no máximo 25 páginas. 

7. Os consultores interessados poderão consultar ou solicitar os Termos de Referência no endereço abaixo, durante o horário normal 
de expediente.

8. Os envelopes contendo Manifestações de Interesse deverão ser enviados com as seguintes indicações: Ref.: MZ-UGPTC-271582-
CS-QCBS /2021- Contratação de Consultoria para Elaboração da Estratégia Logística Nacional.

9. As Manifestações de Interesse deverão ser enviadas electronicamente (preferencialmente) ou fisicamente no idioma nacional ou 
em inglês até ao dia 9 de Fevereiro de 2022, às 14.00 horas (horário local) para o endereço abaixo

Endereço:
Ministério dos Transportes e Comunicações
Projecto de Comércio e Conectividade da África Austral 
Attn: Unidade de Aquisições
Av. Mártires de Inhaminga, n.º 336, 1º Andar-Esquerdo, Maputo-Moçambique
Email: pde-procurement@pde.gov.mz
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Iluminando a Transformação de Moçambique 

A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) recebeu um financiamento da Agência Sueca de Cooperação para o De-
senvolvimento Internacional (ASDI) e pretende usar parte dos fundos para pagamentos no âmbito dos seguintes 
Projectos: 

LOTE1: Estudo de Viabilidade da Linha Nampula – Angoche a 110 kV da Linha Aérea; e 

LOTE2: Estudo de Viabilidade para Reconstrução da Linha Aérea a 110 kV, incluindo a Travessia do Rio; Subes-
tação a 110 kV/ 33 kV; e Linhas de Distribuição a 33 kV no Norte da Província de Cabo Delgado. 

Este pedido de Manifestação de Interesse visa o recrutamento de duas Empresas de Consultoria, ou seja, uma 
Empresa para cada um dos Lotes supracitados. O principal objectivo dos Estudos de Viabilidade é elaborar um 
relatório de viabilidade financiável independente, incluindo a necessária integração com a rede existente nas res-
pectivas áreas, demonstrando uma solução de custo eficaz. 

Os Estudos de Viabilidade financiáveis poderão ser usados como base para a EDM procurar financiamento das 
agências internacionais de financiamento de desenvolvimento para implementar os Projectos de expansão e refor-
ço da rede recomendados. 

A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) convida os Candidatos a manifestarem o seu interesse na prestação 
dos Serviços descritos acima. 

Este pedido de Manifestação de Interesse está aberto para Empresas de Consultorias. 

O Requerente deve apresentar apenas um pedido, seja em seu nome ou como membro de um Consórcio. Se um 
Candidato (incluindo qualquer membro do Consórcio) submeter ou participar em mais de uma solicitação, todas 
as solicitações serão rejeitadas. No entanto, o mesmo Sub-consultor pode participar de várias candidaturas. 

Se o Requerente for um Consórcio, a Manifestação de Interesse deve incluir: 

 Uma cópia do Acordo do Consórcio celebrado por todos os membros;

Ou

 Uma carta de intenção para assinar um Contrato Consórcio, assinado por todos os membros juntamente
com uma cópia da proposta do Contrato.

No entanto, na ausência deste documento, os demais membros serão considerados como Sub-consultores. 

Assim, as experiências e qualificações dos Sub-consultores não serão levadas em consideração na avaliação das 
candidaturas. 

Os Candidatos interessados devem fornecer informações que comprovem que são qualificados e experientes para 
executar os Serviços solicitados. Para o efeito, devem ser apresentadas provas documentadas de serviços recentes 
e semelhantes. 

Requisitos de qualificação da Empresa de Consultoria: 

Pelo menos 3 Estudos de Viabilidade similares realizados nos últimos 5 anos para um Servidor Público de Ener-
gia Eléctrica; e 

Experiência de trabalho em Países da África Subsaariana nos últimos 5 anos. 

A inscrição do Consultor na Manifestação de Interesse que atende aos requisitos de qualificação será classificada 
com base nos seguintes Critérios de Classificação:  

Nota: Se houver um caso de corrupção a ser apresentado ao Tribunal contra a Pessoa Física ou o Conselho de Administração 
da Firma/ Instituição/ Empresa ou qualquer sócio do Consórcio, tal Pessoa Física ou Conselho de Administração da Firma/ 
Instituição/ Empresa ou qualquer parceiro do Consórcio para a Manifestação de Interesse será excluído da avaliação. 

Qualquer candidatura que não cumpra nenhum destes requisitos será rejeitada. 

Entre as candidaturas apresentadas, a Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) selecionará um máximo de 6 (seis) Propo-
nentes por cada Lote, que tenham atingido um mínimo de 70 pontos, a quem deverá ser enviada a Solicitação de Propostas 
para a realização dos Serviços. 

As Manifestações de Interesse deverão ser enviadas em envelope lacrado para o endereço abaixo: 

Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) 

Direcção de Electrificação e Projectos (DEP) 

Avenida Filipe Samuel Magaia, N.º 368, 1º Andar 

E-mail: nampula.cabodelgado@edm.co.mz

O prazo para o envio da Manifestação de Interesse é: 4 de Março de 2022.

Maputo, 27 de Janeiro de 2022 

DIRECÇÃO DE ELECTRIFICAÇÃO E PROJECTOS 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
Manifestação de Interesse 

Critérios Sub-Pontuação Pontuação 
Máxima 

1. Evidência da capacidade de entrega e experiência relevante durante os últimos 5 (cinco) anos
(Experiência da Empresa)

50 

1.1. A experiência será considerada semelhante, se incluir os seguintes elementos: 
 Tamanho do Projecto;
 Descrição do Escopo: Conclusão do Estudo de Viabilidade;
 Cliente: Concessionária de Energia Eléctrica.

30 

1.2. A evidência de prestação de serviços de alta qualidade e capacidade de monitorar e garantir a 
qualidade ao Cliente (Tal evidência deve ser demonstrada por uma declaração de satisfação sobre o 
serviço prestado e emitida pelo Cliente). 

15 

1.3. A experiência com as condições de trabalho nos Países da SADC e nos Países da África Subsaria-
na. 

5 

2. Conhecimentos Disponíveis e Capacidade de Recursos Humanos     40 

2.1. Gestão de Projectos com 15 anos de experiência, especialmente em Estudos de Viabilidade; 
(Certificado em Gestão de Projectos e Gestão de Contratos – Anexar os Certificados). 

25 

2.2. Engenheiros e Economistas de Planeamento de Sistemas com 10 anos de experiência, incluindo 
suporte técnico de backup. 

 15 

3. Fornecimento do Certificado e Políticas mais recentes para:
 ISO 9001: Certificado ou Política de Qualidade da sua Empresa.      10 
Pontuação Total Geral  100 

Iluminando a Transformação de Moçambique 

Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) has received funding from the Swedish International Development Coo-
peration Agency (SIDA) and intends to use part of the funds thereof for payments under the following Projects: 

LOT1:  Feasibility Study for Nampula – Angoche 110 kV OH Line; and 

LOT2: Feasibility Study for Reconstruction of 110 kV OHL including River Crossing; 110 kV/ 33 kV Substation; 
and 33 kV Distribution Lines in the North of Cabo Delgado Province. 

This request for Expression of Interest seeks to recruit two Consulting Companies, i.e., one Company for each of 
the above-mentioned Lots. The main objective of the Feasibility Studies is to prepare an independent bankable 
feasibility reports, including the necessary integration with the existing network in the respective areas, demons-
trating an effective cost solution. 

The bankable Feasibility Studies will be capable of being used as the basis for EDM to seek financing from inter-
national development financing agencies to implement the recommended grid expansion and strengthening pro-
jects. 

Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) hereby invites Applicants to express their interest in delivering the Ser-
vices described above. 

This request for Expressions of Interest is open to Consulting Companies. 

The Applicant should submit only one application, either in its name or as a member of a Joint Venture (JV). If an 
Applicant (including any JV member) submits or participates in more than one application, those applications 
shall be all rejected. However, the same Subconsultant may participate in several applications. 

If the Applicant is a JV, the Expression of Interest should include: 

 A copy of the JV Agreement entered into by all members;

or

 A letter of intent to execute a JV Agreement, signed by all members together with a copy of the Agreement
proposal.

However, in the absence of this document, the other members will be considered as Subconsultants. 

Hence, the experiences and qualifications of Subconsultants will not be taken into consideration in the evaluation of the ap-
plications. 

Interested Applicants must provide information evidencing that they are qualified and experienced to perform the requested 
Services. For that purpose, documented evidence of recent and similar services should be submitted. 

Qualification requirements of the Consulting Company: 

 At least 3 similar Feasibility Studies performed in the last 5 years for an Electricity Public Utility; and

 Experience from Sub-Saharan African Countries in the last 5 years.

The Consultant’s EOI application which meets the qualification requirements will be ranked based on the following Ranking 
Criteria: 

Note: If there is a corruption case being filed to Court against the Natural Person or Board of Director of the Fir-

m/ Institution/ Company or any partner of the JV, such Natural Person or Board of Director of the Firm/ Institu-

tion/ Company or any partner of the JV EOI shall be excluded from the evaluation. 

An application that does not meet any of these requirements will be rejected. 

Among the submitted applications, Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) will shortlist a maximum of six (6) 

Applicants for each Lot that have reached a minimum of 70 points, to whom the Request for Proposals to carry 

out the Services shall be sent. 

The Expressions of Interest must be submitted in a sealed envelop to the address below: 

Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM)  
Electrification and Projects Directorate (DEP) 
Filipe Samuel Magaia Avenue, Nr. 368, 1st Floor 
Email:  nampula.cabodelgado@edm.co.mz   

Maputo, 27th January 2022 

DIRECÇÃO DE ELECTRIFICAÇÃO E PROJECTOS 
CONSULTING SERVICES 

Expressions of Interest 

Criteria Sub-
score 

Maximum 
Score 

1. Evidence of the capacity to deliver and relevant experience during the past five (5) years
(Experience of the Company)

50 

1.1. The experience shall be considered similar if it includes the following ele-
ments: 

 Size of the Project;
 Scope Description: The Feasibility Study concluded;
 Client: Electricity Public Utility.

30 

1.2. The evidence of delivering high-quality services and ability to monitor and 
ensure quality to a Client (Such evidence should be demonstrated by a declara-
tion of satisfaction on the service provided and issued by the Client). 

15 

1.3 The experience with working conditions in SADC Countries and  Sub-Saharan African 
Countries. 

5 

2. Available Expertise and Human Resource Capacity
40 

2.1 Project Management expertise with 15 years of experience especially in Feasibility Studi-
es; 

      (Certified in Project Management as well as Contract Management – Certificates to be 
attached). 

25 

2.2 System Planning Engineers and Economists with 10 years of experience, including te-
chnical backup support. 

15 

3. Provision of latest Certificate and Policies for:
 ISO 9001: Certificate or your Company’s Quality Policy.

10 

Overall Total Score 100 

764



PUBLICIDADE16 Quinta-feira, 27 de Janeiro de 2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

PROVÍNCIA DE INHAMBANE
GOVERNO DO DISTRITO DE INHARRIME

SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA 

Aviso
Por Despacho de 21 de Janeiro de 2022, da Exma. Senhora Administradora do Distrito de Inharrime está 

aberto o Concurso de Ingresso nas Carreiras de Docente N1 e Agente de Serviço (Guardas), nos termos do 

nº 1 do artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado e nos termos do nº 2 do artigo 

1 do Decreto nº 5/2006, de 12 de Abril.

1 - Candidatos
São candidatos deste concurso os licenciados em Ensino de Química, com habilitações a Biologia, e os 

graduados da 7ª classe do subsistema do ensino geral ou equivalente.

2 - Vagas disponíveis
Está disponível (1) uma vaga para o ingresso na Carreira de Docente N1, e (3) três vagas para a carreira 

de Agente de Serviço (Guarda). 

3 -  São Requisitos para o ingresso:
a) Ter a nacionalidade moçambicana; NUIT; Idade igual ou superior a 18 anos; Sanidade mental

e capacidade física compatíveis à actividade a que se candidata; Não ter sido reformado(a) /
expulso(a) do Aparelho do Estado; Serviço militar regularizado.

Para os Agentes de Serviço, só se candidata quem tiver cumprido o serviço militar.

4 - Candidatura:
No acto de candidatura, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos:
Certidão de Narrativa Completa de Registo de Nascimento ou fotocópia do BI (reconhecidas); Certidão de 
habilitações literárias ou Profissionais; Um requerimento para o ingresso no Aparelho do Estado dirigido 
a Exma. Senhora Administradora do Distrito, Declaração do candidato sob compromisso de honra. Cartão 
de desmobilização para os candidatos à carreira de Agente de Serviço.
Os restantes documentos comprovativos dos requisitos acima descritos serão exigidos aos candidatos 
aprovados do concurso.

7 - Local de candidatura
As candidaturas deverão ser submetidas na Repartição de Recursos Humanos do Serviço Distrital de 

Educação, Juventude e Tecnologia de Inharrime, de segunda a sexta-feira, das 7.30 às 15.30 horas. 

8 - Critérios de apuramento
O apuramento obedecerá os critérios abaixo:
Para os candidatos à carreira docente, será considerada a precedência das médias de conclusão do curso, 
nota de entrevista.
Para os candidatos à carreira de Agente de Serviço, será a nota da prova escrita, prova de aptidão física e 
outros.
O concurso é válido por 30 dias, contados a partir da data de publicação no jornal “Notícias”.  

Os suplentes deste concurso poderão preencher as vagas que por ventura venham a ficar abertas no quadro de 
pessoal do SDEJT de Inharrime, durante os próximos 3 anos, segundo a sua ordem de precedência na pauta final.

Inharrime, aos 18 de Janeiro de 2022

O Director do Serviço Distrital

José Luís Chelene
(Especialista de Educação)
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

AGÊNCIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE MAPUTO

Anúncio de Adjudicação

Nos termos do n°2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 

Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 

n.º 5/2016, de 8 de Março, a Agência Metropolitana de Transporte de Maputo- AMT, anuncia

a adjudicação do seguinte concurso:

Nº do Concurso Objecto
Modalidade de 

Contratação
Concorrente
Adjudicado

Valor de 
Adjudicação

02/UGEA/AMT/22
Fornecimento de Gás 

Natural Veicular (GNV)
Ajuste Directo AUTOGÁS, SA 100.800.000,00MT

Maputo, aos 27 de Janeiro de 2022

A Entidade Contratante
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ACADEMIA MILITAR “MARECHAL SAMORA MACHEL”
GABINETE DO COMANDANTE

Edital N.º 01/2022

Anúncio Público
Contratação de Docentes

• A Academia Militar “Marechal Samora Machel”, sediada na Cidade de Nampula faz saber ao
público em geral que estão abertas vagas para a Carreira de Docente a tempo parcial para as

seguintes áreas de conhecimento:

• Ciências Militares

• Ciências Exactas

• Ciências Sociais

• Ciências Económicas e Jurídicas
• Engenharias e Comunicação

• Línguas

• Preparação Física e Desporto

Requisitos e habilidades:
• Nível superior com experiência mínima na docência de 3 anos (Doutoramento é uma grande

vantagem);

• Formação psicopedagógica comprovada;
• Forte capacidade interactiva/comunicativa.

A submissão das candidaturas será feita junto à Direcção Pedagógica. Apenas os candidatos 
apurados na primeira fase, serão submetidos a uma entrevista junto dos júris constituídos ao nível 
dos Departamentos. As candidaturas deverão ser dirigidas ao Comandante da Academia Militar, 

através de um requerimento, anexando os seguintes documentos:
• Curriculum Vitae;

• Cópia de B.I ou Certidão de Registo de Nascimento, autenticados;
• Fotocópia autenticada de Certificado de habilitações literárias/profissionais;
• Pagamento de 300,00MT para impresso.

Após o apuramento, os candidatos deverão entregar os documentos abaixo mencionados, 
devidamente autenticados, à Academia Militar, sita na Praça dos Heróis – n.º 501, através da 
Repartição do Pessoal, até ao dia 15 de Março de 2022.

a) Cópia de B.I ou Certidão de Registo de Nascimento;
b) Mapa da Junta de Saúde;

c) Certificado do Registo Criminal;
d) Declaração militar;

e) Certidão de Habilitações Literárias ou Profissionais;
f) Declaração de Compromisso de Honra;

g) Comprovativo de autorização para contratação da instituição onde o candidato é funcionário
a tempo inteiro;

h) NUIT.

O concurso é valido por um período de 20 dias, após a sua data de publicação.

Nampula, aos 26 de Janeiro de 2022

Autoridade Competente

(Ilegível)

Academia Militar “Marechal Samora Machel”         Praça dos Heróis – n.º 501      Fax: 26218410 - Nampula
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO INTERIOR

COMANDO PROVINCIAL DA PRM-INHAMBANE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO 
O Comando Provincial da PRM de Inhambane, Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA) 
convida empresas interessadas a apresentarem propostas seladas para o concurso abaixo descrito:

N° Concurso Objecto
Data/Hora de 

Entrega de 
Proposta

Data/Hora/Local 
de Abertura das 

Propostas

Data/Hora de 
Anuncio de 

Posicionamento

Valor do 
documento 
de concurso

17I000141/CL/
Nº01/2022 Concurso 

Limitado

Conclusão das Obras de 
Reabilitação da Residência 

Oficial do Comandante 
Provincial da PRM-

Inhambane

14/2/2022
10.00 horas

14/2/2022 
11.00 horas

Sala de Sessões do Cdo 
Provincial

17/2/2022 
14.30 horas

Sala de Sessões do Cdo 
Provincial 

2.000,00MT

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do
Concurso ou adquirí-los pelo valor indicado na tabela acima, no Departamento de Aquisições -
Direcção de Logística e Finanças da PRM - Inhambane, sita na Avenida Ahmed Sekou Touré, n.º
280, Telefax n.º 29320295/29320338, e pelo email: ugeacprm.inhambane@gmail.com

2. O período de validade das propostas será de 90 dias contados, a partir da data de abertura das
propostas.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço mencionado no nº 1, nas datas e horas acima
referidas.

4. As propostas serão abertas a partir das datas e horas supracitadas nos respectivos locais.

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 n.º 5/2016, de 8 de
Março.

Inhambane, Janeiro 2022

Unidade Gestora Executora das Aquisições
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE NAMPULA

GOVERNO DO DISTRITO DE MUECATE
SERVIÇO DISTRITAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E TECNOLOGIA

Aviso N.º 01/2022

Abertura de Concurso de Ingresso

Por Despacho de 7 de Janeiro de 2022, da Exma Senhora Administradora do Distrito de Muecate torna-se público que 

nos termos do disposto no nº 1 do artigo 35 do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado conjugado com 

alínea a) do artigo 4 e artigo 5, ambos do Diploma Ministerial nº 88/2005, de 28 de Abril e alínea a) do nº 2 do artigo 

2 do Decreto nº 5/2006, de 12 de Abril, está aberto um concurso de ingresso no Aparelho do Estado, na modalidade 

documental e entrevista profissinal, pelo prazo de 30 dias, a contar do dia 10 de Janeiro do ano em curso, para o 

provimento de vagas nas carreiras de Docentes N1 (3), sendo licenciados em Ensino de Física (1) Ensino Biologia 
(1) e Ensino de Educação Visual e Tecnológico (1); Docente N3 (2) vagas; Docente N4 (35) vagas; Agente de
Serviço (6) vagas e Auxiliar (15) vagas.

1. Requisitos gerais: Ser de nacionalidade moçambicana; Ter idade igual ou superior a 18 anos; Não ter sido expulso

ou aposentado no Aparelho do Estado; Ter sanidade mental e capacidade física para o desempenho de funções no
Estado; e Ter situação militar regularizada.

2. A admissão ao concurso é solicitada a Exma. Senhora Administradora do Distrito de Muecate, por meio de um

requerimento com assinatura reconhecida, instruído com os seguintes documentos:

a) Três cópias de Certificado de habilitações compatível com a carreira a que se candidata - autenticados;
b) Três cópias de B.I ou Certidão narrativa completa de nascimento - autenticadas;

c) Declaração sob compromisso de honra de não ter sido expulso do Aparelho de Estado - autenticado;

d) Cópia do NUIT.

3. A selecção dos candidatos será efectuada por avaliação documental seguido de entrevista profissional.

4. O prazo de validade do concurso é de três anos, contados a partir da data de publicação da lista definitiva de
classificação final no Boletim da República.

5. Para as vagas das carreiras de Docente N1; DN3, Agente de Serviço e Auxiliares serão absorvidos os
candidatos suplentes dos concursos passados e publicados no Boletim da República ainda vigentes.

Muecate, aos 7 de Janeiro de 2022

O DIRECTOR DO SERVIÇO 

Moinde César

(Especialista de Educação)
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Anúncio para Manifestação de Interesse para 
Fornecimento de Serviços e Bens

a) A We Effect é uma organização de cooperação para desenvolvimento fundada pelo movimento
cooperativo sueco em 1958 com o objectivo de combater a pobreza. Opera em Moçambique desde 1999 e
tem escritórios em Maputo e Lichinga.

b) Os escritórios da We Effect em Maputo aceitam manifestações de interesse por parte de pequenas
e médias empresas, nacionais, a fim de fornecer bens e serviço a We Effect em Maputo para o ano
de 2022. Os interessados poderão enviar manifestações de interesse para um, ou mais de um dos
serviços abaixo, de acordo com sua área de especialidade:

1. Serviços de tradução e interpretação Português-Inglês-Português;

2. Recursos Humanos, Migração;

3. Fornecimento de material de escritório e consumíveis de informática;

4. Fornecimento de passagem aéreas a nível nacional e internacional;

5. Serviços hoteleiros, acomodação e conferências;

6. Produtos de mercearia;

7. Correctores de seguros;

8. Serviços de seguros;

9. Serviços de comunicação: produção de material audiovisual, estudos de casos e histórias de sucesso;

10. Manutenção de equipamento informático;

11. Catering, serviços de ornamentação, gestão de resíduos sólidos;

12. Correios e serviços aduaneiros: transporte de correspondência e desembaraço aduaneiro;

13. Serviços de Contabilidade e Auditoria;

14. Serviços jurídicos.

c) Os interessados poderão manifestar o seu interesse enviando os documentos abaixo para o e-mail
procurement.mozambique@weeffect.org até às 17.00 horas do dia 28 de Janeiro de 2022.

1. Carta de apresentação/ motivação (nome da empresa, pessoa de contacto, domicílio profissional,
tipo de actividade, experiência no mercado, referências, razões pelas quais gostaria de colaborar
com a We Effect), máximo duas (2) páginas.

2. Certidão Comercial.

3. NUIT.

4. Alvará.

5. Comprovativo de cumprimentos de obrigações fiscais.

Somente empresas pré-seleccionadas serão contactadas.

Maputo, aos 24 de Janeiro de 2022
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1. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano recebeu um financiamento do Banco Mundial para o Programa
de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência (PforR) e pretende aplicar parte dos fundos para o pagamento do
contrato de empreitada de obras de reabilitação resiliente da cobertura de 18 Escolas Primárias na Província de

Sofala, na Cidade da Beira e distritos de Dondo, Búzi, Machanga, Muanza, Gorongosa e Nhamatanda.

2. Para o efeito, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) convida empresas interessadas e
elegíveis (com alvará mínimo aceitável de 4ª classe) a apresentarem propostas seladas para empreitada de obras

de reabilitação resiliente da cobertura nas seguintes escolas, subdivididas em 7 lotes:

LOTES DISTRITO ESCOLA
Nº de Salas de 
aula e Espaços 

Administrativos

Garantia Provisória

Valor Validade

LOTE 1 Beira e Dondo
EPC Nova Chamba 6

63.000.00MZN 150 dias
EPC de Nguthu 3

LOTE 2 Dondo
EPC Samora Moisés 
Machel

18 126.000.00MZN 150 dias

LOTE 3 Búzi
EPC Manheche 3

63.000.00MZN 150 diasEPC Fumo 3

EPC Djovo 3

LOTE 4 Búzi

EPC Guacuanhe 3

84.000.00MZN 150 dias
EPC Inhambere 3

EPC Paulo S. Kankhomba 3

EPC Mararanhe 3

LOTE 5 Machanga

EPC Muvi 5+1

77.000.00MZN 150 diasEPC Zimuala 3+1

EPC Beia Peia 3+1

LOTE 6
Machanga e 

Muanza

EPC Moanga 3+1

63.000.00MZN 150 diasEPC Muguruzo 3+1

EPC Pedreira 3+1

LOTE 7
Gorongosa e 
Nhamatanda

EPC Tambarara 5+1
70.000.00MZN 150 dias

EPC Chitunga 5+1

3. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens
e Prestação de Serviços ao Estado, Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março e está aberto para todos os concorrentes

elegíveis.

4. Os concorrentes elegíveis interessados poderão adquirir, consultar e obter informações adicionais dos documentos
do concurso, no endereço abaixo indicado, nos dias úteis, durante as horas normais de expediente, a partir do dia
18 de Janeiro de 2022, contra o pagamento de uma taxa não reembolsável de 1000,00MT (mil meticais). O

pagamento poderá ser mediante a apresentação de um comprovativo de depósito na seguinte conta:

Titular: MINEDH 
Moeda:  MZN

Banco:   STANDARD BANK 
Conta:    nº 1082023741008, 

NIB:     0003010800202374100805 

5. Os concorrentes que participaram no Concurso nº 07/W/PforR/DAQUI/21 estão isentos de pagar a taxa mencionada
no ponto 4 acima e poderão obter os documentos deste concurso sem quaisquer custos, devendo para o efeito
apresentar o comprovativo de terem participado no concurso anterior aqui mencionado.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado, até às 10.00 horas do dia 17 de Fevereiro
de 2022 e serão abertas em sessão pública no mesmo endereço às 10.15 horas do mesmo dia, na presença

dos concorrentes que desejarem comparecer. O período de validade das propostas é de 120 dias e deverão ser

acompanhadas de Garantia Provisória.

7. A visita ao local das obras será efectuada nos dias:

Lote 1 e 2 (Beira e Dondo): 2 de Fevereiro de 2022, local de concentração Direcção Provincial de Educação

de Sofala, pelas 8.00 horas.

Lote 3 e 4 (Búzi): 4 de Fevereiro de 2022, local de concentração Serviços Distritais de Educação Juventude e

Tecnologia de Búzi, pelas 8.00 horas.

Lote 5 e 6 (Machanga): 7 de Fevereiro de 2022, local de concentração Serviços Distritais de Educação

Juventude e Tecnologia de Machanga, pelas 8.00 horas.

Lote 6 (Muanza): 9 de Feveiro de 2022, local de concentração Serviços Distritais de Educação Juventude e

Tecnologia de Muanza, pelas 8.00 horas.

Lote 7 (Nhamatada e Gorongosa): 11 de Fevereiro de 2022, local de concentração Serviços Distritais de

Educação Juventude e Tecnologia de Nhamatanda, pelas 8.00 horas.

8. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito no dia  10 de Março de 2022, às 10.00 horas, no

endereço abaixo indicado.

9. Endereço:
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições
Av. 24 de Julho, n.º 167, 7° Andar, Sala 703

Telefone (+258) 21 490335, 
E- mail: dinis.machaul@mined.gov.mz; ndzaquene@gmail.com e aquisições.minedh@gmail.com

Maputo, aos 26 de Janeiro de 2022

A Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES 

PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E RESILIÊNCIA

ANÚNCIO 
CONCURSO PÚBLICO Nº: 20/W/PforR/DAQUI/22

EMPREITADA DE REABILITAÇÃO RESILIENTE DA COBERTURA DE 78 SALAS DE AULA E 8 ÁREAS ADMINISTRATIVAS, 
NA PROVÍNCIA DE SOFALA (LOTE 1, LOTE 2, LOTE 3, LOTE 4, LOTE 5, LOTE6 E LOTE 7)
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Informamos que o Absa irá proceder à venda de 3 viaturas através de um leilão público.

Todos os interessados em participar poderão apresentar as suas propostas de manifestação de interesse para compra de referidas viaturas
em carta fechada para os escritórios do Absa sitos na Avenida 25 de Setembro Nº 1184, Maputo ou para o endereço de correio electrónico:
fleetsale@absa.africa devendo ter como título “matrícula da viatura”. No corpo do email ou nas cartas de oferta, e devem ser submetidas
até as 17 horas do dia 07 de Fevereiro  de 2022.

Regras do Leilão

• Um mesmo participante poderá colocar várias propostas, sendo que será apenas considerada a de maior valor e as restantes, excluídas
automaticamente;

Será seleccionado o participante que apresentar o melhor lance ou seja, com a proposta de valor mais elevado;

As propostas deverão ser endereçadas ao contactos acima mencionados, por carta fechada ou e-mail cujo título deverá ser a matrícula
do carro pretendido e deverá conter a informação de contacto telefónico do participante;

Os valores expressos na correspondência deverão ser em numerário e por extenso;

Serão notificados somente os participantes que apresentarem as propostas mais altas;

Serão excluídas todas as propostas apresentadas com valor inferior ao de referência de licitação definido no concurso;

O participante seleccionado terá 5 (cinco) dias uteis a contar da data de notificação para efectuar o pagamento integral da viatura na
conta interna do Absa-5002;

Caso o pagamento não seja efectuado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, será considerada vencedora a  a segunda proposta mais alta,
sendo  concedidos 5 (cinco) dias úteis para que o pagamento seja efectuado pelo segundo participante seleccionado;

Todos os custos inerentes à transferência e registo de titularidade das viaturas ocorrem por conta do proponente;

As viaturas serão entregues no estado de conservação em que se encontram à data do leilão, sendo da responsabilidade do participante
avaliar as condições das viaturas para a tomada de decisão; O Banco não prestará qualquer garantia relativamente às viaturas em leilão,
nem terá qualquer responsabilidade sobre potenciais avarias posteriores ou durante o período de licitação e do seu levantamento;

Após confirmação do pagamento, a viatura deverá ser retirada das instalações do Banco num prazo máximo de 3 (três) dias.
A retirada e ou necessidade de transporte da viatura recairá sob a responsabilidade do comprador.

•

 

•

•

•

 •

• 

•
 

•

 

•

 

•

 

Para esclarecimentos adicionais poderão contactar o Sr. Alfredo Mondlane, através dos contactos
de email: alfredo.mondlane@absa.africa ou telemóvel (+258) 84 910 38 54 

As viaturas poderão ser vistas no parque de estacionamento do edifício Absa sito na Av 25 de Setembro nº 1118 nos dias 27 de Janeiro 
à 07 de Fevereiro das 08 horas às 15 horas.

Absa Bank Moçambique, SA (registado sob o número 101220982) é regulado pelo Banco de Moçambique.

Abate de Viaturas

Marca / Modelo Matrícula Ano de Aquisição Valor de Referência

Toyota Prado 2.8 ACZ081MP 2013 2.756.009,00 MT

MAZDA BT 50 4*4 C/D ABF 783MC 2012 403.221.00 MT

MAZDA BT 50 4*4 C/D ABF 785MC 2012 284.322.50 MT
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Gabinete de Prevenção e Combate à Droga da Cidade de Maputo
Departamento do Património

Av. Eduardo Mondlane
Prédio da APIE no 6º andar

As propostas devem ser apresentadas em papel em formato A4 do dia 28 de Fevereiro 

a 2 de Março na hora do expediente, e as cartas serão abertas no dia 3 no tempo 

normal de expediente indicado no anúncio, obrigatoriamente nos termos do artigo 

nº42/2018 de 24 de Julho que aprova o Regulamento de Gestão do Património do 

Estado (RGPE). Devem ser enviadas para:GPCDCM@GMAIL.COM 

Gabinete de Prevenção e Combate à Droga da Cidade de Maputo

N ú m e r o 
e m 
ordem

N ° d e  
Registo

Designação do Bem Valor pelo qual o 
proponente pretende 
adquirir o Bem

01 0000143 PC marca Dell   500,00 Mts

02 0000114 Banco 1.500,00 Mts

03 0000156 Cadeira e rvestida por esponja e tecido    500,00  Mts

04 0000056 Gileira Ariston   2.000,00 Mts

05 000001 Viatura Nissan Dupla Cabina 15,000,00 Mts

A falta de Observância do estipulado implicará rejeição da proposta pela Comissão\

Na proposta deverá constar o endereço, contacto telefónico e o número do B.I/ Dire 

ou Passaporte, documento que deverão ser exibidos no acto de pagamento de dez por 

cento do bem pretendido.

O concorrente deve se fazer presente no acto de abertura das propostas, ou por 

intermédio de um representador de uma credencial devidamente autenticada, bem 

como fotocópia de bilhete de identificação do concorrente sob pena de rejeição da sua 
proposta pela comissão  nos termos do artigo nº 92 do RGPE.

O Bem é adjudicado ao concorrente que apresentar maior oferta na proposta inicial, 

ou em caso de duas ou mais propostas, se aquele que apresentar maior oferta nos 

termos do nº 2 no artigo 93 do RGPE.

Se o proponente vencedor não estiver presente ou não efectuar o pagamento de 

10% do Bem de arrematação e adjudicação é feita ao proponente seguinte ou terá 

decrescente pelo valor da proposta acrescido de 10% da proposta inicial nos termos 

do n° 3 do artigo n° 93 do RGPE.’

No acto de arrematação na sessão de hasta pública arremantante deve efectuar o 

pagamento na totalidade um mínimo de 10% de valor de arrematação em numerário 

ou em cheque visado nos termos do artigo 93 do RGPE.

Sermpre que no acto de adjudicação o adjudicatório não tenha efectuado o pagamento 

na totalidade proceder ao pagamento do remanascente nos 10 dias seguintes a hasta 

pública sob pena de perder 10% do valor de arrematação nos termos do n° 6 do artigo 

93 do RGPE.

Se o Bem adquirido não for levantado no prazo de 15(quinze) dias subsequente a 

hasta pública a respeito à adjudicação será cancelada com perda pelo adquirante dos 

10% do valor total do Bem a favor do Estado nos termos do n°3 do artigo 98 RGPE.

Independentemente de qualquer outro procedimento, os concorrentes que por si ou 

por intermédio de outro indivíduo ou concorrente param prática do acto que viole o 

proceituado no RGPE são aplicados nos termos do artigo 102 do RGPE as seguintes 

sanções:

a) Multa correspondente a 1( um) salário mínimo da Função Pública

b) Proibição de Concorrer por 3 (três)  Hastas Públicas e

c) Em caso de reincidncia, proibição de concorrer pelo período de 5 anos.-
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República de Moçambique
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS

COFRE GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com a alínea d) do nº3 Artigo 33 conjugado com o nº2 do artigo 64 do Regulamento de 
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação do seguinte concurso:

Entidade
adjudicada

Objecto 
de Contratação

 Montane 
de Adjudicação

Modalidade 
de Contratacao

Arcus
Consultores, 
Lda

Fiscalização das Obras 
de Manutenção da Residência
 Protocolar e  Conservatória 
do Registo Civil  e Notariado 
de Kanyaka

749.805,00MT Ajuste Directo 
Nº02/UGEA/
CGRN/2022

Maputo, Janeiro de 2022

O Presidente do Conselho de Administração do Cofre
____________________________

(Ilegível)
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A energia está a 
reinventar-se. 
E nós também!

Total está a 
transformar-se 
e a tornar-se 
TotalEnergies
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A Fundação François Sommer, Fundação Internacional para a 

Gestão da Fauna (FFS-IGF),  uma parceria com a Administração 

do Parque Nacional do Gilé (PNAG) procura um Gestor de 

Operações para programa de apoio ao PNAG. 

• O Gestor deverá reportar ao Assessor Técnico do Projecto e

será responsável pela gestão operacional do Parque (infra-

estruturas, frota de veículos, aprovisionamento, gestão de

equipamentos, logística).

Para solicitação dos Termos de Referência e esclarecimentos, os 

candidatos deverão solicitar a descrição completa da posição 

aos seguintes endereços de correio electrónico: t.buruwate@

fondationfrancoissommer.org & alessandrofusari@yhaoo.it. 

Data-limite para recepção dos CVs: 11 de Fevereiro de 2022.
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ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL 

Nº 02/INM/RAQ/2022

1. A Imprensa Nacional de Moçambique, EP convida pessoas colectivas nacionais ou estrangeiras

interessadas, a apresentarem propostas fechadas para fornecimento de uma máquina de
impressão offset a duas cores.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos

do Concurso ou levantá-los no endereço indicado no número seguinte, mediante o paga-

mento da importância não reembolsável de 1.500,00MT, a depositar na conta bancária n.º

0016111000043 - ABSA.

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

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 9.00 horas do dia 4 de Março
de 2022, data em que serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, pelas 9.15 horas,

na presença dos concorrentes e de outros interessados que desejarem presenciar o acto.

Imprensa Nacional de Moçambique, EP

Rua de Imprensa, n.º 283

Maputo – Moçambique

5. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 500.000,00MT
(quinhentos mil meticais).

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.º 5/2016,

de 8 de Março.

Maputo, Janeiro de 2022

A Autoridade Competente 

Armindo Matos

Presidente do Conselho de Administração

C O N V O C A T Ó R I A
Ficam convocados os sócios da Sociedade NOVELTY VOYAGE, LDA, com sede 

nesta Cidade de Maputo, matriculada na Conservatória do Registo de Entidades 

Legais sob N.U.E.L 101046605, para a Assembleia Geral Extraordinária, a ter 

lugar na sede da sociedade, no dia 4/2/ 2022, pelas 9.00 horas (nove horas), 

com a seguinte agenda:

• Projecção das actividades referentes ao exercício em curso.

Maputo, aos 27 de Janeiro de 2022

A Administração
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INTERNATIONAL PUBLIC TENDER 
ANNOUNCEMENT NO 02/INM/RAQ/2022 

1. Imprensa Nacional de Moçambique, E.P., invites interested national or foreign legal entities

to submit sealed proposals for the supply of a two-color offset printing machine.

2. Interested bidders may obtain further information, examine the Tender Documents or col-

lect them at the address indicated in the following number, upon payment of the non-re-

fundable amount of 1.500,00MT, to be deposited in bank account number 0016111000043

- ABSA.

3. The validity period of the proposals is 120 days.

The proposals must be delivered to the address below by 09:00 AM of 4th March 2022,

they will be opened in a public session at the same address, at 09:15 AM, on the same

date, in the presence of the bidders and other interested parties who wish to attend the

session.

 Imprensa Nacional de Moçambique, E.P

Rua de Imprensa, n.º 283

Maputo - Mozambique

4. The proposals must be supported by a provisional bank guarantee in the amount of 500.000, 

00MT (five hundred thousand meticais).
5. The tender will be governed by the Regulations for Contracting Public Works, Supply of

Goods and Services to the State, approved by Decree n.º 5/2016, of March 8.

Maputo, January 2022

The Competent Body 

Armindo Matos

/Chairman of the Board of Directors/
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EM PRIMEIRA MÃO

ENCONTRE NOTÍCIAS QUE MARCAM A ACTUALIDADE

NACIONAL E INTERNACIONAL

BAIXE O APLICATIVO
NA PLAY STORE E  APP STORE

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

1364
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

1ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO

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

Pemba, aos 13 de Janeiro de 2022

O Juiz-Presidente
Dr. João Guilherme Mchuembo

(Juiz de Direito “A”)

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

(Oficial de Justiça)
10
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REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO

Eu, ELIAS PELEMBE, moçambicano, divorciado, natural de Chibuto, por-
tador do Bilhete de Identidade nº 1010100556451S, emitido a 18 de Outubro 
de 2010, vitalício, pela Direcção de Identificação Civil de Maputo, residen-
te na Av. Agostinho Neto, nº 1509, 2º andar-direito, Bairro Central, cidade 
de Maputo, pelo presente instrumento de REVOGAÇÃO, extingo e declaro 
sem nenhum efeito toda a procuração por mim outorgada a favor de MARIA 
AUGUSTA MESSIAS MOISÉS PELEMBE, divorciada, natural de Maputo, res-
idente no Bairro Agostinho Neto, localidade de Michafutene, nº 1964, quar-
teirão 33C, portadora do BI nº 110103993958M, minha ex-esposa, sendo uma 
por Instrumento Público datado de 8 de Março de 2019, perante a Técnica 
Superior N1 Natália Júlio Amade, no 2º Cartório Notarial da Cidade de Mapu-
to, por meio da qual a nomeei como procuradora, no entanto, sendo agora 
divorciado, declaro findos todos poderes sobre o imóvel designado fracção 
autónoma designada pela letra “F” do prédio em regime de propriedade 
horizontal número nove mil, cento e vinte e seis a folhas cento e dezanove, 
do livro B/25, inscrito sob o número oitenta e oito mil, duzentos e quarenta 
e dois, folhas sessenta e cinco, do livro G cento e trinta e cinco, conforme 
a certidão predial. Tendo cessado a relação jurídica por divórcio por mútuo 
consenso nº 187/2021, com a homologação pela Conservatória competente, 
aos 3 de Setembro de 2021, e tendo o mandante ficado beneficiário da mora-
dia de família que é o imóvel acima, para além de outros bens, revogo a mes-
ma e todos os poderes que tenham sido conferidos à procuradora nesta ou 
quaisquer outras que tenham sido feitas sobre todos os bens móveis e imóveis 
da minha propriedade, ficando esta e todas outras que possivelmente exis-
tam canceladas e sem nenhum efeito jurídico pretendido.

Maputo, aos 7 de Dezembro de 2021
O Outorgante
Elias Pelembe
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm Autos de 
Execução Ordinária nº 218/2018-N que o exequente Moza Banco, S.A., move contra 
os executados Arel, Limitada e Arcénio Zacarias dos Santos, ambos residentes nesta 
cidade, foi ordenada a venda por meio de propostas em carta fechada, em primeira 
praça, do imóvel abaixo descrito:

Imóvel a vender

Um imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 3.152 a fls. 
27, do livro B/12, inscrito sob o nº 62.064 a fls. 164, do livro G/67, a favor de Arcénio 
Zacarias dos Santos, nesta cidade.
As propostas devem mencionar preço superior constante da avaliação no valor de 8 
525 200,00MT (oito milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e duzentos meticais).
No dia 25 de Fevereiro de 2022, pelas 9.00 horas, na Sala de Audiências desta Secção, 
proceder-se-á à abertura das propostas apresentadas até esse momento, cujo acto os 
proponentes podem assistir.
São convidadas todas as pessoas com interesse na compra do imóvel, a entregarem 
as propostas em cartas fechadas, no Cartório da 1ª Secção Comercial do Tribunal 
Judicial da Cidade de Maputo, sito no Palácio da Justiça, durante as horas normais de 
expediente, na compra do referido imóvel, bem como ficam notificados àqueles que nos 
termos do disposto no art. 876º, nº 2 do CPC, podia requerer a adjudicação e bem assim 
aos titulares de qualquer direito de preferência na alienação do bem penhorado para, 
querendo, exercerem o seu direito no acto da praça.
As pessoas interessadas em visitar o imóvel poderão o fazer através do seguinte 
endereço: O imóvel localiza-se no bairro Polana-Cimento “A”, Av. 24 de Julho, nº 129, 
5º andar, nesta cidade.

Maputo, aos 20 de Dezembro de 2021

A Ajudante de Escrivão de Direito
Felismina Jemisse Ubisse

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E 
TRABALHO

SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 

DE OLGA MARIA MULIMA 
E FILIPE ANTÓNIO DE 

ABREU JÚNIOR

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de dezoito de Janeiro de dois 
mil e vinte e dois, exarada de 
folhas cinco a seis, do livro de 
notas para escrituras diversas 
número trezentos e sessenta 
e cinco, traço “B”, do Segundo 
Cartório Notarial de Maputo, 
perante mim, DANILO MOMADE 
BAY, Conservador e Notário 
Superior, em exercício no 
referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito de OLGA 
MARIA MULIMA, de sessenta 
e seis anos de idade, no estado 
de casada, sob o regime de 
comunhão geral de bens, com 
Filipe António de Abreu 
Júnior, natural de Maputo, com 
última residência habitual no 
Bairro da Matola, filha de Neli 
Mulima.
Foi celebrada ainda por óbito de 
FILIPE ANTÓNIO DE ABREU 
JÚNIOR, de setenta e três anos 
de idade, no estado de viúvo, 
de nacionalidade moçambicana, 
com última residência habitual 
no Bairro do Fomento-Matola, 
filho de Filipe António de Abreu 
e de Leopoldina Vicente da Silva.
Que os falecidos não deixaram 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última 
vontade. Deixaram como únicos 
e universais herdeiros de todos 
seus bens, seus filhos: Eugénio 
Lino de Abreu, casado, sob 
o regime de comunhão de
adquiridos com Sónia Bibi
Valgy Figia, Tânia Leopoldina
de Abreu e Victor Manuel
de Abreu, solteiros, maiores,
naturais de Maputo.
Que segundo a lei não há quem
com eles possa concorrer a esta
sucessão, que da herança fazem
parte bens móveis e imóveis,
incluindo contas bancárias.

Está Conforme
Maputo, aos 24 de Janeiro de 

2022
A Notária
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Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO

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 ERNESTO DODI 
CHAÚQUE

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura de 
sete de Dezembro de dois mil e 
vinte e um, exarada de folhas 
setenta e um verso a folhas 
setenta e três verso, do livro de 
notas para escrituras diversas 
número vinte e nove, 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 Ernesto Dodi Chaúque, 
casado que era com Elisa Tovela, 
de cinquenta e oito anos de 
idade à data da sua morte e com 
última residência habitual no 
Bairro da Matola, Município da 
Matola, província de Maputo.
Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer outra 
forma de disposição da sua última 
vontade, tendo deixado como 
únicos e universais herdeiros 
de seus bens, seus filhos: 
Cândida Tovela Chaúque, 
Felimão Ernesto Chaúque, 
Filipe Ernesto Chaúque, 
Moisés Ernesto Chaúque, 
Ernesto Dody Chaúque, Elisa 
Ernesto Chaúque, Cremildo 
Ernesto Chaúque, Aida 
Ernesto Chaúque, solteiros, 
maiores e residentes em 
Maputo, Felismina dos Santos 
Hunguana, em substituição 
por óbito de Idalina Tovela 
Chaúque, filha do decuju, 
Mayombe Chaúque Laranjeira 
Matsimbe, em substituição 
por óbito de Josina Maria 
Chaúque, filha do decuju e a 
cônjuge sobreviva Elisa Tovela, 
residente em Maputo.
Que não existem outras pessoas 
que de lei possam concorrer na 
sucessão.
Fazem parte da herança todos os 
bens móveis e imóveis, incluindo 
contas bancárias em nome do 
falecido.

Está Conforme

Matola, aos 23 de Dezembro de 
2021

A Notária
(Ilegível)

1143

REPÚBLICA DE 
MOÇAMBIQUE

CONSELHO DOS SERVIÇOS 
DE REPRESENTAÇÃO DO 
ESTADO NA CIDADE DE 

MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E 

TRABALHO
3.ª CONSERVATÓRIA DO 

REGISTO CIVIL DE MAPUTO 
COM FUNÇÕES NOTARIAIS

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE EZEQUIAS 
MACAMO

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
outorgada no dia catorze de 
Dezembro de dois mil e vinte 
e um, lavrada a folhas noventa 
e sete e seguintes, do livro de 
notas para escrituras diversas 
número quarenta, traço “B”, 
da Terceira Conservatória do 
Registo Civil com Funções 
Notariais, perante mim, Amélia 
Gonçalves Machava, licenciada 
em Direito, Conservadora e 
Notária Superior, em exercício 
nesta Conservatória, foi lavrada 
uma Escritura de Habilitação 
de Herdeiros por óbito de 
EZEQUIAS MACAMO, de 
então oitenta e sete anos de 
idade, natural de Chibuto, no 
estado que era de casado com 
Rosalina Filimone Boene, com 
última residência habitual no 
Bairro George Dimitrov, cidade 
de Maputo, filho de Uanhimpe 
Macamo e de Nemuasse Bila, 
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: Manuel 
Ezequias Macamo, António 
Armando Macamo, solteiros, 
maiores e Melita Ezequias 
Macamo, divorciada, todos 
naturais de Maputo, onde 
residem.
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 14 de Janeiro de 

2022

A Notária
(Ilegível)
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Superfície 78 778  km²

População  1 606 568 (2007); 17 Distritos
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O 
CONSELHO  Executi-
vo Provincial de Tete 
quer dinamizar a acti-
vidade pesqueira jun-
to das comunidades, 

sobretudo das zonas rurais com 
vista a melhorar as suas condi-
ções de vida.

Tal como referiu há dias o 
governador provincial, Do-
mingos Viola, o sector pes-
queiro tem sido uma das prin-
cipais fontes de rendimento 
das populações que vivem ao 
longo da albufeira de Cahora 
Bassa, bem assim em alguns 
distritos com potencial para o 
desenvolvimento da aquacul-
tura.

Domingos Viola disse que 
a aquacultura é uma das acti-
vidades de bandeira do sector 
pesqueiro e a mesma é pratica-
da em gaiolas flutuantes e em 
tanques em terra. Nesta activi-
dade, conforme referiu, estão 
envolvidos cerca de 500 pisci-
cultores em toda a província, 
com um volume de produção 
anual que ronda a mil tonela-
das.

“Esta pescaria garante a 
disponibilidade alimentar das 
comunidades envolvidas e o 
abastecimento do mercado in-
terno”, disse o governador que 
acrescentou que outro pescado 
capturado nas águas que ba-
nham a província é exportado 

Executivo provincial dinamiza 
actividade pesqueira

para África do Sul, Zimbabwe, 
Zâmbia, Malawi, RD Congo e 
Tanzania .

Refira-se que, as águas in-
teriores na província de Tete 
ocupam uma área de 2900 
quilómetros quadrados, dos 
quais, 2645 preenchidos pela 
albufeira de Cahora Bassa, que 

possui importantíssima con-
tribuição na pesca e aquacul-
tura.

Ainda no decurso do pre-
sente ano, de acordo com Do-
mingos Viola, será dinamizada 
a divulgação das potencialida-
des e oportunidades de investi-
mento existentes na província, 

como parte integrante do cres-
cimento e desenvolvimento 
económico e da criação de em-
prego que constituem pilares 
fundamentais da actuação do 
executivo provincial.

Domingos Viola considera 
que o investimento é impor-
tante para o crescimento eco-

nómico, geração de emprego e 
aumento da produção global, 
sendo importante expandi-lo 
em infra-estruturas como es-
tradas, escolas, hospitais, ha-
bitação, transportes públicos, 
sistemas de comunicações, 
rede de energia eléctrica, entre 
outros.

Tanque em terra para a criação de peixe

A DIRECÇÃO Provincial de 
Cultura e Turismo de Tete pre-
tende maior envolvimento 
e intervenção dos órgãos de 
administração do Estado e do 
empresariado, com vista a di-
namizar o plano de acções do 
desenvolvimento cultural e 

turístico da província.
O director provincial de 

Cultura e Turismo, Richard 
Baulene, apontou que a pro-
víncia possui um mosaico 
cultural e turístico de maior 
qualidade nacional e interna-
cional. 

“A nossa província pos-
sui enormes potencialidades 
turísticas, desde a rica bio-
diversidade, multiculturali-
dade, gastronomia singular, 
produtos típicos de qualidade, 
serviços diversos, hospitali-
dade da sua população, entre 

Pretende-se maior envolvimento
para desenvolvimento turístico

outros capazes de transformar 
Tete num destino turístico de 
referência nacional e interna-
cional”, disse.

Baulene disse estarem 
em curso acções que servirão 
de suporte para alavancar os 
destinos turísticos e cultu-
rais, sendo que as atenções 
estão viradas para o Parque 
Nacional de Mágoè, progra-
ma Tchuma Tchatu, albufeira 
de Cahora Bassa e planalto de 
Tsangano.

O governante disse que as 
acções em curso no distrito 
de Mágoè visam transformar o 
parque nacional local em pólo 
turístico que vai atrair nacio-
nais e estrangeiros, criando 
renda à população e receitas 
para os cofres do Estado.

Relativamente ao Tchu-
ma Tchatu, um programa cuja 
gestão é comparticipada pelas 
comunidades locais, Baulene 
afirmou que está desenhado 
o mapa para a sua extensão

aos distritos de Cahora Bassa, 
Changara, Zumbu, Marávia, 
Chifunde, Chiúta e Macanga.

É ainda intenção do gover-
no desenhar pacotes turísticos 
promocionais com as empre-
sas que operam nas áreas de 
caça, de modo a incentivar o 
turismo doméstico e divulga-
ção das potencialidades turís-
ticas e oportunidades existen-
tes para o seu investimento.

“O desafio é transformar o 
programa Tchuma Tchatu em 
uma fonte de receitas para as 
comunidades, atraindo deste 
modo diversos segmentos de 
turistas nacionais e estrangei-
ros”, referiu Baulene.

Entretanto, a Direcção Pro-
vincial de Cultura e Turismo 
está a trabalhar com as associa-
ções dos camponeses/agricul-
tores para a transformação das 
áreas potencialmente agrícolas 
ao nível da província em zonas 
atractivas para o desenvolvi-
mento do agro-turismo.Pretende-se maior envolvimento para o desenvolvimento turístico cultural

FOI concluída a reabili-
tação da Estrada Nacional 
Número Nove (EN9), con-
cretamente no troço cruza-
mento de Matema, no mu-
nicípio da cidade de Tete à 
Cassacatiza, no distrito de 
Chifunde, junto à fronteira 
com a República da Zâm-
bia, numa extensão de 140 
quilómetros.

A administradora do 
distrito de Chifunde, Hele-
na Zebedeu, disse ao nosso 
Jornal em Luía, sede dis-
trital, que a manutenção 
periódica da rodovia veio 
melhorar a circulação, in-
centivando o escoamento 
de produtos agrícolas dos 
campos de produção aos 
centros comerciais, na ca-
pital provincial e nas ci-
dades de Chimoio e Beira, 
respectivamente nas pro-
víncias de Manica e Sofala.

Disse que as obras de 
reabilitação da EN9 es-
tão sob a responsabilidade 
do Consórcio Estrada do 
Zambeze que detém uma 
concessão em cerca de 700 
quilómetros do principal 
eixo rodoviário ao nível da 
província de Tete.

“A Estrada do Zambe-

ze ainda tem por reabilitar 
cerca de 150 quilómetros 
até à fronteira com Zâmbia, 
através da localidade de 
Cassacatiza, o que vai me-
lhorar cada vez mais a tran-
sitabilidade”, disse Helena 
Zebedeu.

Acrescentou ainda que 
o governo está a trabalhar
para a construção, manu-
tenção e reabilitação das
estradas terciárias com vis-
ta a garantir maior fluidez
de carga e o escoamento
de produtos das zonas de
maior produção e facilitar a
circulação de pessoas.

Alguns automobilistas 
abordados pela nossa Re-
portagem manifestaram 
satisfação pela intervenção 
na EN9, o que para além 
de conferir uma boa tran-
sitabilidade, vai contribuir 
para a redução da ocorrên-
cia de acidentes de viação.

“Para além de uma via-
gem confortável, hoje di-
minuímos o tempo de per-
curso porque foi reposto 
o asfalto da plataforma da
estrada, o que vai reduzir a
ocorrência de acidentes de
viação e as avarias de via-
turas devido aos buracos

ao longo da via”,  afirmou 
Carlos António, motorista 
que usa frequentemente a 
rodovia.

Entretanto o director 
provincial das Obras Públi-
cas em Tete, Nelson Chuze, 
disse que acções estão em 
curso para impulsionar o 
desenvolvimento dos prin-
cipais corredores rodoviá-
rios, com vista a melhorar 
a ligação entre os principais 
centros económicos e so-
ciais da província.

A província de Tete faz 
fronteira com as Repúbli-
cas de Zimbabwe, Zâmbia 
e Malawi onde as estradas 
nacionais EN7, EN8 e EN9 
são corredores para o aces-
so a esses países e com um 
tráfego acentuado de auto-
mobilistas de longo curso 
que transportam mercado-
rias do Porto da Beira.

“Estamos a dinami-
zar o desenvolvimento dos 
principais corredores, com 
vista a melhorar a ligação 
dos nossos portos com os 
países do interland e entre 
os principais centros eco-
nómicos e sociais do país”, 
assinalou Nelson Chuze.

Transitabilidade 
melhora na EN9

O CONSELHO Municipal da 
Vila de Ulónguè, no distri-
to de Angónia, está a prestar 
apoio multiforme às camadas 
desfavorecidas conforme deu 
a conhecer o chefe da edili-
dade local, Evaristo Fidélis.

A iniciativa, segundo dis-
se, enquadra-se na imple-
mentação de políticas que 
promovam a justiça social e 
melhoria das condições de 
vida da camada vulnerável 
dos munícipes. “Estamos a 
trabalhar na implementação 
de programas de apoio às fa-
mílias em situação de pobre-
za, disponibilizando serviços 
sociais”,  disse.

É dentro deste quadro 
que, conforme referiu, a au-
tarquia está a assistir e finan-
ciar projectos de seis grupos 
de mulheres empreendedo-
ras em pequenos negócios 

em seis bairros do municí-
pio, nomeadamente Nacholi, 
Chindeque, Camphessa, Ma-
tewere, Campiru e Nsendeza.

O apoio a estes projectos 
resulta do reconhecimento 
de que a mulher joga um pa-
pel importante na família e 
no desenvolvimento susten-
tável da sociedade, devendo 
por isso ser estimulada.

“O nosso governo sempre 
valorizou o papel activo de-
sempenhado pela mulher na 
família e na comunidade por 
isso prioriza a sua inclusão 
social e o seu empoderamen-
to”, frisou Evaristo Fidélis.

É assim que o Conselho 
Municipal da Vila de Úlon-
guè está a materializar acções 
que estimulem as mulheres a 
buscar alternativas de gera-
ção de renda e de dinamiza-
ção da economia local e na-

cional.
Assim, para além do fi-

nanciamento a projectos 
de iniciativa de mulheres, a 
autarquia de Úlonguè está, 
igualmente, a implementar 
programas de inserção de 
mulheres na vida económica, 
aumentando as oportunida-
des de acesso aos mercados.

“Incutimos nas mulheres 
o associativismo, permitindo
que elas façam maior apro-
veitamento das oportunida-
des existentes nas diferentes
esferas de conhecimento,
produção e de transforma-
ção dos recursos à sua volta’’,
disse o edil.

Desta forma, a edilidade 
pretende impulsionar o pa-
pel assumido pela mulher na 
criação da estabilidade fami-
liar, na formação das novas 
gerações e no desempenho 

Ulónguè assiste desfavorecidos

Trabalhos de manutenção da EN9

PUBLICIDADE

Evaristo Fidélis, edil da  vila de Ulónguè

de múltiplas tarefas no pro-
cesso do desenvolvimento da 
sociedade moçambicana.

Ainda no apoio às cama-
das vulneráveis, o Conselho 
Municipal da Vila de Úlon-

guè, entregou recentemente 
a três menores portadores de 
deficiência física, meios de 
compensação como cadeiras 
de rodas .
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CARTAS

CELSIO BILA

HOJE, pretendo abordar um tema local. Mas com 
dimensão, quiçá, nacional.

A ideia de expansão ou criação de novos bair-
ros nos municípios tem, apesar do mérito, em conta 
o exponencial crescimento da população, falhado
pelo facto de este não ser acompanhado do desen-
volvimento mínimo, expectável, senão vejamos:

Somos residentes da zona de Tchumene II, uma 
zona por sinal, bem parcelada e com ruas largas, 
permitindo a passagem e cruzamento de veículos 
sem qualquer percalço para o peão. Porém, diga-se, 
são de terra batida e, por vezes, arenosas, tal como 
ocorre um pouco por todos os bairros do município 
da Matola e não só.

Sucede que, Tchumene, por se tratar de uma 
zona cujas casas, na sua maioria, estão em constru-
ção, aliado à sua localização geográfica, serve de 
corredor para outras zonas, como Matola-Gare e 
por aí em diante, levando a que camiões de diversa 
tonelagem trilhem pelas  ruas, destruindo-as sem dó 
e nem piedade. O que leva, sob olhar impotente de 
quem de direito, com que os moradores confinem 

as vias com pedregulhos, covas, troncos, pneus, 
etc., com vista a permitir, apenas, a circulação de 
veículos ligeiros, porquanto a autoridade não faz 
qualquer melhoramento do piso, no mínimo, atra-
vés de máquinas compactadoras resultando daí uma 
espécie de justiça popular - algo não permitido por 
lei.Assim procedem as pessoas alegando que a ac-
ção dos camiões propicia a danificação das vias, que 
no período chuvoso a avizinhar-se acumulem água 
ficando, por conseguinte, intransitáveis sobretudo 
por peões e veículos pequenos.

É, portanto, nestes termos que gostava de ape-
lar a quem de direito para olhar para as coisas com 
profundidade. Pois, não basta criar bairros só por 
criar. É preciso que esta acção seja acompanhada 
por um trabalho de manutenção e não só. É neces-
sário que sejam previstas e criadas infra-estruturas 
básicas como estradas asfaltadas com sistema de 
drenagem pelo menos nas ruas principais (ou ruas 
inter-bairros), escolas condignas, hospitais, esqua-
dras, entre outros serviços que levam ao desenvolvi-
mento socioeconómico. Este é o desafio que deveria 
constar nas prioridades de todo o dirigente e o povo, 
humilde que é, aplaudiria.

É INGÉNUO pensar ou dizer que no nosso 
país, a Polícia (PRM) e o Serviço Nacional de 
Investigação Criminal (SERNIC), sobretudo a 
primeira instituição, nunca gostaram de ser alvo 
de discussão, objecto de análise ou escrutinação 
pelos órgãos de informação. Talvez porque es-
tas instituições públicas, sempre foram objecto 
da análise por más ou tristes razões devido, em 
parte, ao excesso de zelo ou abusos que às vezes 
praticam para fazer cumprir a lei. Todavia, por 
aparentemente em certas ocasiões não ser aquela 
Policia pela qual lutámos durante 10 anos para 
que tivéssemos, o mesmo acontecendo com o 
SERNIC. Aquela Polícia que sabe perfeitamente 
que a sua tarefa principal é garantir segurança 
dos cidadãos e não o contrário. 

Parecendo que não, a atitude protagonizada 
por alguns agentes fazem com que estas insti-
tuições ainda não tenham dignidade que as duas 
profissões exigem. Ainda bem que o Coman-
dante-Geral da PRM, Bernardino Rafael, está a 
tentar corrigir as coisas no seio da corporação. 
Esperamos que ele consiga para o bem do país. 

 Talvez recordar que aquando da extinção da 
PIC, através da sua desvinculação do Ministé-
rio do Interior, para a criação do SERNIC, hou-
ve vozes concordantes e discordantes no seio 
do Parlamento e noutras instituições, como a 
Comissão Nacional dos Direitos Humanos 
(CNDH), Ordem dos Advogados de Moçambi-
que (OAM), incluindo da sociedade civil. Até 
chegou a haver uma advertência de que a des-
vinculação da PIC do MINT poderia ter como 
desvantagem, a resistência dos comandantes 
provinciais em aceitar a nova realidade admi-
nistrativa da Polícia criminal. 

Dissemos que estamos a falar sobre o rela-
cionamento inter-institucional entre a PRM e 
o SERNIC. É que, no país, em geral, e na pro-
víncia de Nampula, temos assistido e ouvido
os respectivos porta-vozes a fazerem pronun-
ciamentos em separado aos órgãos de comu-
nicação social, aparentemente na perspectiva
de cada um assumir o maior protagonismo em
relação ao outro, isto é, a demonstrar quem é
mais importante e trabalha mais no combate ao
crime.

No caso  de Nampula, realmente nun-
ca como hoje vimos a PRM e o SERNIC as-
sumirem o protagonismo em matéria do seu 
trabalho, através da “exibição” aos jornalistas 
de criminosos, a ponto de, nalguns casos, ha-

ver exageros como aquele em que depois de o 
SERNIC apresentar os supostos mandantes do 
incêndio da direcção provincial da Migração, 
a PRM decidiu fazer o mesmo, desta feita dos 
alegados incendiários. Quer dizer, as duas ins-
tituições quiseram aparecer mas num mesmo 
assunto, que em nosso entender, bastava uma 
delas fazer a apresentação dos malfeitores.  

Essa actuação pareceu ser esclarecedora 
de que alguma coisa não estará a ir bem, no 
que concerne sobretudo ao relacionamento in-
ter-institucional no combate à criminalidade. 
Claro que as duas instituições têm missões pró-
prias no âmbito da manutenção da segurança 
pública porém, concorrem para o mesmo ob-
jectivo que é combater a criminalidade e garan-
tir a segurança dos cidadãos.   

Numa altura em que Nampula regista au-
mento de casos tendentes à alteração da ordem 
pública, precisamos de acções mais proactivas 
e o reforço da cooperação com todos os órgãos 
que intervêm no combate ao crime, nesse caso 
entre a PRM e SERNIC. Para tal, a percepção 
do risco da ocorrência do crime não pode bai-
xar, tanto para a PRM, como para o SERNIC. 
É necessário que haja pedagogia na actuação 
dos agentes destes órgãos, para que os cidadãos 
confiem neles e se sintam seguros e protegidos. 

O combate ao crime pode ter maior visibi-
lidade e assumir maior protagonismo, tanto na 
PRM como no SERNIC, se for integrado numa 
vertente conjunta a desenvolver nesse âmbito.  
Isso passa também por as duas instituições es-
tarem cientes de que ainda há muito trabalho 
por se fazer no combate à criminalidade, cujo 
êxito depende, necessariamente, da articulação 
inter-institucional, e não quando cada um as-
sume protagonismo com a finalidade única de 
marcar diferença., porque afinal de contas há 
complementaridade de funções entre a PRM e 
o SERNIC. Na realidade, um órgão operativo
não parece que pode combater a criminalida-
de e garantir a segurança das pessoas sem que
tenha primeiro informações ou dados da inves-
tigação.

NB: Aos estimados leitores do Dialogan-
do, dizer que ele estará de férias disciplinares 
a partir do dia 1 de Fevereiro e promete voltar, 
se Deus quiser, mais revigorado na produção de 
crónicas que têm como objectivo fundamental 
contribuir na procura de soluções para os pro-
blemas da sociedade. 

JOÃO JOSÉ PASCOAL

PELO presente artigo, pretendemos 
conciliar os conteúdos inerentes à ar-
bitragem em geral com os aspectos 
jurídicos da actividade petrolífera. Por 
um lado, temos a arbitragem como um 
mecanismo moderno de composição de 
litígios e alternativo à justiça estadual 
a ganhar espaço e preferência na reso-
lução extrajudicial de conflitos e, por 
outro, a actividade de exploração de 
hidrocarbonetos, que constitui base da 
robustez económica de Estados e que 
muito interesse desperta a vários inves-
tidores nacionais ou estrangeiros.

Associam-se, pois, num só tema, 
matérias de considerável relevância 
académica e prática. Do ponto de vista 
académico, com o tema que escolhe-
mos obvia-se o estudo do regime jurí-
dico da arbitragem aplicada ao sector 
petrolífero moçambicano em aspectos 
aparentemente pouco relevantes, de-
monstrando os contornos que a arbi-
tragem pode ter em tais situações. Na 
vertente prática, releva para efeitos de 
poder prestar contributo, ainda que mí-
nimo, para um melhor esclarecimento 
aos diversos actores do direito, opera-

dores da actividade de exploração de 
hidrocarbonetos e demais interessados 
na matéria, sobre os contornos específi-
cos de alguns aspectos.

O trabalho consistiu na identifica-
ção de problemas no regime jurídico 
da actividade petrolífera, que sejam re-
levantes em sede da arbitragem. Com 
efeito, construímos a nossa abordagem 
com base em pontos como o regime ju-
rídico da contratação, e dai, as ilações 
referentes às normas aplicáveis em 
caso aos conflitos decorrentes da tipi-
cidade dos contratos; os procedimentos 
a adoptar no quadro da arbitragem cujo 
objecto seja o meio ambiente.

O regime jurídico da contratação
A Lei n° 21/2014, de 18 de Agosto, 

estabelece o quadro legal da exploração 
petrolífera, com enfoque no direito do 
seu exercício, tanto por pessoas singula-
res como por pessoas colectivas e fixa os 
procedimentos relativos à atribuição de 
concessões de reconhecimento, pesqui-
sa, produção, construção e operação de 
infra-estruturas. Constitui o quadro jurí-
dico-legal que faculta a pessoas singula-
res e colectivas a possibilidade de explo-
rarem os hidrocarbonetos, em regime de 

concessão, conforme resulta do seu arti-
go 28. Não pretendemos aqui cuidar das 
diversidades de concessões previstas no 
diploma supra citado, mas tão-somente 
referir que todas as modalidades de con-
cessões se resumem num conceito único.

A Lei 21/2014 estabelece, no seu 
glossário, que a concessão é contrato 
administrativo mediante o qual o Estado 
confere a uma pessoa moçambicana ou 
pessoa jurídica estrangeira registada em 
Moçambique o direito para realização de 
operações petrolíferas. Contrato Admi-
nistrativo é o vínculo entre uma pessoa 
jurídica de direito público e outra pessoa, 
com o objecto de associar esta por um 
período e mediante retribuição ao de-
sempenho regular de alguma atribuição 
de interesse público que deva prevalecer 
na disciplina contratual. Marcello CAE-
TANO, Princípios Fundamentais do 
Direito Administrativo. cit. p. 183. Vide 
as críticas ao conceito de contrato admi-
nistrativo em Diogo Freitas do Amaral, 
Estudos de Direito Público e Matérias 
Afins, Vol. II, Lisboa, Almedina, 2004, 
p. 342, na apreciação da dissertação de
doutoramento de José Manuel Sérvulo
Correia.

O legislador identifica, claramente, 

as partes do contrato, mormente o Es-
tado e o Concessionário ou Sociedade 
Concessionária (É a contraparte do con-
trato a quem tenha sido atribuída a con-
cessão, devendo, por imposição legal, 
constituir-se sob a forma de sociedade 
comercial, à luz do n° 3 do artigo 26 
da Lei 21/2014). Toda a orientação le-
gal sobre a bilateralidade deste contrato 
coincide com a abordagem de Ana Ra-
quel Gonçalves Moniz (Temas de Direi-
to da Energia, Almedina, Lisboa, 2007, 
p. 41), ao mencionar, o Governo (e por
vezes, Conselho de Ministros ou Admi-
nistração), por um lado, e o concessio-
nário, por outro, como sendo partes do
contrato de concessão.

A contratação cujo objecto se en-
quadre nos termos do artigo 28 da Lei 
21/2014, ou seja, em cada uma das con-
cessões inerentes ao petróleo e gás, pas-
sa pelo processo de contratação pública 
conforme resulta da conjugação dos ar-
tigos 17 e 21 da mesma lei.

Entre nós, é um contrato sujeito aos 
procedimentos do Decreto n° 5/2016, de 
08 de Março, que aprova o Regulamento 
de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Pres-
tação de Serviços ao Estado.

MATEUS LICUSSE

HOJE em dia, a questão da ética e da moral é co-
locada abaixo, isto é, o dinheiro e a luxúria são os 
adjectivos que falam mais alto. Suponha-se que uma 
mulher se apaixone logicamente pelo homem ou vi-
ce-versa, daí, a família dela almeja conhecer o gen-
ro, o que é de regra.

Até aqui tudo bem. Mas onde se nota o funda-
mento de que, na verdade, a riqueza sobrepõe-se aci-
ma dos valores ético-morais. É que, na sograria há 
regras sim e isso é bom, por exemplo: o genro não 
deve introduzir-se lá de calções e camiseta interior.

Ora vejamos: sem querer generalizar, esta regra 
ou imposição só funciona quando o genro é pobre. 
Quer dizer, quando este é desprovido de bens mate-
riais e conta bancária obesa, se for à sograria de cal-
ções considera-se falta de respeito mas o genro que 
for de calções puxando Range Rover, Ford Ranger, 

Mercedes, Lexus ou BMW  e chegado lá entregar 
as chaves do carro ao cunhado para ir dar uma vol-
ta ou comprar garrafões de vinho aí não há falta de 
respeito.

Se o genro for um jovem de classe social baixa 
e humilde a atenção que lhe é dada é diferente da do 
genro com cabelo branco mas rico.

Não está-se aqui a criticar os de cabelo branco, 
pois toda faixa etária merece felicidade no amor, 
mas sim, é contra estas desigualdades sociais que o 
materialismo impõe nas relações sociais.

Outro exemplo: tratando-se de uma cerimónia de 
xitique, se a vez de receber for para a família po-
bre, quase ninguém vai para lá pois seria perda de 
tempo mas se for no fulano que está bem na vida, 
todos os participantes vão porque a comida e bebida 
estarão disponíveis em abundância, até o que restar 
para levar à casa. Na nossa sociedade, toda a famí-
lia desprovida de bens materiais passa décadas sem 

receber visitas mas os tios que andam de viaturas de 
alta cilindrada são tratados como deuses.

O materialismo faz parte da vida, é uma virtude 
necessária sim, mas é injusto estar acima dos valores 
sentimentais e afectivos, pois há coisas na vida mais 
importantes que o dinheiro.

Os materiais são para completar a nossa felicida-
de, o nosso ego; são uma simples terapia. 

O amor materialista não pode ser um elemento 
desviante e deformante do comportamento social, 
uma espécie de emprego, fonte de rendimento não, o 
amor tem que ser realista, puro e sincero. Alguns dos 
nossos filhos, irmãos, sobrinhos, tias e mães, aliás, 
a sociedade no geral, não deve permitir que a imo-
ralidade e perversão por dinheiro nos guiem e que 
estejam acima do amor.

Quando Jesus foi crucificado, assim aconteceu 
por amor que tem por nós. Portanto, não à adultera-
ção do verdadeiro significado do amor. 

PRM e SERNIC

Limites da arbitragem 
em litígios petrolíferos - (1)

Um martírio em 
tempos de chuva

O amor materialista - (conclusão)
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   PUBLICIDADE

Construindo Resiliência na Zona Costeira através de Abordagens de 

Adaptação Baseadas em Ecossistema (EbA) Projecto LCDF

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DO CONCURSO LIMITADO Nº 01/FNDS/UGEA/EbA/G /22
AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) VIATURA LIGEIRA 4x4

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento e

Desenvolvimento Rural (MADER), está a implementar um projecto através do Fundo Nacional de

Desenvolvimento Sustentável (FNDS) intitulado “Construindo Resiliência na Zona Costeira através de

Abordagens de Adaptação Baseadas em Ecossistema (EbA) – Projecto LCDF” em Moçambique, que

visa aumentar a capacidade das comunidades vulneráveis   na grande área de Maputo para implementar

abordagens baseadas em Ecossistemas para Adaptação (EbA) financiado pelo UN Envirnoment

Programme (UNEP).

2.  Assim, o FNDS, pretende aplicar parte dos Fundos deste projecto para a Aquisição de Uma Viatura Ligeira 

4x4 convidando por este meio as empresas interessadas e elegíveis a apresentarem propostas seladas

para o respectivo fornecimento.

3. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso

ou levantá-los nos escritórios do FNDS, sitos no endereço abaixo, pela importância não reembolsável de

2.000,00 MT (Dois mil Meticais) pelo conjunto nos períodos das 8.00h às 15.00h a serem depositados na

conta Millennium BIM n˚ 130967170, a favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável.
4. O período de validade das propostas deverá ser de 90 (Noventa) dias.
5. As propostas deverão ser acompanhadas por Garantias Provisórias de acordo com o seguinte:

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.30h do dia 14 de Fevereiro de 2022 e
serão abertas em sessão Pública, no mesmo dia e local, às 10.45h na presença dos concorrentes e público

que desejar participar;

7. A Reunião de Posicionamento será realizada as 10.00 horas do dia 4 de Março de 2022 na presença dos

concorrentes e do público que desejar comparecer.

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

de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016 de 8 de Março.
Endereço:

Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável

Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

Praça dos Heróis CP 1406 rés-do-chão
Edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Maputo – Moçambique
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E 

TRABALHO

CARTÓRIO NOTARIAL DA MATOLA

EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO 
DE ALFREDO MUNDAU 

MONDLANE

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de vinte e sete 

de Dezembro de dois mil e vinte 

e um, exarada de folhas catorze 

a folhas dezasseis, do livro de 

notas para escrituras diversas 

número cento e oitenta, traço “B”, 

deste Cartório Notarial, a cargo de 

ARNALDO JAMAL DE MAGALHÃES, 

Conservador e Notário Superior, 

em exercício no referido Cartório, 

foi celebrada uma Escritura de 

Habilitação de Herdeiros por 

óbito de ALFREDO MUNDAU 
MONDLANE, de oitenta e cinco anos 

de idade, no estado civil que era 

solteiro, natural de Chibuto, filho de 
Macocane Mondlane e de Tecuasse 

Valoi, com última residência no 

Bairro Acordos de Lusaka, Matola.

Que o falecido não deixou 

testamento ou qualquer outra 

disposição de última vontade.

Deixou como únicos e universais 

herdeiros dos seus bens, seus filhos: 
Dinis Gomes Alfredo Mondlane, 

solteiro, maior, natural de Maputo e 

residente no Bairro Nkobe, Matola, 

Margarida Carla Mondlane, 

solteira, maior, natural da Matola 

e residente no Bairro Acordos de 

Lusaka, Matola, Atália Alfredo 
Mondlane, solteira, maior, natural 

de Maputo e residente no Bairro 

Nkobe, Matola, Bruno Daniel 
Mondlane, solteiro, maior, natural 

da Matola e residente no Bairro 

da Machava-Km Quinze, Tickitick 
Preciosa Mondlane, solteira, maior, 

natural de Maputo e residente no 

Bairro da Maxaquene, Maputo e 

Edite Ana Mondlane, solteira, 

maior, natural da Matola e residente 

no Bairro da Machava-Socimol, 

Matola.

Que segundo a lei não há pessoas 

que prefiram ou que possam 
concorrer a esta sucessão da 

herança aos indicados herdeiros.

Que da herança fazem parte bens 

móveis e imóveis.

Está Conforme

Matola, aos 25 de Janeiro de 2022

A Notária

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da Cidade 

de Maputo correm éditos de trinta dias, citando a executada 

Moz Travel & Tours, Limitada, com último endereço conhecido 

na Avenida Patrice Lumumba, nº 1153, R/C, nesta cidade de 
Maputo, na pessoa do seu representante legal, ora ausente em 

parte incerta, para, no prazo de 10 (dez) dias, que começa a 

correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da data da 
segunda e última publicação deste anúncio no jornal “Notícias”, 

pagar ao exequente Sefe Travel, S.A., a quantia de 571 410,81MT 
(quinhentos e setenta e um mil, quatrocentos e dez meticais, 
oitenta e um centavos), em dívida nos Autos de Execução de 
Sentença nº 181/15-P, que por esta Secção lhe move o referido 

exequente ou, no mesmo prazo nomear à penhora bens suficientes 
para pagamento da dívida e do mais que acrescer ou deduzir a 

oposição que tiver, nos termos do art. 811º 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 arquivado 

no Cartório desta Secção à sua disposição, onde poderá levantar 

dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 23 de Dezembro de 2021

O Ajudante de Escrivão de Direito

Constantino Rafael Tivane

Verifiquei

A Juíza de Direito

Drª Marquinha Pinto Basto
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A META anunciou esta semana a cons-
trução de um supercomputador de Inte-
ligência Artificial (IA) baptizado de AI Re-
search SuperCluster (RSC), que poderá ser 
o mais rápido do mundo. 

Os pesquisadores da empresa, pro-
prietária da Facebook e Instagram, já 
começaram a utilizar o RSC para treinar 
grandes modelos de processamento da 
linguagem natural, comunicação máqui-
na e humana através de línguas e visão 
artificial.

O supercomputador vai auxiliar os in-
vestigadores da Meta a trabalhar em cen-
tenas de idiomas diferentes, analisar tex-
to, imagens e vídeo até à perfeição, bem 
como desenvolver novas ferramentas de 

realidade. 
A empresa espera que o AI Research 

SuperCluster ajude a construir sistemas 
de IA novos que possam realizar traduções 
de voz em tempo real a grandes grupos de 
pessoas e em idiomas diferentes, de modo 
a garantir interação sem constrangimen-
tos. 

“O trabalho realizado com o compu-
tador vai facilitar o caminho para a cons-
trução da próxima grande plataforma 
informática, o metaverso, onde as aplica-
ções e os produtos baseados na inteligên-
cia artificial vão desempenhar um papel 
importante”, disse a Meta. 

A empresa está a investigar a compu-
tação de alto rendimento há alguns anos, 

sendo que em 2020 começou a desenhar 
uma nova infra-estrutura a partir de zero, 
com o objectivo de aproveitar a tecnologia 
das Unidades de Processamento Gráfico 
(GPU) e do tecido em rede.

“Queremos que esta infra-estrutura 
seja capaz de reinar modelos com mais de 
um bilião de parâmetros em conjuntos de 
dados de até um hexabyite, o que equivale 
a 36 mil anos de vídeo de alta qualidade”, 
revelou a empresa.

Os supercomputadores de IA cons-
troem-se combinando múltiplas GPU que 
são imediatamente ligados por um tecido 
em rede de alto rendimento para permitir 
uma comunicação rápida entre as unida-
des.- (Lusa)

Proposta revisão 
para Ensino Superior

Espera-se melhorar a qualidade do ensino superior com a revisão da legislação

O 
MINISTÉRIO da 
Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior 
(MCTES) vai subme-
ter hoje a proposta 

de revisão do pacote legisla-
tivo do subsistema, visando 
adequá-lo às demandas ac-
tuais pedagógicas, científicas, 
tecnológicas e da economia de 
mercado.

O instrumento será apre-
sentado ao Conselho Nacional 
do Ensino Superior (CNES) e, 
posteriormente, ao Conselho 
de Ministros. 

A informação foi avança-
da pelo ministro do pelouro, 
Daniel Nivagara, na cidade de 
Maputo, durante a abertura da 

1.ª Sessão Ordinária do Conse-
lho do Ensino Superior-2022 
(CES).

Segundo o governante, a 
revisão do dispositivo constitui 
oportunidade importante para 
a renovação da visão, missão e 
objectivos do subsistema, para 
além de ajustá-lo à dinâmica 
nacional, regional e global. 

O ministro fez saber que 
será igualmente submetida a 
proposta da revisão do regula-
mento de licenciamento e fun-
cionamento das instituições de 
Ensino Superior. 

“Há necessidade incontor-
nável de assegurar a inclusão 
e valorização das Tecnologias 
de Informação e Comunicação 

(TIC), bem como a moderni-
zação digital nos processos de 
reformulação, adequação, re-
novação do quadro legal, re-
gulamentar e de gestão do sec-
tor”, sublinhou.  

Avançou que a actualização 
dos pacotes legislativos resul-
tam de um amplo, progressivo 
e inclusivo processo de con-
sulta a várias individualidades 
com interesse no sector como 
ministérios afins, Conselho de 
Reitores, antigos dirigentes, 
associações de estudantes, en-
tre outros. 

O ministro apontou que 
estão também sob análise e re-
visão outros instrumentos de 
governação e gestão do subsis-

tema, tais como o Sistema Na-
cional de Avaliação, Acredita-
ção e Garantia de Qualidade do 
Ensino Superior (SINAQES) e o 
Regulamento de Inspecção dos 
estabelecimentos. 

Por outro lado, Daniel Ni-
vagara espera que a realização 
da 1.ª sessão ordinária do CES 
reforce a coordenação e in-
teração entre as instituições, 
visando o estabelecimento no 
país de um Ensino Superior de 
qualidade e socialmente rele-
vante. 

O país conta com 56 insti-
tuições do Ensino Superior, 22 
delas públicas. No global pos-
sui mais de 230 mil estudantes 
e mais de 14 mil docentes.

Telescópio James Webb
chega ao destino final

Telescópio James Webb vai ajudar a explicar a origem do universo

O TELESCÓPIO espacial James 
Webb atingiu na segunda-fei-
ra a sua localização final de 1,5 
milhão de quilómetros da Ter-
ra, onde poderá observar as 
primeiras galáxias formadas 
a 200 milhões de anos após o 
princípio do universo.

A área alcançada, denomi-
nada Lagrange 2 (L2), é uma 
das cinco na via láctea onde a 
influência gravitacional do Sol 
e da Terra equilibram-se em 
força centripetal, o que torna 
viável a órbita do equipamen-
to. 

A Administração Nacio-
nal da Aeronáutica e Espaço 
(NASA, na sigla em inglês) 
avançou que o James Webb 
começará a transmitir obser-
vações científicas após o tér-
mino total do processo de co-
missionamento, estimado em 
seis meses. 

Durante esse tempo, o 
equipamento fará a abertura 
dos espelhos para regular-
-se à temperatura prevista de
operação 380 graus farenheit

ou cerca de 228 graus centí-
grados. 

“Após a abertura total e os 
ajustes de temperatura, o te-
lescópio iniciará o alinhamen-
to óptico dos 18 espelhos. Para 
a operação correcta, o ajusta-
mento deve ter a precisão de 
alguns manómetros ”, indicou 
a NASA. 

Segundo a agência espa-
cial, o espelho principal do 
equipamento, com um diâ-
metro de 6,5 metros, ain-
da precisa de ser alinhado. 
E também os detectores de 
infravermelhos e os instru-
mentos científicos devem ser 
arrefecidos e calibrados, antes 
que as observações se iniciem 
em Junho.

“Estamos um passo mais 
perto de descobrir os mistérios 
do universo. E mal posso espe-
rar para ver as primeiras novas 
visões do espaço”, sublinhou 
Bill Nelson, administrador da 
NASA. 

James Webb foi lançado a 
25 de Dezembro, mas a data 

Meta constrói supercomputador

estava marcada para 14 anos 
atrás e foi sendo adiada.

O equipamento é conside-
rado o sucessor do telescópio 
espacial Hubble, lançado em 
1990. Ambos foram projecta-

dos para ver o chamado espaço 
profundo. 

A diferença é que o James 
Webb é capaz de observar fe-
nómenos em diferentes fre-
quências do espectro de luz.
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INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

“Uma pulga pode perturbar um leão mais do que um leão pode pertur-
bar uma pulga”.

- Provérbio queniano

LUA NOVA - Será a 1 de Fevereiro, às 07.47 horas

00.20 - FLASH CULTURAL

01.30 - SOLIDARIEDADE MOÇAM-

BIQUE

02.00 - IZI JAZZ

04.57 - HINO NACIONAL

05.10 - CAMPO E DESENVOVIMENTO

05.30 - EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05.45 - UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00 - JORNAL DA MANHÃ

08.10 - ECONOMIA PARA TODOS

08.15 - INSS

08:30 - OCS-CARTA

09.10 - TEMPERATURA AMBIENTE

10.10 - VERÃO

10.30 - JULGAMENTO DAS DÍVIDAS 

NÃO DECLARADAS

11.10 - VERÃO

11:30 - PARABÉNS A VOCÊ

12.00 - SINAL HORÁRIO/TÓPICOS 

DO JORNAL DA TARDE

12.02 - MAGAZINE DESPORTIVO

12.20 - BOLETIM METEOROLÓGICO

12.30 - JORNAL DA TARDE

13.00 - INFORMATIVO CORO-

NAVÍRUS

13:30 - 60 ANOS DA FRELIMO

14:10 - OCS - CARTA

14.25 - EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30 - RADIO-NOVELA “OURO 

NEGRO”

15.10 - VERÃO

16.10 - SEGURANÇA RODOVIÁRIA

16.15 - VERÃO

16.30 - JULGAMENTO DAS DÍVIDAS 

NÃO DECLARADAS

17.10- ECONOMIA PARA TODOS

17:15 - VERÃO

18.10 - UMA DATA NA HISTÓRIA

18.25 - EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.55 - UMA HISTÓRIA PARA TI

19.00 - TÓPICOS DO JORNAL DA 

NOITE

19.02 - MAGAZINE DESPORTIVO

19.20 - BOLETIM METEOROLÓGICO

19.30 - JORNAL DA NOITE

20.00 - INFORMATIVO CORO-

NAVÍRUS

22:10 - BALANÇO DO GOVERNA-

DOR DA PROVÍNCIA DE 

MANICA

22:10 - GENTE DA NOSSA TERRA

23.15 - INSS

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 06.39 horas e às 
18.40, com 3.25 e 3.24 metros, respec-
tivamente   

BAIXA-MAR - Às 00.29 horas e às 
12.37, com 0.98 e 1.10 metros, respec-
tivamente 

INHAMBANE

31/26

VILANKULO

32/26

TETE

33/25

QUELIMANE

30/23

NAMPULA

28/22

PEMBA

29/25
LICHINGA

23/14

BEIRA

29/25

XAI-XAI

33/25

CHIMOIO

27/20

MAPUTO

32/24

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40 HINO NACIONAL 

05:45 GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE 
COM QUICHUA MAURICIO - 
“TONE”  

06:00 BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08:00 DESENHOS ANIMADOS: CÓDI-
GO DO PUZZLE -  O SAPO MO-
RANGO EPISÓDIO 46

08:15 DOCUMENTÁRIO: HÓSPEDE DA 
CHINA EPISÓDIO 02

09:00 NOTÍCIAS 

09:05 MOÇAMBIQUE DIGITAL 
REPETIÇÃO

09:30 A HORA DO CTP - GAZA: 
“GAZA EM DESENVOLVIMEN-
TO”  DIRECTO - XAI-XAI

10:00 NOTÍCIAS 

10:05 TUDO ÀS 10 DIRECTO – 1ª 
PARTE

11:00 NOTÍCIAS 

11:05 TUDO ÀS 10 DIRECTO – 2ª 
PARTE

12:00 NOTÍCIAS 

12:05 QUINTA À NOITE: PERCURSO E 
CONSTRUÇÃO DA PERSONAL-
IDADE DE EDUARDO MOND-
LANE REPETIÇÃO

13:00  JORNAL DA TARDE  

14:00 TOP FRESH 

15:00 NOTÍCIAS 

15:05 JUNTOS À TARDE DIRECTO

16:00 NOTÍCIAS 

16:05 ENCONTROS DA MALTA 

DIRECTO

17:00 JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAM-

BICANAS DIRECTO

17:45 GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE 

COM ALICE BERNS - “YOGA”  

18:00 CAMPEONATO DA CIDADE EM 

BASQUETEBOL: FERROVIÁRIO 

A VS COSTA DO SOL 

DIRECTO 

19:50 PUBLICIDADE 

20:00 TELEJORNAL DIRECTO

21:00 OPINANDO COM SALOMÃO 

MOYANA DIRECTO

21:45 JOVENS EM ACÇÃO 

DIRECTO

23:30 PRIMEIRA PÁGINA 

GRAVADO

00:30 JUNTOS À TARDE REPETIÇÃO

01:30 A HORA DO CTP - GAZA: 

“GAZA EM DESENVOLVIMEN-

TO”  REPETIÇÃO

02:00 ENCONTROS DA MALTA 

REPETIÇÃO

03:00 TUDO ÀS 10 REPETIÇÃO

04:30 JOVENS EM ACÇÃO 

REPETIÇÃO

06:00 HINO NACIONAL 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 

REPARTIÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE 
MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DA 

CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 

ÓBITO DE JOAQUIM 
FERNANDO MACHAVA
Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura de 
vinte e cinco de Janeiro de dois 
mil e vinte e dois, exarada de 
folhas cinquenta e um verso a 
cinquenta e dois, do livro de notas 
para escrituras diversas número 
trezentos e sessenta e quatro, 
traço “B”, do Segundo Cartório 
Notarial de Maputo, perante 
mim, DANILO MOMADE BAY, 
Conservador e Notário Superior, 
em exercício no referido Cartório, 
foi celebrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por 
óbito de JOAQUIM FERNANDO 
MACHAVA, de sessenta e oito anos 
de idade, no estado de casado, 
sob o regime de comunhão geral 
de bens, com Angélica Afonso 
Uamusse Machava, que era de 
nacionalidade moçambicana, com 
última residência habitual na 
vila de Boane, filho de Fernando 
Machava e de Isaura Machaeiei.
Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última. 
Deixando como únicos e universais 
herdeiros de todos seus bens, 
sua esposa ANGÉLICA AFONSO 
UAMUSSE MACHAVA, viúva, que 
ocupa em simultâneo a posição 
de meeira e seus filhos: SÉRGIO 
JOAQUIM MACHAVA, FERNANDO 
JOAQUIM MACHAVA, JEREMIAS 
JOAQUIM ODETE MACHAVA, 
ISAURA JOAQUIM MACHAVA, 
GUILHERME JOAQUIM 
MACHAVA, EMÍDIO BRUNO 
JOAQUIM MACHAVA e NEUZIA 
JOAQUIM MACHAVA, solteiro, 
maior, naturais de Maputo.
Que segundo a lei não há quem 
com eles possa concorrer a esta 
sucessão, que da herança fazem 
parte bens móveis e imóveis, 
incluindo contas bancárias.

Está Conforme
Maputo, aos 26 de Janeiro de 2022

A Notária 
(Ilegível) 1164

P
ELA primeira na his-
tória, o Festival Inter-
nacional de Teatro de 
Inverno (FITI), orga-
nizado pela associação 

Girassol, para além de Ma-
puto, vai também acontecer 
nos palcos da cidade da Beira, 
província de Sofala.

Este é um feito inédito 
visto que desde a sua funda-
ção, em 2004, a maior festa 
do teatro no país é realizada 
em Maputo, conforme disse 
ao “Notícias” Joaquim Mata-
vele, fundador e coordenador 
do evento e da associação Gi-
rassol.

Também actor e encena-
dor, Joaquim Matavele expli-
cou que a ideia é expandir o 
festival em todo o país, por ser 
o teatro um direito universal.

Entretanto, alertou que

este processo deverá aconte-
cer aos poucos, sendo que nos 
próximos tempos a organi-
zação estará concentrada em 
“consolidar o FITI na cidade 
da Beira”.

Segundo o coordenador 
do teatro de inverno, os ou-
tros detalhes do festival neste 
ponto do país serão oportuna-
mente avançados, e adiantou 
que o Girassol já se encontra a 
trabalhar na capital de Sofala.

A previsão é que o FITI 
2022 aconteça entre 27 de 
Maio e 12 de Junho, visando 
divulgar o trabalho das com-
panhias moçambicanas e in-
ternacionais de teatro, pro-
porcionar oportunidades de 
capacitação e intercâmbios 
entre os fazedores desta arte 
cénica. 

Com efeito, as candidatu-

ras para a sua 18.ª edição estão 
abertas até 28 de Fevereiro e, 
segundo Joaquim Matavele, a 
ideia é realizar um dos even-
tos mais concorridos dos últi-
mos anos. 

“Serão bastantes candi-
daturas porque elas não estão 
limitadas”, disse, recordando 
que na edição passada se ins-
creveram 33 grupos de Mo-
çambique, Angola e África do 
Sul, um número que poderia 
ser maior, não fossem as li-
mitações impostas pela pan-
demia do novo coronavírus, 
que obrigou as companhias 
internacionais a participar da 
mostra através da apresenta-
ção das suas peças nas plata-
formas virtuais do FITI.

Desde a sua fundação, 
o FITI só não aconteceu em
2020, devido à Covid-19.

Teatro de inverno 
também nos palcos da Beira

É a primeira vez que o FITI sai de Maputo

“AGRO-ecologia” é o título 
de um “single” interpreta-
do pelos músicos Ali Faque, 
Xixel Langa e D’Manyis-
sa, com vista a promover a 
Agro-ecologia, uma abor-
dagem para a produção de 
alimentos que entra em 
harmonia com a natureza.

Nestes termos, com a 
criação da música e vídeo 
pretende-se promover a 
agricultura ecológica, ou 
seja, que em nada traga 
prejuízos ao meio ambiente 
e baseada em culturas lo-
cais. 

Segundo D’Manyissa, 
que compôs e interpretou a 

música na língua portugue-
sa, com esta abordagem, 
para além de se fazer um 
apelo à protecção do meio 
ambiente, incentiva-se o 
consumo de produtos bio-
lógicos e o desenvolvimen-
to rural.

Os artistas Xixel Langa 
e Ali Faque interpretaram 
a canção em xichangana 
e emakwua, respectiva-
mente. Entretanto, numa 
perspectiva universalista, 
as letras contam com tra-
duções para a língua portu-
guesa feita pelos linguistas 
Henrique Mateus (xichan-
gana) e Maurício Berinas 

Músicos interpretam 
“Agro-ecologia”

D’Manyissa, Xixel Langa e Ali Faque unidos pela Agro-ecologia 

(emakwua). 
Esta é uma iniciativa 

da Associação para Desen-
volvimento Sustentável. A 
música foi produzida pela 
D’Manyissa Artes e Servi-
cos, liderada pelo composi-
tor e intérprete D’Manyis-
sa, no Zep Estudio.

Contou ainda com a par-
ticipação dos músicos Ar-
mindo Salato, no bass, An-
tónio “Dodó” Milisse, na 
guitarra, Rufus Maculuve, 
nos teclados, Stélio Zoé, ba-
teria, e Amadeu Cossa, na 
percussão, sendo que o vídeo 
foi produzido e dirigido por 
Dokota DK e D’Manyissa.

POR DESINFORMAÇÃO SOBRE A COVID-19

Neil Young quer remover 
suas obras no Spotify
O CANTOR e compositor ca-
nadiano Neil Young pediu ao 
Spotify, numa carta aberta, que 
removesse toda a sua música da 
plataforma de “streaming”.

O artista acusa esta que é 
um dos maiores serviços de 
“streaming” de música do 
mundo de desinformação sobre 
a pandemia do novo coronaví-
rus através de “podcasts”.

“Estou a fazer isto porque 
o Spotify está a propagar in-
formações falsas sobre vacinas
– potencialmente a provocar a
morte daqueles que acreditam 
na desinformação que estão a 
disseminar”, escreveu o lendá-
rio cantor de “Heart of Gold” e 
“Harvest Moon”.

No texto, o artista, de 76 
anos, pediu que todas as suas 
músicas fossem retiradas por 
causa dos polémicos “pod-
casts” “The Joe Rogan Expe-
rience”, do comediante nor-
te-americano Joe Rogan, que 
acumula milhões de reprodu-
ções. 

Rogan, que assinou um 
contrato de cerca de 100 mi-
lhões de dólares (cerca de 3,3 
mil milhões de meticais) com 
o Spotify em 2021, é acusado de
ser um veículo que vende teo-
rias da conspiração e desinfor-
mação sobre a Covid-19.

O também especialista em 
artes marciais é também acu-
sado de ter desencorajado a 
vacinação entre os jovens e de 
ter pressionado o uso do Iver-
mectinaum, tratamento não 
autorizado contra o novo coro-
navírus.

Em Dezembro, 270 médicos 
e professores assinaram uma 
carta aberta ao Spotify a pedir 
que fizesse mais para combater 
a desinformação, “um proble-
ma social de proporções devas-
tadoras”.

A carta de Neil Young terá 
sido apagada do “site” do artis-
ta, mas foi noticiada pela revista 
especializada Rolling Stone. 

“Eles (Spotify) têm Rogan 
ou Young. Não os dois”, acres-
centou o cantor, cujo último 
álbum “Barn”, foi lançado no 
final do ano passado.

Contactado pela agência 
de notícias AFP, o Spotify não 
respondeu de imediato e pelo 
menos até ontem a música de 
Neil Young ainda se encontrava 
disponível na plataforma.

Neil Young já havia retirado 
grande parte do seu repertório 
musical do Spotify em 2015, ci-
tando problemas de qualidade 

de som. Mas mudou de ideias 
dizendo que era ali “que as 
pessoas ouviam música”.

O músico tem o seu próprio 
arquivo “online”, onde os fãs 
podem assinar todos os seus 
“singles”. 

PUBLICIDADE

Neil Young acusa Spotify de promover desinformação

Exposição destaca artistas inspiradoras
OBRAS diversas de artistas 
mulheres e inspiradas em 
grandes figuras femininas de 
todo o mundo serão o mote 
duma exposição de duas se-
manas no God’s House Tower 
(GHT), um espaço icónico da 
cidade de Southampton, na 
Inglaterra. 

A mostra, organizada pela 
Artes “A Space”, uma insti-
tuição artística inglesa, será 
aberta para comemorar o 8 de 
Março, Dia Internacional da 
Mulher.

A inauguração da expo-
sição sobre mulheres inspi-
radoras globais está prevista 
para antes desta efeméride, 
embora a 8 de Março tenha 
que acontecer um evento mais 
abrangente no GHT, durante 
o qual os lances finais para a
aquisição dos trabalhos pelos
apreciadores poderão ser fei-
tos e os expositores encontra-

rão-se para comemorar.
Com efeito, a organização 

explica que as artistas inte-
ressadas em participar nesta 
mostra planetária são desafia-
das a enviar as suas obras para 
o endereço electrónico mia@
aspacearts.org.uk, até 7 de
Fevereiro.

Segundo os curadores, os 
trabalhos a serem posterior-
mente seleccionados devem 
ser uma imagem do tamanho 
A4, entre desenho, fotografia, 
colagem e arte digital impres-
sa, inspirados numa artista fe-
minina que influenciou a sua 
prática artística. 

Neste sentido, a curadoria 
explica que para acompanhar 
as obras submetidas, as artis-
tas serão solicitadas a escrever 
de 50 a 100 palavras sobre a 
artista escolhida, anexado ao 
trabalho enviado.

Durante o evento os visi-

tantes poderão licitar um lei-
lão silencioso para a compra de 
qualquer dos trabalhos expos-
tos, sendo que para cada obra 

de arte vendida, 50 por cento 
dos lucros se destinará à artis-
ta que fez o trabalho e a outra 
metade será doada à Yellow 

Door, uma instituição de cari-
dade com sede em Southamp-
ton e virada à luta contra os 
abusos domésticos e sexuais.

Quadro da artista plástica moçambicana Bertina Lopes (1924-2012)
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FRANCINA BILA
(Ntsivitana)

(6 meses de eterna saudade)

Mãe, quanta saudade 
sentimos de você, no 
começo foi o choque e a revolta, 
com o tempo chegou a dor da alma, 
a aceitação e infelicidade. Hoje pas-
sam seis meses desde que foste 
e ainda dói  pensar que não está 
mais entre nós. Seus filhos, noras, 
genros, netos e bisnetos recordam 
com profunda mágoa a passagem 
de seis meses da sua partida para 
junto do criador. Os bons não mor-
rem, eles transcendem. Descanse 
em paz mãe.

808

FLORENTINA JUNTEIRO CHANDE
FALECEU

Alberto Junteiro Chande, seus irmãos Margarida Chande, 
Isaque Chande, Alfredo Chande, Maria Chande, Luísa Chande, 
Fátima Chande, Domingos Chande e Pedro Chande e demais 
familiares comunicam com profunda dor e consternação o 
desaparecimento físico da sua irmã FLORENTINA JUNTEIRO CHANDE, ocorrido 
no dia 25/1/2022, no Hospital Central de Nampula, cujo funeral se realizou no 
Cemitério da Faina, no dia 26/1/2022.

1149

ROSALINA C. GONÇALO 
MACHATINE

(1º ano de eterna saudade)

Seu esposo Jerónimo Macassa, filhos Sara, Eugénia, Alzira, Gonçalo 
e Macassa, noras, genros, netos e demais familiares recordam com 
imensa tristeza e saudade o 1º ano da partida súbita do seu ente que-
rido ROSALINA C. GONÇALO MACHATINE. Amanhã, dia 28/1/2022, 
iremos rezar missa em sua memória na Sé Catedral de Maputo, pelas 18.00 horas e no dia 
29/1/2022, terá lugar a deposição de flores, pelas 10.00 horas, no Cemitério de Michafutene. 
A perda de uma mãe é uma dor imensurável. Descansa em paz mamã.

1127

EURICO LOURENÇO 
FORTUNATO ZENGUEZA

(Euriquinho)

(30 dias de eterna saudade)
Filho! Passam hoje 30 dias que partiste para o Pai sem nos dizer adeus; 
Nossas lágrimas não param de cair. Seus pais Lourenço e Isabel, es-
posa Telvia, filhos Luna, Jupito e Isa, irmãos Fortunato, Quina, Cheila, 
Metucha, Lolo, Noriana e demais familiares profundamente consternados comunicam que, 
na sexta-feira, dia 28/1/2022, pelas 18.00 horas, na Sé Catedral de Maputo, se realiza a missa 
pelo desaparecimento físico do seu ente querido EURICO ZENGUEZA, e no sábado, pelas 
9.00 horas, haverá deposição de flores, no Cemitério de Michafutene. Descanse em Paz.

FLORENTINA JUNTEIRO CHANDE
FALECEU

O Coordenador do Gabinete do Provedor de Justiça, membros 
do Conselho Consultivo e demais funcionários comunicam 
com profunda mágoa e consternação o desaparecimento físico 
da Srª FLORENTINA JUNTEIRO CHANDE, irmã do Digníssimo 
Provedor de Justiça Doutor Isaque Chande, ocorrido no dia 
25/1/2022, no Hospital Central de Nampula, vítima de doença, cujo funeral se 
realizou no dia 26/1/2022, pelas 14.00 horas, no Cemitério da Faina, em Nampula. 
À família enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

796

ROSALINA C. GONÇALO 
MACHATINE

(1º ano de eterna saudade)
Sua filha Eugénia Macassa, genro Osvaldo Mousanha, netos e demais 
familiares recordam com imensa tristeza e saudade o 1º ano do de-
saparecimento físico da sua querida mãe, sogra e avó ROSALINA C. 
GONÇALO MACHATINE. Amanhã, dia 28/1/2022, iremos rezar missa em 
sua memória na Sé Catedral de Maputo, pelas 18.00 horas e no dia 29/1/2022, terá lugar a 
deposição de flores, pelas 10.00 horas, no Cemitério de Michafutene. Foi um ano inteiro de 
sofrimento, de saudades sem limites. Continuaremos homenageando a pessoa maravilhosa 
que foste, pelo resto de nossas vidas. Te amaremos sempre, mamã. Eterno descanso.

1127

JOÃO FRANCISCO MURTAR

(1º ano)

Sua esposa Carmelita Zualo, filhos Francisco e Yara, neto Ethan 
e nora recordam a passagem do 1º ano do desaparecimento 
físico do seu ente querido JOÃO FRANCISCO MURTAR. Em 
sua homenagem será rezada missa, na sexta-feira, dia 28/1/2022, na Sé Catedral 
de Maputo, pelas 18.00 horas e no dia 29/1/2022, haverá deposição de flores na 
sua campa, na Manhiça, pelas 7.00 horas. Paz à sua alma.

1120

AUGUSTO SAMUEL DIMANDE

Já passam seis meses após o último adeus. Sua esposa, fi-
lhos, irmãos, tios, primos e demais familiares recordam com 
profunda mágoa o dia em que partiu. Em sua memória será realizada no sábado, 
dia 29/1/2022, pelas 8.30 horas, deposição de flores na sua campa, no cemitério 
familiar, sito na Manhiça. Paz à sua alma.

1131

MASCARENHAS 
ANTÓNIO CHABELA 

(Mac)

(6 meses)
Lurdes Nhampossa, filhos, netos e demais 
familiares recordam com profunda dor e 
saudade a passagem de 6 meses do desaparecimento 
físico do seu ente querido MASCARENHAS ANTÓNIO 
CHABELA. Mais comunicam que haverá missa em sua 
homenagem no dia 28/1/2022, na Igreja Nossa Senhora 
das Vitórias, pelas 18.00 horas, e no sábado, dia 29/1/2022, 
haverá deposição de flores, às 8.00 horas, no Cemitério 
de Michafutene. Paz à sua alma.           789

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 HORÁCIO FERNANDO

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura de 
dezoito de Janeiro de dois mil e 
vinte e dois, exarada de folhas 
treze a folhas catorze verso, do 
livro de notas para escrituras 
diversas número trinta, 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 Horácio Fernando, de 
então sessenta e três anos de 
idade, solteiro que era à data da 
sua morte, com última residência 
habitual no bairro Homoíne-
Sede, distrito de Homoíne.
Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer outra 
forma de disposição da sua 
última vontade, tendo deixado 
como únicos e universais 
herdeiros de seus bens, seus 
filhos: Cristiano Horácio 
Fernando, Victór Fernando 
Horácio, Sandra Horácio 
Fernando, Hélder Horácio 
Fernando e Felizardo Horácio 
Fernando, solteiros, maiores e 
residentes na Matola.
Que o decuju casou 
religiosamente sob o regime 
de comunhão geral de bens, 
com Cacilda Feliciano Wetela 
Donga, que é também universal 
herdeira.
Que não existem outras pessoas 
que de lei possam concorrer na 
sucessão.
Fazem parte da herança todos os 
bens móveis e imóveis, incluindo 
contas bancárias em nome do 
falecido.

Está Conforme
Matola, aos 26 de Janeiro de 2022

A Notária
(Ilegível)

1133

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
2ª SECÇÃO COMERCIAL

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

Maputo, aos 29 de Novembro de 2021
O Escrivão de Direito

Benjamim Paulino Mondlane
Verifiquei

A Juíza de Direito
Nilza Neemias Covane
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LEMBRETE

Já renovou a 
sua Subscrição 

dos jornais?

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

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

Faça a sua  subscrição e receba o seu 

Jornal em casa!
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VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

MORADIA tipo 5, com 2 suites, sala de 
jantar e estar, bar, cave, quintal enorme, 
anexos, piscina sem água, campo de 
basquetebol com vista para o rio, na 
cidade da Matola, vende-se por 22 000 
000,00MT, negociáveis. NB: Tem obras. 
Contacto: 84-9382620, Helton ou 84-
7218636, Wilton.  1036

CASA de placa, tipo 3, com suite, 2wc e 
cozinha moderna, no Bairro CMC, ven-
de-se por 4 200 000,00MT; casa tipo 4, 
com tecto falso e suite, no Bairro Intaka 
por 2 000 000,00MT; propriedades de 4 
hectares, na Macaneta, com vista para o 
mar por 12 000 000,00MT, negociáveis. 
Contacto: 84-5926921 ou 86-5926921, 
Tivane.    1042

PROPRIEDADE de 30x40m, na Ponta 
d’Ouro, Rua “D”, com dependência, furo 
de água e piscina, própria para construir 
R/C, 1º e 2º andares, vende-se por 4 050 
000,00MT, negociáveis e com facilidades 
de pagamento. Contacto: 87-9717533 ou 
84-9417533.     739

QUINTA no bairro Chinonanquila, 
Matola-Rio, Km-16, a 300m da Av. de 
Namaacha, espaço vedado com muro, 
vende-se por 10 000 000,00MT. Contacto: 
84-0427438/87-0227439. 1084

FÁBRICA de produção de água mine-
ral, em funcionamento, com maquinaria 
completa, localizada no distrito de Namaa-
cha, província de Maputo, vende-se por 
650 000USD. Contacto: 84-0427438/87-
0227439.   1084

PROPRIEDADE com DUAT, situada 
na zona de Infulene-Manduca (perto 
da 2M), com uma área de 5 hectares, 
vende-se, sem intermediários. Contacto: 
83-3097242 ou 84-8992093. 1101

FLAT composta por quarto com guarda-
-fato de parede, sala comum, cozinha,
casa de banho, corredor, varandas de
frente e de trás, quintal privado a frente
e atrás, dependência tipo 1, com sala,
quarto, cozinha, wc, tudo dentro, no
Bairro da Malhangalene, reabilitada,
num R/C, vende-se por 3 500 000,00MT. 
Contacto: 82-4692711, 84-4353800 ou
86-2616200.

1106

CASA tipo 3, num 15x30m, Bairro de 
Campoane com suite, sala, cozinha, 
quarto de serviços, parô, quarto para 
empregado com wc, no primeiro piso, 
salão de festas, wc, quarto de arrumos, 
vende-se. Contacto: 87-3269380 ou 
82-5633673.

1085

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO

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

Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO LIMITADO

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

Nº- de Concurso Designação do Concurso
Modalidade de 

Concurso

Data e hora de 
entrega das 
propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Prazo de 
Validade das 

propostas

25L0002041/
CL/01/2022

Fornecimento de material de escritório e 
consumíveis de informática

Limitado
9/2/2022

 10.00 horas
9/2/2022

 10.15 horas
90 Dias

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

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

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

Maputo, aos 24 de Janeiro de 2022

Autoridade Competente
A Directora do Gabinete

(Assinatura Ilegível)
758

 

ANÚNCI O DE CONCURSOS 
1. A ARA-Sul, IP - Administração Regional de Águas do Sul, Instituto Público, convida as empresas interessadas, para apresentarem propostas fechadas para o

seguinte:
 Prestação de Serviços de Análise de Óleo Hidráulico dos Equipamentos Hidromecânicos da Barragem dos Pequenos Libombos;
 Prestação de Serviços de Manutenção e Reabilitação da Infra-Estrutura da ARA-Sul, IP/DGBS - Cidade da Maxixe;
 Empreitada para Actividades de Conclusão da Obra de Construção do Reservatório Escavado de Jofane no Distrito de Govuro – Província de Inhambane; e
 Manutenção e Reparação de Fotocopiadoras, Impressoras e Scanners da ARA-Sul I .P./Sede.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los na ARA-Sul, IP RAA, durante as horas normais de
expediente, sita na Av. Samora Machel, n.º  30, 6º  Andar a partir do dia 31 de Janeiro de 2022, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (Mil Meticais) para
cada. A ser depositado na conta 1012887201007- Standard Bank da ARA-Sul Turismo.

3. O período de validade das propostas é de 120 dias.
4. As propostas deverão estar devidamente seladas e entregues à ARA-Sul, I P - Administração Regional de Águas do Sul, I nstituto Público sita na Av. Samora

Machel, n.º  30, 7º  Andar, serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço na presença dos concorrentes ou seus legítimos representantes que queiram assistir
a este acto na data e hora conforme o ilustrado na tabela abaixo.

5. Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto n.º  5/2016, de 08 de Março.

Ord Concurso nº  
Modalidade 

de 
Contratação 

Objecto do Concurso 

Visita Obrigatória 
Entrega de Proposta 

Abertura de 
Proposta 

Local do 
encontro Data Hora Data Hora Data Hora 

1 
47A001141/ARAS/CL

/SERV/34/2021 
Concurso 
Limitado 

Prestação de Serviços de 
Análise de Óleo Hidráulico 
dos Equipamentos 
Hidromecânicos da 
Barragem dos Pequenos 
Libombos.  

N/A N/A N/A 
15/02/2022 09H00 15/02/2022 09H15 

2 
47A001141/ARAS/CL

/SERV/41/2021 
Concurso 
Limitado 

Prestação de Serviços de 
Manutenção e Reabilitação 
da Infra-Estrutura da ARA-
Sul, IP/DGBS – Cidade da 
Maxixe. 

Escritório da 
DGBS na 
Maxixe 

07/02/2022 10H00 14/02/2022 12H00 14/02/2022 12H15 

3 
47A001141/ARAS/CP

/OBRAS/01/2022 
Cincurso Público 

Empreitada para 
Actividades de Conclusão 
da Obra de Construção do 
Reservatório Escavado de 
Jofane no Distrito de 
Govuro – Província de 
Inhambane. 

Cruzamento 
de Inhassoro 

na N1 
08/02/2022 10H00 21/02/2022 11H00 21/02/2022 11H15 

4 
47A001141/ARAS/P

D/SERV/36/2021 

Concurso de 
Pequena 

Dimensão 

Manutenção e Reparação 
de Fotocopiadoras, 
Impressoras e Scanners da 
ARA-Sul I .P./Sede 

N/A N/A N/A 
15/02/2022 11H00 15/02/2022 11H15 

Maputo, 27 de Janeiro de 2022 

A RAA 
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE AQUISIÇÕES – UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSO DESERTO
De acordo com o 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, 
comunica-se que o seguinte concurso ficou deserto:

Nº Concurso Modalidade OBJECTO Motivo

39A002552/
CP/102/2021

Concurso Público
Electrificação de Muaquia e Meluluca na Província do Niassa, Mpengo e Save em Manica e 
Nioce em Nampula, através da rede Nacional (Lote 1, 2 e 3) Desclassificação de todos concorrentes

FUNAE- SEDE: Rua da Imprensa, n.º 256, 6º andar, portas 607- 610 – 618, Caixa Postal 2289, Telefone: : 21304717 / 21304720, Fax: 21309228; Email: funae@funae.co.mz, Cidade de Maputo.

Sistema de Gestão de Qualidade com o Certificado Nº /INNOQ – Q.002/13
Sistema de Gestão da Qualidade com Certificado Nº PT08/02280

Sistema de Gestão Ambiental com  Certificado Nº PT10/03200

727

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE 

MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, nº 345, R/C

HABILITAÇÃO DE HER-
DEIROS POR ÓBITO DE 

JÚLIO EDUARDO ZAMITH 
DE FRANCO CARRILHO

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura de vinte e seis de 
Janeiro de dois mil e vinte e dois, de 
folhas dez verso a folhas onze verso, 
do livro de notas para escrituras di-
versas número duzentos e noventa 
e dois, traço “C”, do Quarto Cartório 
Notarial de Maputo, perante BATÇA 
BANÚ AMADE MUSSA, licenciada em 
Direito, Conservadora e Notária Su-
perior, foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito 
de JÚLIO EDUARDO ZAMITH DE 
FRANCO CARRILHO, de setenta e 
cinco anos de idade, natural de Pem-
ba, no estado de casado, sem con-
venção antenupcial com Fernanda 
Rosa Fernandes Machungo, filho 
de José Franco Carrilho e de Maria 
das Dores Zamith Carrilho, com últi-
ma residência no Bairro da Sommer-
schield, em Maputo, sem ter deixado 
testamento ou qualquer outra dis-
posição da sua última vontade.
Deixou como meeira, sua esposa 
Fernanda Rosa Fernandes Ma-
chungo.
Deixou como herdeiros, sua espo-
sa, FERNANDA ROSA FERNANDES 
MACHUNGO e seus filhos: ANDRÉ 
MACHADO CARRILHO, casado, com 
Elga Patrícia Maximiano Ferreira, 
natural de Oeiras-Portugal, onde re-
side, NTANZI MACHUNGO CARRIL-
HO, solteiro, maior, natural de Mapu-
to, onde reside e TAÍLA MACHUNGO 
CARRILHO, solteira, maior, natural 
de Maputo, onde reside e que segun-
do a lei não existem outras pessoas 
que possam concorrer à sucessão da 
herança.
Que da herança fazem parte bens 
móveis e imóveis.

Está Conforme

Maputo, aos 26 de Janeiro de 2022

O Conservador e Notário Técnico
(Ilegível)
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PROCURA-SE

PRECISA-SE

IMOBILIÁRIA precisa para vender e 
arrendar em tempo recorde de: mora-
dias, geminadas, flates, lojas, armazéns, 
propriedades, etc. Contacto: 84-2141920 
ou 84-3536800, Wilson. 

1017

DOIS (2) pasteleiros, com experiência 
na área, precisa-se com urgência. 
Contacto : 84-5969418, Sr. Artur, a 
qualquer hora.

1129

PROCURA-SE uma pessoa com ex-
periência em fazer forno para pizzaria 
de tijolo próprio. O interessado pode 
entrar em contacto pelo nº 84-4274679.

1021

TRESPASSA-SE

DEPENDÊNCIA pronta a habitar, no 
Bairro de Kumbeza, num espaço de 
23x33m, com muro, portão, água, luz 
e capoeira, bem próximo da estrada 
do Grande Maputo, trespassa-se por 1 
300 000,00, negociáveis. Contacto: 84-
7004134, 82-3290960 ou 84-7771740.

672

BMW 525i, ano 2004, a gasolina, bem 
conservado, vende-se por 500 000,00; 
carrinha Toyota Dyna, 4x4, ano 2000, 
a diesel, vende-se por 420 000,00, 
negociáveis. Contacto: 86-7999860 
ou 84-7999861.

672

VIATURAS

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA DE MAPUTO
CARTÓRIO NOTARIAL DA MATOLA

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
BELMIRO CORREIA JOSÉ SARMENTO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezanove de Janeiro de dois mil e 
vinte e dois, exarada de folhas quarenta e um a folhas quarenta e três, do livro de notas para 
escrituras diversas número cento e oitenta, traço “B”, deste Cartório Notarial, a cargo de CARLA 
ALBINO MAIBAZE FELIZ, Conservadora e Notária Superior, do referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de BELMIRO CORREIA JOSÉ SARMENTO, 
de setenta e oito anos de idade, no estado civil que era viúvo, natural da cidade de Maputo, 
filho de Batista José Sarmento e de Nely Anina da Conceição, com última residência no Bairro 
da Matola “F”, Matola.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra  disposição de última vontade. Deixou 
como únicos e universais herdeiros de seus bens, seus filhos: ELVINO CORREIA SARMENTO, 
solteiro, maior, natural de Maputo e residente em Quelimane, TEODOMIRO CORREIA 
SARMENTO, solteiro, maior, natural de Maputo e residente no Bairro da Polana-Cimento, cidade 
de Maputo, HÉLDER CORREIA SARMENTO, casado, natural de Maputo e residente no Bairro 
da Liberdade, Matola, BELMIRA TERESA SARMENTO, casada, natural de Maputo e residente 
no Bairro do Triunfo, KaMpfumu, OFÉLIA AURORA SARMENTO MUCHINE, casada, natural de 
Quelimane e residente no Bairro de Malhampsene, Matola e ARCHER AGNELO SARMENTO, 
solteiro, maior, natural de Quelimane e residente no Bairro da Liberdade, Matola.
Que segundo a lei não há pessoas que prefiram ou que possam concorrer a esta sucessão da 
herança aos indicados herdeiros.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Matola, aos 26 de Janeiro de 2022

A Notária
(Ilegível) 805

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 

DEDICA 

DIARIAMENTE 

UMA PÁGINA

À CIDADE 

DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

CASA inacabada, tipo 3, no Bairro da 
Costa do Sol, zona de Mapulene, à 
beira da Estrada Circular, em frente 
às bombas Galp, vende-se por 6 500 
000,00MT. Contacto: 84-0486296.

1148

APARTAMENTO T2, localizado na Av. 
Eduardo Mondlane, perto da Sapataria 
3S, pronto a habitar, vende-se; proprie-
dade de 1ha, com dependência T0, 
na Matola-Rio, perto da Escola Doca. 
Contacto: 87-7248950.

1145
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Vencedor do Grupo “E” 
com sete pontos, a Costa do 
Marfim teve oportunida-
de clara de abrir o activo por 
Ibrahima Sangaré, que re-
matou de bicicleta para uma 
defesa de recurso de El She-
nawy, guarda-redes egípcio 
que foi determinante e viria 
a ser substituído por lesão na 

segunda parte. 
Antes, defendeu um ca-

beceamento à “queima-
-roupa” do avançado do Ajax
Sebastian Haller. O substituto 
de El Shenawy, Gabaski, pro-
tagonizou a defesa da noi-
te já no prolongamento, aos
104 minutos, num remate de
Ibrahima Sangaré. O guarda-

-redes da Costa do Marfim
também foi instransponivel
por várias vezes, como num
remate com selo de golo de
Elneny, mas em várias oca-
siões foram os próprios ata-
cantes da equipa orientada
pelo luso-moçambicano Car-
los Queiroz que falharam o
alvo.

Depois de terminar em 
segundo lugar no Grupo “D” 
com seis pontos, o Egipto 
mantém-se na prova e perse-
gue mais um título para con-
solidar a liderança de con-
quistas ao nível continental.

Nos quartos-de-final, o 
Egipto vai jogar com Mar-
rocos.

N CAN CAMARÕES - 2021N CAN CAMARÕES - 2021N CAN CAMARÕES - 2021N CAN CAMARÕES - 2021N CAN CAMARÕES - 2021N CAN CAMARÕES - 2021N

Egipto elimina Costa do 
Marfim e está nos “quartos”

RAIMUNDO ZANDAMELA, 
em Yaoundé

O 
EGIPTO derrotou 
ontem a Costa do 
Marfim por 5-4 na 
marcação de grandes 
penalidades e apu-

rou-se aos quartos-de-final 
do Campeonato Africano de 
futebol das Nações, depois do 
nulo ao fim dos 90 minutos do 
tempo regulamentar e mais 
trinta de prolongamento.

Coube a estrela principal 
dos “faraós” e do Liverpool, 
Mo Salah, converter a derra-
deira grande penalidade e se-
lar o apuramento. Baily, defe-
sa do Manchester United, foi o 
único a falhar o alvo.

Os 120 minutos da partida 
foram disputados Intensa-
mente e não faltaram opor-
tunidades de golo em ambas 
as balizas, onde brilharam os 
respectivos guarda-redes.

Depois de uma entra-
da pressionante da Costa do 
Marfim, o Egipto respondeu 
com uma circulação de bola 
tranquila na zona intermediá-
ria, chegando a controlar e a 
determinar o ritmo da partida 
por largos minutos.

O PRESIDENTE da Confederação Africana de 
Futebol (CAF), Patrice Motsepe, anunciou a sus-
pensão temporária do Stade Olembe, onde na 
segunda-feira ocorreu a tragédia que tirou a vida 
a oito pessoas, deixando outras oitenta feridas, 
das quais sete em estado grave. 

Motsepe, que falava em conferência de im-
prensa no Ahmadou Ahidjo, revelou que pediu 
uma suspensão temporária do Estádio Olembe 
para o próximo jogo, uma vez que aguarda um 
relatório concreto sobre o que se passou na se-
gunda-feira.

Assim o jogo entre Marrocos e o vencedor do 
Costa de Marfim-Egipto, que estava agendado 
para domingo, no Stade Olmebe, foi transferido 
para o Stade Ahmadou Ahidjo. 

“Não quero especular nada sem antes ter o 
relatório completo do que terá acontecido efec-
tivamente. Depois de termos reunido, decidimos 
que os jogos que deveriam se realizar em Olembe 
terão lugar em Ahamadou Ahidjo e Limbe até que 
o relatório esteja concluído. Quero reafirmar que
a CAF e o governo local não irão tolerar. Que fique 
claro que não iremos tolerar que situações como
estas se repitam. Quero enfatizar que a respon-
sabilidade da segurança nos estádios está a cargo
da organização local. Não é obrigação da CAF que 
é apenas um agente regulador. O Conselho de
disciplina irá fazer um pronunciamento oficial”,
disse Motsepe. 

Segundo apontou a comissão de inquérito, 
criada após a tragédia, vai trazer detalhes para 
“se saber quem devia fazer o quê e não fez e qual 

é a sua responsabilidade. Queremos esse relató-
rio até sexta-feira (amanhã). Pelo que o jogo que 
estava programado para Stade Olembe, no do-
mingo, vai passar para Ahmadou Ahidjo e haverá 
outras alterações que serão actualizadas”, acres-
centou o dirigente. 

O estádio com capacidade para acolher 
60.000 expectadores foi especialmente cons-
truído para o CAN e para evitar a propagação do 
coronavírus viu a sua capacidade reduzida para 
60% no geral e 80% nos dias em que joga a equi-
pa anfitriã.

O sistema de segurança inclui três filas de 
pontos de controlo, uma linha para verificar os 
passes de saúde, outra para revistas de seguran-
ça e uma terceira com portões de 2,5m de altura 
para verificar os bilhetes.

FIFA SOLIDÁRIA  COM AS VÍTIMAS
A FEDERAÇÃO Internacional de Futebol 

(FIFA) reagiu face a tragédia ocorrida na noite da 
última segunda-feira em Olembe, expressando o 
seu pesar através de um comunicado de impren-
sa.   

“A FIFA endereça profundas condolências 
às famílias e amigos das vítimas que perderam 
as suas vidas na sequência do trágico incidente 
que teve lugar no Estádio Olembe durante o jogo 
entre Camarões e Comores. Os pensamentos e 
orações da comunidade futebolística global estão 
com as vítimas, as que ficaram feridas neste inci-
dente, e todo o pessoal tanto da CAF como da As-
sociação Camaronesa de Futebol (FECAFOOT), 
neste momento difícil”, lê-se no comunicado.

Transferidos 
jogos de Olembe 

O FUTEBOLISTA camaronês 
Vincent Aboubakar tornou-se, 

no triunfo da selecção dos Ca-
marões ante as Ilhas Comores, 

no primeiro jogador a mar-
car mais de cinco golos numa 

Aboubakar persegue recorde de Mulamba
só edição da Taça das Nações 
Africanas (CAN) desde 1998.

Agora Aboubakar tem na 
mira o recorde de golos numa 
só edição, que pertence a 
Ndaye Mulamba, autor de nove 
golos pelo Zaire, na edição de 
1974. A seguir a Mulamba, o 
melhor registo numa mesma 
edição é do costa-marfinense, 
Laurent Pokou, com oito go-
los em 1970. O mesmo Pokou 
já tinha marcado seis golos na 
edição de 1968, assim como o 
egípcio Hassan El-Shazly em 
1963.

Para já, Aboubakar tornou-
-se no melhor marcador dos
“leões indomáveis” numa só
edição da CAN. Superou os
cinco golos do histórico Sa-
muel Eto’o, que ainda detém,

contudo, o recorde absoluto de 
golos no CAN com 18 golos: nas 
edições de 2006 e 2008, Eto’o 
marcou cinco golos em cada 
uma.

MELHORES 
MARCADORES NUMA SÓ 
EDIÇÃO DO CAN:
1.º: Ndaye Mulamba (Zaire, 

1974): 9 golos
2.º: Laurent Pokou (Costa 

do Marfim, 1970): 8 golos
3.º: Benni McCarthy (África 

do Sul, 1998): 7 golos
3.º: Hossam Hassan (Egito, 

1998): 7 golos
5.º: Vincent Aboubakar 

(Camarões, 2022): 6 golos
5.º: Laurent Pokou (Costa 

do Marfim, 1968): 6 golos
5.º: Hassan El-Shazly (Egi-

to, 1963): 6 golos

A INVICTA selecção do Bra-
sil defronta esta noite a sua 
congénere do Equador pelas 
eliminatórias do Campeo-
nato do Mundo ao nível da 
América do Sul.

Os brasileiros, que vêm 
dum empate sem golos dian-
te da Argentina, somam 35 
pontos em 13 jogos disputa-
dos e com seis de vantagem 
sobre o combinado de Messi, 
que está  em segundo lugar.

Já o Equador, que falhou 
a classificação para o “Mun-
dial” passado, está numa 
posição forte para avançar 
para Qatar, tendo vencido 
sete e empatado duas das 14 

partidas do grupo. 
JOGA-SE TAMBÉM 
NA ÁSIA
Na Ásia também há jo-

gos de qualificação para o 
“Mundial” com o líder Irão 
(16 pontos) a defrontar o pe-
núltimo Iraque, com quatro. 
A Coreia do Sul, segundo, 
com 14 pontos desloca-se 
ao Líbano quarto (com cinco 
pontos).

EIS OS ENCONTROS 
DESTA RONDA: Líbano-
-Coreia do Sul, Irão-Iraque,
Emirados Árabes Unidos-
-Síria, Austrália-Vietname,
Japão-China e Arábia Saudi-
ta-Omã.

QUALIFICAÇÃO PARA “MUNDIAL”-2022

Brasil enfrenta Equador sonhador
MARIO Balotelli, avançado do 
Adana Demirspor (9 golos em 
21 jogos esta época), está de 
regresso aos convocados da se-
lecção italiana. 

O polémico jogador está, 
assim, de volta à squadra azzur-
ra, mais de três anos depois da 
última aparição, a 7 de Setem-
bro de 2018, num jogo contra a 
Polónia, para a Liga dos Nações.

Balotelli faz parte do lote 
de 35 convocados por Roberto 
Mancini para um estágio des-
de ontem no centro de trei-
nos de Coverciano, que serve 
para Mancini fazer a “triagem” 
para a meia-final do play-off 
de acesso ao “Mundial”-2022, 
contra a Macedónia do Norte, 
em Março. Caso vença, Itália 
defrontará Portugal ou Turquia 
na final.

EIS A CONVOCATÓRIA 
COMPLETA:
Guarda-redes: Marco Car-

nesecchi (Cremonese), Alessio 
Cragno (Cagliari), Alex Meret 
(Nápoles), Salvatore Sirigu (Gé-
nova);

Defesas: Alessandro Bas-
toni (Inter), Cristiano Biraghi 
(Fiorentina), Davide Calabria 
(Milan), Giorgio Chiellini (Ju-
ventus), Mattia De Sciglio (Ju-
ventus), Giovanni Di Lorenzo 
(Nápoles), Alessandro Florenzi 
(Milan), Luiz Felipe (Lazio), 
Gianluca Mancini (Roma), Luca 
Pellegrini (Juventus), Giorgio 
Scalvini (Atalanta), Rafael Toloi 
(Atalanta);

Médios: Nicolò Barella (In-
ter), Bryan Cristante (Roma), 

Nicolò Fagioli (Cremonese), 
Davide Frattesi (Sassuolo), Ma-
nuel Locatelli (Juventus), Mat-
teo Pessina (Atalanta), Samuele 
Ricci (Empoli), Stefano Sensi 
(Inter), Sandro Tonali (Milan);

Avançados: Mario Balotelli 
(Adana Demirspor), Domeni-

co Berardi (Sassuolo), Federico 
Bernardeschi (Juventus), Ciro 
Immobile (Lazio), Lorenzo 
Insigne (Napoli), Joao Pedro 
(Cagliari), Giacomo Raspadori 
(Sassuolo), Gianluca Scamac-
ca (Sassuolo), Mattia Zaccagni 
(Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).

Balotelli regressa 
à selecção italiana

UM jovem graduado foi preso por fazer exames 
no lugar do seu ídolo, Mostafa Mohamed, que 
está a representar Egipto no CAN.

Um funcionário do Instituto Universitá-
rio do Cairo, onde Mohamed estava registado, 
percebeu que o candidato não era o atacante do 
clube turco Galatasaray, mas um jovem forma-
do em literatura e comunicou imediatamente 
as autoridades.

O jovem, cujo nome não foi revelado, ad-
mitiu que queria “ajudar um amigo”, segundo 
as “confissões” divulgadas pelos meios de co-
municação oficiais.

Nas redes sociais do país mais populoso do 
mundo árabe, os internautas se divertiram nos 

comentários. “Ministério do Ensino Superior, 
100 milhões de egípcios e todos os fãs de fu-
tebol na África sabem que Mostafa Mohamed 
está nos Camarões é, realmente, a fraude mais 
estúpida do século!”, alguém escreveu no Fa-
cebook.

Na sua “confissão”, o jovem egípcio preso 
revela que não é a sua primeira tentativa. “Já 
fiz três exames para o meu amigo”, disse ao 
procurador-geral. Não foi determinado se foi 
o jogador de futebol que pediu ao amigo para
fazer os testes em seu nome. 

No entanto, os funcionários da faculdade 
perceberam essa grave ofensa e o jogador em 
questão poderia ser expulso por trapacear.

Egípcio preso por fazer exame no lugar de Mostafa

Mostafa Mohamed a jogar no CAN e amigo preso por fazer exame em seu nome  

Salah esteve em grande destaque no confronto de ontem frente à Costa do Marfim
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Pratique as 3 medidas de prevenção: use a máscara, lave as mãos 
com água e sabão com frequência ou use um desinfectante a base 
da Para fortalecer a imunidade, evite alimentos industrializados, 
como refrescos, sumos em pó, bolachas, chips, enlatados, pois são 
alimentos com muito açúcar, sal e gorduras que prejudicam o or-
ganismo. e álcool a 70% e mantenha uma distância de pelo menos 
2 metros das outras pessoas

“São defeitos que tem a ver 
com o momento da sua germi-
nação. Mas isso não constitui 
nenhum problema, porque não 
significa estar morta”, explicou 
Chiluquete, para quem, apesar 
de ter levado alguns dias a ser 
transportada da África do Sul 
para Maputo, via terrestre, está 
em perfeitas condições.

Classificou a técnica usada 
- a implantação da relva (can-
teiros) está a ser feita à mão - de
propícia e prática em períodos
chuvosos.

“A relva chegou em for-
ma de canteiros, mas existe 
outras técnicas que se podem 
aplicar e esta foi considerada 
melhor na época em que esta-
mos. Podia ser doutra forma, 
mas julgamos esta convenien-
te pelas circunstâncias em que 
nos encontrámos. É uma das 
técnicas ainda muito usadas a 
nível internacional, incluindo a 
Europa”, esclareceu apontan-
do como exemplo o campo do 
Chelsea.  

A directora do Fundo de 

Promoção Desportiva, Amélia 
Cabral, disse, por sua vez, que a 
instituição que dirige, por sinal 
gestora do Estádio do Zimpeto, 
não colocou de lado a hipótese 
de se avançar para técnicas ou 
métodos mais desenvolvidos 
de arrelvamento para conferir 
maior qualidade ao relvado. 

Adiantou que há um pla-
no para o efeito com base na 
consultoria feita à Sport Relva, 
empresa portuguesa especia-
lizada em relva natural, cujos 
técnicos visitaram o Estádio 

do Zimpeto, para se avançar 
para um modelo assente a tec-
nologias mais avançadas de 
arrelvamento. O projecto, que 
se considera bastante oneroso, 
aguarda pela disponibilidade 
de fundos.         

Recordar que para além 
da data-FIFA, em Março, os 
“Mambas” iniciam em Junho 
a campanha de apuramento ao 
CAN-Interno (CHAN-2022) e 
CAN-2023, cuja fases finais te-
rão lugar na Argélia e Costa de 
Marfim, em Junho próximo. 

A 
RELVA que está sen-
do implantada desde 
sexta-feira passada no 
Estádio Nacional do 
Zimpeto tem um tem-

po médio de vida de dois anos, 
período depois do qual deverá 
ser substituída, segundo o en-
genheiro Augusto Chiluquete. 

A relva, adquirida da vizi-
nha África do Sul, tem essen-
cialmente em vista responder 
aos próximos compromissos 
da Selecção Nacional de futebol 
que iniciam em Junho.

Segundo o engenheiro 
afecto ao Estádio Nacional do 
Zimpeto, Augusto Chiluquete, 
a relva poderá durar mais de-
pendendo da sua conservação, 
mas o tempo recomendável 
para a sua utilização é de dois 
anos, período após deverá ser 
substituído. 

O campo já está nivelado e 
aguarda pela segunda remes-
sa, cuja chegada está prevista 
para amanhã. A implantação da 
relva deverá ser concluída até 
domingo seguindo-se, a partir 
de segunda-feira, uma fase de 
actividades mistas nomeada-
mente introdução de adubos e 
fertilização para atingir os ní-
veis desejáveis. 

O trabalho de nivelamento 
será contínuo até que o campo 
esteja à altura de ser utilizado.

Augusto Chiluquete dissi-
pou alguns equívocos sobre a 
qualidade da relva, tendo em 
conta que alguns canteiros 
apresentam cor acastanhada 
como sinónimo de estar secos.

ESTÁDIO NACIONAL DO ZIMPETO

Tempo médio de vida 
da relva é de dois anos

Trabalhos da implantação da relva em curso no Zimpeto

Novembro do ano passado, em 
face da não realização dos cam-
peonatos provinciais por causa 
da Covid-19, tomou a decisão 
de realizar uma “liguilha” com 
a participação dos últimos três 
classificados do Moçambola des-
te ano para apurar a 12.ª equipa 
que vai disputar o próximo.

Mas no dia 9 de Novembro 
de 2021, data marcada para o 
sorteio da “liguilha”, o repre-
sentante do Grupo Desportivo 
de Maputo e o representante do 
Grupo Desportivo e Recreativo 
Textáfrica de Chimoio, clubes 
seleccionados para o sorteio, 
solicitaram o adiamento por um 
período de um ou dois dias para 
efeito de consultas, alegando 
que a FMF não cobria todos os 
encargos financeiros da prova, 
tendo o pedido sido aceite e o 
sorteio remarcado para o dia 11 
de Novembro de 2021. 

Sucede que no dia 11 de No-
vembro de 2021, antes da reali-
zação do sorteio da “liguilha”, os 
representantes do Grupo Des-
portivo de Maputo e do Grupo 
Desportivo Recreativo Textáfrica 
de Chimoio comunicaram que 

não iriam participar por moti-
vos financeiros. Por sua vez, o 
representante do Grupo Despor-
tivo Matchedje de Mocuba ma-
nifestou que estava pronto para 
participar na prova e fez entrega 
do respectivo documento a con-
firmar a sua intenção de partici-
pação.

Após isso, a direcção execu-
tiva da FMF reunida em sessão 
ordinária do dia 17 de Novembro 
deliberou “considerar o Grupo 
Desportivo Matchedje de Mo-
cuba qualificado como a 12.ª 
equipa no Moçambola edição 
2022”.

Assim o Matchedje, que foi 
12.º classificado no campeona-
to do ano passado, juntou-se 
ao Moçambola de 2022 a Asso-
ciação Black Bulls, Costa do Sol,  
Ferroviários da Beira, Lichinga, 
Maputo, Nampula e Nacala, In-
comáti de Xinavane, Liga Des-
portiva de Maputo, União Des-
portiva do Songo e Associação 
Desportiva de Vilankulo.

Entretanto, em Assembleia-
-Geral extraordinária, a LMF
aprovou a realização de um Mo-
çambola com 14 clubes.

FMF e Liga celebram acordo para 12 clubes
MOÇAMBOLA-2022

A FEDERAÇÃO Moçambicana 
de Futebol (FMF) e a Liga Mo-
çambicana de Futebol (LMF) 
rubricam na manhã de hoje, em 
Maputo, um acordo para a orga-
nização da edição-2022 do Mo-
çambola, com a participação de 
12 clubes.

O entendimento estipula os 
termos de cedência de organi-
zação do Campeonato Nacional 
à LMF pela federação incluindo 
sanções a aplicar aos clubes em 
caso de incumprimento de de-
terminadas normas, como é o 
caso de pagamento de salários 

aos treinadores, jogadores e pes-
soal administrativo.   

A federação decidiu reduzir 
o número de clubes de 14 para 12
devido a dificuldades financei-
ras para a realização da prova. No
processo de tomada de decisão,
a FMF comunicou que a 17 de

“Moçambola”-2022 fechado hoje

e os restantes guarda-redes. 
Deste número, 20 já estão ga-
rantidos no plantel que terá 
curiosamente 26 atletas.

Dos seis jogadores em si-
tuação indefinida está o guar-
da-redes Victor, que poderá 
rumar para um clube sul-afri-
cano, por via de uma proposta 
que ainda não está confirmada 
ou consumada.

“Temos seis jogadores que 
ainda não assinaram contra-
tos connosco, ou seja, com os 
quais não chegámos a nenhum 
acordo, cinco dos quais novos 
mais o guarda-redes Victor”, 

disse o director desportivo da 
Liga, David Nhassengo. 

EIS O PLANTEL DA LIGA:
Guarda-redes: Victor, Sim-

plex e Ronaldo (Mbombela FC).
Defesas: Danny (ex-Inco-

máti), Ligrete (ex-Mahafil), 
Stélio (ex-Desportivo), Gregó-
rio (ex-Desportivo), Mairoce, 
Gildo e Valipavai.

Médios: Henrique, Mussá, 
Nazir e Victorino (ex-Mahafil)

Avançados: Naftal, Momed 
(ex-Costa do Sol), Ivan, Or-
lando (ex-Maxaquene), Dudu 
(ex-Fer. Maputo) e Hermínio 
(Desportivo).

Liga acelera preparação pensando no “provincial” da cidade de Maputo

Liga testa-se hoje 
frente ao Desportivo 
da Matola

O CLUBE de Desportos da Maxaquene vai 
apostar numa equipa de Sub-23 na pre-
sente temporada futebolística, devido a li-
mitações financeiras que assolam a colec-
tividade, nos últimos tempos, assumidas 
pela actual direcção.

O plantel do Maxaquene vai con-
tar com oito jogadores que pertenciam à 
equipa em 2020, nomeadamente Dalton, 
Dinís, Cremildo, Henriques, Francisco, 
Franque, Ronaldo e Mambucho, além dos 
juniores que ascenderam aos seniores, 
pela idade, em 2020 e 2021, dois anos em 
que não tiveram competição.

Para a equipa amadora que se preten-
de para 2022, o Maxaquene reformulou o 
orçamento adequando-o às sua condições 
actuais.

Os trabalhos de preparação da época 
terão início na segunda-feira, 31 de Janei-
ro, para atacar a primeira competição do 
ano - o Campeonato Provincial da Cidade 
de Maputo - no qual o Maxaquene está 
posicionado na Série A, defrontando na 
ronda inaugural o 1.º de Maio.

A equipa técnica vai ser chefiada por 
Nelson Maló coadjuvado por Danilo Ma-
nhonga (Mbinho). A direcção procura, 

neste momento, um treinador de guar-
da-redes e um preparador físico para 
completar a composição do seu comando 
técnico.

Falando ao notícias, Nelson Maló re-
conheceu que a sua equipa está atrasada 
na preparação da época. “Os trabalhos da 
pré-época têm tido, por regra, a duração 
de quatro semanas. Infelizmente, devi-
do aos problemas que o clube atravessa 
presentemente, não iniciamos a nossa 
preparação na altura devida”, disse o téc-
nico, prometendo que “ainda assim, ten-
taremos dar uma boa imagem na primeira 

prova deste ano. Perspectivamos que esta 
seja uma equipa de futuro nos próximos 
tempos. Temos um percurso desafiante 
até retornar ao Moçambola, que é o desejo 
de toda a família “tricolor” e vamos trilhá-
-lo com muito sacrifício e empenho. Te-
mos, por outro lado, a vantagem de estar
a trabalhar com um plantel composto por
jogadores por nós bem conhecidos, uma
vez que quase todos foram formados nesta 
casa”, afirmou.

Ontem, a direcção, jogadores e a equi-
pa técnica reuniram-se para delinear es-
tratégias para o início dos trabalhos.

PARA A PRESENTE TEMPORADA

Maxaquene vai apostar 
numa equipa de Sub-23

A LIGA Desportiva de Maputo 
vai realizar esta tarde, no seu 
campo, na Matola, o  primeiro 
teste da pré-época frente ao 
Desportivo da Matola. 

A equipa treinada por Dário 
Monteiro iniciou a sua prepa-
ração na quinta-feira passada 
com sessões de adaptação ao 
esforço ou seja, recuperação fí-
sica dos atletas depois do defeso 
que se regista desde o término 
do Moçambola, em Novembro 
último.

Esta fase, que se interrompe 
hoje com o jogo-treino dian-
te dos matolenses, encerra no 
fim-de-semana seguindo-se, a 
partir da próxima segunda-fei-
ra, as sessões essencialmente 
viradas aos aspectos técni-
co-tácticos tendo em vista o 
Campeonato provincial da ci-
dade de Maputo, que arranca a 
5 de Fevereiro. 

A Liga conta com 26 joga-
dores, 23 dos quais de campo 

O COSTA do Sol venceu, na noite 
de ontem, o Ferroviário “A”, por 
62-52, no jogo-1 de “play-off”’ 
da final do Campeonato de Bas-
quetebol Cidade de Maputo, em 
seniores femininos. 

As duas equipas voltam ao 
pavilhão da UEM amanhã, às 
19.30 horas, para o jogo-2, que 
pode ser decisivo. 

Em caso de vitória, as “ca-
narinhas” ganham o primeiro 
troféu oficial da época, enquan-
to um triunfo das “locomotivas” 
adia a decisão do título para sá-
bado.

O Ferroviário queria se redi-
mir da derrota sofrida no último 
jogo disputado contra o seu ad-
versário de ontem, a contar para 
segunda volta da competição, 
em que perdeu, por 68-52. 

A partida iniciou-se com um 
ligeiro atraso porque árbitro ins-
pecionou as unhas das atletas e 
Gimo não as tinha em condições, 
teve que ser substituída por Paula 
para corrigir o erro, que poderia 
colocar em causa a integridade 
física das suas adversárias. Dois 
minutos depois, após a averigua-
ção do juiz, Gimo regressou ao 

jogo. E os primeiros dois pontos 
do jogo resultariam da sua assis-
tência, com Anabela Cossa a cor-
responder positivamente.

Os primeiros pontos do Cos-
ta do Sol vieram de um triplo de 
Elizabeth (3-4), mas Anabela 
respondeu com a mesma medi-
da (3-7). As “locomotivas” me-
lhoram o seu posicionamento 
defensivo e condicionaram as 
principais armas “canarinhas”. 
À entrada dos últimos três mi-
nutos do primeiro quarto, o 
Ferroviário de Maputo vencia 
por 11-15. As “locomotivas” 
mantiveram a vantagem de qua-
tro pontos (15-19) até ao fim do 
quarto.

Um parcial de 5-2 no início 
do segundo quarto levou Nasir 
Salé a pedir desconto de tem-
po, após um triplo de Shehé, 
que reduziu a desvantagem das 
“canarinhas” para apenas dois 
pontos (20-22). Elizabeth empa-
tou com uma “bomba” (23-23). 
Sheshé voltou a colocar o Costa 
do Sol em vantagem, com nova 
“bomba” (29-26), que obrigou 
Nasir Salé a mais uma paragem 
do jogo. Elizabeth delatou com 

outra “bomba” (32-26), que le-
vou as duas equipas ao intervalo.

O terceiro quarto inicia com 
um dos trunfos de Leonel Ma-
nhique. Sheila Ventura marcou 
um triplo nos primeiros segun-
dos em campo (35-26). Vilma, 
outra aposta poupada nos pri-
meiros dois quartos, colocou a 
vantagem em dois dígitos pela 
primeira vez no jogo (40-28).

O Ferroviário ganhou ímpe-
to com as entradas de Benesita, 
Rute Muianga. Fez pressão a todo 
campo e reduziu a desvantagem 
para sete pontos (45-38), mas 
seriam as “canarinhas” a garan-
tirem a vitória de dois dígitos a 
saída do penúltimo quarto (49-
38).

No derradeiro quarto, as 
“locomotivas” tiveram uma boa 
reacção, colocando em cinco a  
diferença pontual (54-49) a dois 
minutos e 30 segundos do fim. 
Depois de desconto de tempo, 
Elizabeth voltou a colocar a sua 
equipa tranquila, que foi imedia-
tamente abafada com triplo da 
Paula (57-52). Todavia, o triunfo 
não mais fugiu do Costa do Sol 
(62-52).

CAMPEONATO DE BASQUETEBOL DA CIDADE DE MAPUTO

Costa do Sol ganha 
vantagem
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A EMME recomenda: Não leve 
crianças no banco de frente... se o 
airbag dispara poderá ser-lhes fatal 

Testou positivo para COVID-19? Não se desespere. Fique 
“isolado” num quarto, numa sala, varanda ou numa área 
da casa de pouca passagem para as outras pessoas, e saia 

apenas para tomar banho e usar a casa de banho.

Ataque na RDCongo        
faz 33 mortos
PELO menos 13 civis e 20 militares morreram na segunda-feira 
num ataque do grupo rebelde Forças Democráticas Aliadas (ADF), 
originário do Uganda, no noroeste da República Democrática do 
Congo (RDCongo), noticiam ontem as agências internacionais. 
“Descobrimos ontem (terça-feira) mais seis corpos perto da aldeia 
de Luna-Samboko, que se juntam aos sete que morreram no ata-
que das ADF, que tambem causou vários danos materiais”, disse o 
coordenador da Convenção para o Respeito dos Direitos Humanos 
(CRDH), Christophe Myniandero, uma Organização não-governa-
mental (ONG) local, em declarações telefónicas à agência espanhola 
de notícias Efe. Para além destes 13 civis, a France-Presse dá conta 
de pelo menos 20 militares mortos, citando uma fonte não oficial.

Buthelezi hospitalizado  
na África do Sul
O PRÍNCIPE Mangosuthu Buthelezi, antigo primeiro-ministro tra-
dicional da nação Zulu e fundador do Partido Livre Inkatha (IFP) 
na África do Sul, foi hospitalizado, disse ontem fonte familiar. 
Mangosuthu Buthelezi, de 92 anos, teve de ser assistido na noite 
de segunda-feira devido à hipertensão, tendo sido posteriormen-
te admitido no hospital, referiu o porta-voz da família, Bhekuyi-
se Buthelezi. “Na tarde de terça-feira, os médicos consideraram 
sensato que fosse internado no hospital para fazer testes, pois isso 
também permitiria que descansasse um pouco”, adiantou o por-
ta-voz, citado por vários órgãos de comunicação no país. “Ele 
encontra-se estável e esperamos o melhor”, salientou Bhekuyise 
Buthelezi, sem adiantar mais detalhes. Após as primeiras eleições 
democráticas da África do Sul, em 1994, Mangosuthu Buthelezi 
integrou o primeiro Governo de Unidade Nacional, liderado pelo 
Presidente Nelson Mandela.

Etiópia aprova fim
do estado de emergência 
O Governo etíope propôs ontem o fim do estado de emergência, 
em vigor desde Novembro, citando desenvolvimentos recentes na 
guerra que se prolonga há mais de um ano em Tigré e estados vizi-
nhos do norte da Etiópia. A proposta aprovada ontem pelo Conse-
lho de Ministros etíope, que encurta significativamente o decreto, 
que tinha uma validade de seis meses, deve agora ser aprovada pelo 
Parlamento. O estado de emergência foi imposto quando as for-
ças estaduais de Tigré lutavam contra as forças federais etíopes e 
as primeiras ganhavam cada vez mais terreno, aproximando-se na 
altura da capital, Adis Abeba. A decisão é apenas a última de um 
conjunto de sinais recentes de desanuviamento do conflito. Há 
precisamente uma semana, o secretário-geral das Nações Unidas, 
António Guterres, fez questão de manifestar publicamente satis-
fação por saber que “está a ser feito um esforço efectivo para paz”. 

Rebeldes huthi ameaçam 
atacar Expo Dubai
OS rebeldes iemenitas Huthi ameaçaram quarta-feira, nos seus 
canais de propaganda, atacar a Expo Dubai, após terem lançado 
dois ataques contra Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Uni-
dos (EAU), causando três mortes numa zona industrial. Numa serie 
de alertas distribuídos pela aplicação de mensagens Telegram, os 
rebeldes Huthi acusaram os EAU de não serem um país “seguro” 
e mostraram imagens de diversos alvo possíveis, entre os quais a 
Expo 2020 que está a decorrer no emirado do Dubai. “A sua econo-
mia vai-se afundar”, ameaçou o grupo rebelde xiita, referindo-se 
ao sector mais importante para os EAU, que emergiu como um país 
seguro para investimentos e negócios estrangeiros, numa região de 
grande instabilidade política e conflito armado.

Boris Johnson recusa 
novamente demitir-se
O PRIMEIRO-MINISTRO britânico voltou ontem a rejeitar os pedi-
dos de demissão lançados pela oposição na sequência da investiga-
ção policial a uma série de eventos em Downing Street, que alega-
damente violaram as restrições durante a pandemia da Covid-19. 
Lembrando que o Código Ministerial determina que os ministros 
que enganem o Parlamento devem demitir-se, o líder do Partido 
Trabalhista, a principal força da oposição britânica, Keir Starmer, 
pediu ontem a demissão de Boris Johnson no debate semanal com 
os deputados. Keir Starmer lembrou que, em Dezembro, Boris 
Johnson disse que “todas as recomendações foram respeitadas” e 
que tinha recebido garantias de que “não houve festas” na residên-
cia oficial, em Downing Street. “Já que reconheceu que o Código 
Ministerial se aplica a ele, vai agora demitir-se?”, questionou Star-
mer, ao que o primeiro-ministro britânico respondeu: “Não”.

Índia exibe poder     
militar em desfile 
A ÍNDIA exibiu ontem o seu poder militar em Nova Deli com um 
desfile de carros de combate e baterias de mísseis assinalando o 72.º 
aniversário do Dia da República, perante um público restrito devi-
do à crise sanitária. Caças bombardeiros sobrevoaram o local, onde 
o número de espectadores foi limitado a quatro mil cidadãos, que
tiveram de manter as regras de distanciamento social por causa da 
propagação do novo coronavírus. As autoridades sanitárias anun-
ciaram na noite de terça-feira que o país ultrapassou um total de
40 milhões de infecções, desde o início da pandemia. Os batalhões 
das Forças Armadas, incluindo as unidades fronteiriças montadas
em camelos e equipas de Polícia motorizada desfilaram perante o
Primeiro-ministro, Narendra Modi. Os representantes de países
estrangeiros não estiveram presentes devido à pandemia da Co-
vid-19. 

A COMUNIDADE Económica 
dos Estados da África Ociden-
tal (CEDEAO) vai realizar ama-
nhã uma cimeira extraordiná-
ria em formato virtual, para 
discutir a crise no Burkina 
Faso, na sequência do golpe 
militar que derrubou o Presi-
dente Roch Kaboré.

O PRESIDENTE SUL-AFRICA-
NO, Cyril Ramaphosa, com-
prometeu-se quarta-feira a 
processar e punir as múltiplas 
apropriações indevidas, atra-
vés de fraude e corrupção, em 
contratos governamentais no 
combate à Covid-19 no valor 
de 830 milhões de euros (59.7 
mil milhões de meticais).

Mais de metade dos 5.467 
contratos examinados pela 
Unidade Especial de Inves-
tigação (SIU, na sigla em in-
glês) do Ministério da Justiça 
sul-africano, celebrados para 
a compra de equipamento 
ou serviços no âmbito da luta 
contra a pandemia, revelam 
irregularidades.

“É inaceitável que tantos 
contratos que salvam vidas e 
destinados a garantir meios de 
subsistência sejam irregulares, 
ilegais ou fraudulentos”, afir-

mou Ramaphosa numa decla-
ração hoje divulgada.

Com mais de 3,5 milhões 
de casos de infeção pelo coro-
navírus SARS-CoV-2 e 94 mil  
mortes associadas à doença, 
a África do Sul é o país mais 
afectado do continente pela 
pandemia.

“Esta investigação visou 
indivíduos e instituições que 
usaram o poder para explorar 
um momento de vulnerabili-
dade nacional para enriquece-
rem, assim como aqueles com 
quem organizaram um abuso 
dos recursos públicos”, afir-
mou Ramaphosa.

Os investigadores sul-
-africanos encaminharam até
agora 940 casos para as auto-
ridades judiciais competentes,
386 dos quais para a Procura-
doria-Geral da República para
interposição de procedimento

penal, 224 para abertura de 
acção disciplinar contra fun-
cionários públicos, e 330 para 
“sanções administrativas”, 
que incluem a colocação dos 
prevaricadores numa lista ne-
gra destinada a bloqueá-los em 
futuros contratos públicos.

O anúncio surge na se-
quência da publicação do re-
latório final da SIU sobre cor-
rupção no Ministério da Saúde. 
Uma investigação da SIU no 
ano passado envolveu o ex-
-ministro da Saúde e colabo-
rador próximo do Presidente
sul-africano, Zweli Mkhize,
que se demitiu na sequência do
caso.

Ramaphosa, que fez da luta 
contra a corrupção uma das 
suas principais bandeiras, con-
siderou este relatório um “pas-
so importante na luta contra a 
corrupção”. - (Lusa)

O PARLAMENTO da Líbia, sediado no leste, 
divulgou quarta-feira os critérios de candi-
datura ao cargo de Primeiro-ministro inte-
rino, como forma de acelerar a substituição 
do actual chefe do Governo, que tem sede em 
Trípoli, no oeste.

A Câmara dos Representantes aprovou 
“na presença de 120 deputados” as “condi-
ções de candidatura ao cargo de Primeiro-
-ministro no próximo Governo” de transição,
revelou o porta-voz do Parlamento, Abdallah 
Bliheq, no final de uma sessão realizada em
Tobruk, no leste do país.

O Parlamento publicou uma lista de 13 
critérios, sem especificar uma data para a 
substituição de Abdelhamid Dbeibah, o ac-
tual Primeiro-ministro interino.

De acordo com os critérios, o novo chefe 
de Executivo interino deve “apresentar a sua 
renúncia ao cargo anterior antes de se can-
didatar”, não deve “ter outra nacionalidade 
que não a líbia” e deve “comprometer-se por 
escrito a não concorrer à eleição presiden-
cial”.

Estas directrizes do Parlamento não fo-
ram aprovadas de forma unânime, uma vez 
que alguns dos deputados defendem a con-
tinuidade do actual Governo até às próximas 
eleições, noticia a agência AFP.

Existe o mesmo entendimento dentro da 
Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia 
(MANUL), que tem apelado à marcação de 
uma nova data para as eleições presidenciais, 
ao invés de uma remodelação do Governo.

O Governo de transição, com base em 
Trípoli, no oeste da Líbia, está enfraquecido, 
pois o seu mandato terminava, em teoria, a 24 
de Dezembro.

O Parlamento, que fica em Tobruk, no 
leste, tem defendido desde então uma possí-
vel remodelação do Executivo.

O presidente do Parlamento e também 
candidato à presidência, Aguila Saleh, já ti-
nha apelado, em meados deste mês, para 
uma substituição do Governo interino, de-
fendendo que o mandato deste terminou 
com o adiamento das eleições.

Aguila Saleh pediu à comissão parlamen-
tar de acompanhamento eleitoral que esta-
beleça uma data “definitiva” para as eleições 
até final de Janeiro. - (Lusa)

O 
PRESIDENTE da 
Comissão da União 
Africana, Mous-
sa Faki Mahamat, 
reuniu-se quarta-

-feira com o líder do Governo
de transição do Mali, coronel
Assimi Goita, e sublinhou a
disponibilidade da organização
em acompanhar o processo de
devolução do poder aos civis.

Mahamat iniciou segun-
da-feira uma visita a Bamaco e 

reuniu-se, além de Goita – que 
liderou dois golpes militares, 
em Agosto de 2020 e Maio de 
2021 - com o primeiro-mi-
nistro de transição, Choguel 
Kokalla Maiga.

“Mobilizámos o continente 
e os seus parceiros para apoiar 
o Mali a ultrapassar a actual
crise e estabelecer um Esta-
do forte no interesse do povo
maliano, da região e de todo o
continente”, disse à imprensa

no final do encontro.
Mahamat pediu a Goita 

que tenha em conta a situação 
de segurança “multidimen-
sional e particular” que o Mali 
atravessa há uma década.

Relativamente às sanções 
impostas pela Comunidade 
Económica dos Estados da 
África Ocidental (CEDEAO) 
contra o Mali após o Governo 
de transição ter decidido adiar 
as eleições marcadas para o 

próximo mês, Mahamat sa-
lientou que “o mais importan-
te é ver como apoiar a transi-
ção no Mali”.

O responsável da União 
Africana insistiu na impor-
tância de, “numa base con-
sensual, se alcançarem en-
tendimentos que preservem 
os interesses fundamentais” 
do Mali, “tendo em conta os 
textos que regem” a União 
Africana.

Por seu lado, o primei-
ro-ministro do Mali disse 
também à imprensa, após o 
encontro com Mahamat, que 
o seu país conta com a União
Africana para sair da crise.

“Estamos convencidos de 
que com eles (União Africana) 
e com a CEDEAO encontrare-
mos uma forma de entendi-
mento para que o Mali ocupe o 
lugar que nunca deveria deixar 
na organização da CEDEAO”, 

disse o primeiro-ministro do 
Mali, que tinha ao seu lado o 
presidente da Comissão da 
União Africana.

Maiga acrescentou que a 
prorrogação do período transi-
tório até cinco anos foi decidi-
da pelos malianos nos Encon-
tros Nacionais de Refundação, 
o que, segundo o primeiro-mi-
nistro, permitiu ao Governo de
transição determinar os pro-
jectos prioritários. (Lusa)

A RÚSSIA iniciou ontem ma-
nobras militares no Mar Negro, 
com a participação de mais de 
20 navios, informou o Ministé-
rio da Defesa russo, num con-
texto de tensão nas fronteiras 
da Ucrânia.

Um grupo naval, incluindo 
navios de guerra e navios de 
apoio, deixou as bases de Se-
vastopol e de Novorssísk para 
chegar às áreas designadas, de 
acordo com um comunicado 
militar, que menciona ainda 
a presença nas manobras de 
fragatas, barcos de patrulha, 
navios antissubmarinos, na-
vios equipados com mísseis de 
vários tipos, navios de desem-
barque e caça-minas.

As unidades vão desempe-
nhar uma série de exercícios e 
treinos sobre organização de 
comunicações, manobras se-
guras em áreas de navegação 

intensiva e organização de 
defesa antia-érea no mar, se-
gundo o comunicado do Mi-
nistério da Defesa russo.

A Rússia - que realiza vá-
rios exercícios militares en-
quanto concentra mais de 
100 mil soldados na fronteira 
com a Ucrânia - garante que 
as manobras fazem parte do 
Plano de Treino das Forças 
Armadas da Federação Russa 
para 2022.

“Em Janeiro-Fevereiro 
uma série de exercícios na-
vais estarão a ser realizados 
em todas as áreas de respon-
sabilidade das frotas sob a 
supervisão geral do Coman-
dante-em-Chefe da Marinha, 
almirante Nikolai Evmenov”, 
explica o comunicado.

“O foco principal dos 
exercícios é determinar as ac-
ções da Marinha e das Forças 

Aero-espaciais para proteger 
os interesses nacionais rus-
sos em águas marítimas, bem 
como combater as ameaças 
militares à Federação Russa”, 
acrescenta.

Os exercícios vão realizar-
-se em águas dos mares adja-
centes ao território russo, bem
como em águas internacio-
nais, consideradas relevantes
para as operações militares.

Exercícios distintos e se-
parados serão realizados nas 
águas dos mares Mediterrâ-
neo, Norte, Okhotsk, na parte 
nordeste do Oceano Atlântico 
e no Oceano Pacífico.

No total, Moscovo conta 
com a presença de mais de 140 
navios de guerra e embarca-
ções de apoio, mais de 60 aero-
naves, mil unidades de equipa-
mento militar e cerca de 10 mil 
soldados. - (Lusa)

CRISE POLÍTICA NO MALI

União Africana disponível 
para acompanhar processo de transição

TENSÃO NAS FRONTEIRAS DA UCRÂNIA

Rússia inicia manobras 
militares no Mar Negro

Rússia concentra militares na fronteira com a Ucrânia

COMBATE À COVID-19 NA ÁFRICA DO SUL

Ramaphosa promete 
punir apropriações 
indevidas de fundos

GOLPE DE ESTADO NO BURKINA FASO

CEDEAO anuncia 
cimeira extraordinária

A CEDEAO, de que o 
Burkina Faso é um Estado-
-membro, condenou na se-
gunda-feira a tomada do po-
der por oficiais do exército,
que mantêm Kaboré detido.

A cimeira virtual extraor-
dinária terá início às 10.00 
GMT de amanhã (12 horas de 
Maputo), afirma a declara-
ção.

O presidente destituí-
do continua sob custódia do 
exército, mas “está fisica-
mente bem”, informou um 
elemento do seu partido on-
tem, dois dias após o golpe 
militar que o derrubou e con-
denado veementemente pela 
comunidade internacional.

Ele está “ainda nas mãos 
do exército”, “numa resi-
dência presidencial em prisão 
domiciliária”, segundo a fon-
te do seu partido, Movimen-
to Popular para o Progres-
so (MPP), em declarações à 
agência France-Presse (AFP).

A fonte, que a agência de 
notícias francesa não identi-
fica, acrescentou que Kaboré 
“está bem” e tem “um médi-
co à sua disposição”.

Roch Marc Christian 
Kaboré foi derrubado por um 
corpo militar liderado por um 

tenente-coronel, Paul-Henri 
Sandaogo Damiba, que lidera 
agora o chamado Movimento 
Patriótico para a Salvaguarda 
e Restauração (MPSR).

A insurreição militar co-
meçou no domingo em vários 
quartéis no país, incluindo 
na capital burquinabê, Ou-
agadougou, a seguir a uma 
manifestação que fez sair à 
rua milhares de protestantes 
contra insegurança criada 
pela violência de vários gru-
pos extremistas islâmicos e 
pela incapacidade das for-
ças armadas do Burkina Faso 
responderem a um problema 
que se agrava desde 2015, 
precisamente o ano da che-
gada de Kaboré ao poder.

A União Africana mani-
festou preocupação relativa-
mente ao golpe de Estado e o 
secretário-geral das Nações 
Unidas, António Guterres, 
apelou aos líderes golpistas 
que depusessem as armas.

 A UNIÃO Europeia (UE) 
condenou igualmente ontem 
o golpe de Estado no Burkina
Faso, que provocou “a que-
da de um Presidente eleito”
e pediu o regresso imediato
à ordem constitucional. -
(Lusa)

LÍBIA

Parlamento faz pressão
para substituição do PM interino
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