
O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, enviou ontem 
uma mensagem de condolências ao seu homólogo sul-afri-
cano, Cyril Ramaphosa, pela morte do Arcebispo Emérito 
daquele país, Desmond Tutu.

Nyusi considera a morte de Desmond Tutu como uma 
grande perda para toda a África Austral e o continente em 
geral. Na sua conta do Facebook, Filipe Nyusi descreve Tutu 
como defensor dos direitos dos oprimidos. “Nesta data de 
luto para os nossos irmãos sul-africanos, quero endereçar os 
meus sinceros pêsames ao povo, governo sul-africano e em 
particular ao meu homólogo e irmão Presidente Ramapho-
sa”, salientou.

Nyusi explica que o vencedor do Prémio Nobel da Paz de 
1984 foi um humano extraordinário, que dedicou a sua vida 
a lutar contra o regime segregacionista do apartheid, através 
de denúncias ao nível mundial.

“O Arcebispo do Cabo sempre esteve do lado dos opri-
midos, tendo-se dedicado à reconciliação entre os sul-afri-
canos, independentemente da sua cor de pele, tendo sido 
sua iniciativa chamar à África do Sul de nação arco-íris”, o 
que, segundo Nyusi, mostra a necessidade da união do povo.
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O ATENDIMENTO no Hospital Central de 
Maputo (HCM) está condicionado devido 
à ausência de 151 funcionários infectados 
pelo novo coronavírus nos últimos dias, 
noticiou a Rádio Moçambique (RM).

Segundo a directora dos Serviços de 
Urgência do HCM, Madalena Manjate, 
citado pela emissora, dos infectados, 31 
são quadros afectos a este sector e estão 
em quarentena domiciliar.

Segundo Manjate, as infecções atin-
giram igualmente funcionários das en-
fermarias de internamento da Covid-19 
do maior estabelecimento sanitário do 
país.

“Temos 151 funcionários do Hospital 
Central infectados pela Covid-19. Para 
dar exemplo, o Banco de Socorro tem 

agora 30 pessoas em casa infectadas. 
Destas, 12 são médicos. As enfermarias 
da Covid-19 têm 29 pessoas infectadas, 
das quais 16 são médicos”, disse, expli-
cando que o cenário está a comprometer 
as equipas de trabalho.

Enquanto isso, o país registou no 
fim-de-semana mais dois mortos, 1425 
casos positivos e 34 internamentos.

De acordo com o comunicado do Mi-
nistério da Saúde (MISAU), os óbitos fo-
ram declarados no sábado, na cidade de 
Maputo.

Os dados esclarecem que, dos 1425 
positivos, 898 foram registados no sá-
bado e 527 ontem, resultando de 3871 
amostras testadas no fim-de-semana em 
todo o país.

Dos novos casos, a capital contribui 
com 801 casos positivos, Inhambane 
(124), província de Maputo (97), Manica 
(87) e Sofala (84).

Trinta e quatro doentes foram inter-
nados por complicações ligadas à Co-
vid-19, sendo 23 no sábado e 11 ontem. 
No mesmo período, 33 pacientes dei-
xaram o leito hospitalar por registarem 
melhorias do seu quadro clínico, per-
manecendo 102 a receber assistência nos 
centros de tratamento da enfermidade.

Quinze pessoas foram declaradas re-
cuperadas da doença, o que eleva para 
151.305 o total de curados no território 
nacional. Com estes dados, o país pos-
sui um cumulativo de 171.502 positivos e 
18.225 activos.

D
oze pessoas perderam 
a vida e outras 15 con-
traíram ferimentos, 
entre graves e ligeiros, 
em consequência de 

três acidentes de viação ocorri-
dos no fim-de-semana do Natal 
nos distritos de Nhamatanda e 
Dondo, província de Sofala, e de 
Morrumbene, em Inhambane.  

Nove pessoas morreram no 
acidente de Nhamatanda, no 
qual outras 12 contraíram feri-
mentos graves e ligeiros.

Falando em conferência de 
imprensa em jeito de balanço da 
operação alusiva ao Natal e Dia da 
Família, o porta-voz da Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM) em Sofala, Dércio Cha-
cate, referiu que o sinistro de 
Nhamatanda aconteceu pouco 
depois das 20 horas de sábado, 
dia 25 de Dezembro, envolvendo 
um autocarro que fazia o trajec-
to Inchope-Beira, o qual bateu 
violentamente um veículo de 
transporte de mercadorias esta-
cionado fora da faixa de rodagem 
devido a problemas mecânicos, 
enquanto em Dondo um motoci-
clista morreu após chocar contra 
um carro.

Chacate aventa a possibilida-
de de o acidente ter sido provo-
cado por excesso de velocidade 
do condutor do transporte de 
passageiros, facto aliado à fadi-
ga, uma vez que partira naquela 
mesma data de Maputo com des-
tino à cidade da Beira. 

Na ocasião, renovou o ape-
lo das autoridades policiais para 
os transportadores conduzirem 
com prudência e observando as 
regras básicas, a fim de evitar 
derramamento de sangue nas es-
tradas. 

As outras duas pessoas per-
deram a vida em consequência 

“Julius Nyerere” 
vai a reabilitação

Produção global 
cai em Cabo Delgado

Ensino bilingue melhora 
qualidade de educação

INS vai estudar eficácia 
da combinação de vacinas

Turismo arrecada 
cerca de 390 milhões

O MUNICÍPIO de Maputo vai desembolsar perto 
de três milhões e meio de dólares norte-ameri-
canos para a reabilitação da Avenida Julius Nye-
rere no primeiro semestre do próximo ano. O 
vereador do pelouro de Ordenamento Territorial 
e Ambiente no município de Maputo, Silva Ma-
gaia, disse que foi lançado um concurso para a 
reconstrução do troço entre Xikhelene e Praça 
da Juventude, em Magoanine, numa extensão de 
aproximadamente cinco quilómetros. 

O SECTOR do Turismo em Nampula arrecadou 
cerca de 390 milhões de meticais para os cofres 
do Estado de Janeiro a Novembro deste ano. A 
receita corresponde ao pagamento da contribui-
ção fiscal pelos diversos operadores turísticos da 
província. Para além deste valor, o sector encai-
xou 319 mil meticais provenientes do licencia-
mento das actividades turísticas e culturais. 

NATAL MANCHADO EM SOFALA E INHAMBANE

Doze mortos em 
acidentes de viação

Infecções por Covid-19
afectam atendimento

HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO

FMI alivia dívida de Moçambique
O FUNDO Monetário Interna-
cional (FMI) acaba de estender 
o alívio do serviço da dívida 
ao abrigo do Fundo de Alívio 
e Contenção de Catástrofes 
(CCRT) para Moçambique e 
outros 24 países, até Abril de 
2022.

Trata-se da quinta e úl-
tima tranche do alívio do 
serviço de dívida ao abri-
go do CCRT para 25 países, 
que deviam ao FMI entre 
11 de Janeiro e 13 de Abril 
de 2022, segundo um co-
municado emitido há dias 
dando conta da sua apro-
vação pelo Conselho de 

Administração do Fundo 
Monetário Internacional.  
Entre os 25 países de baixo 
rendimento que terão alívio 
nos pagamentos de 115 mi-
lhões de dólares que eram 
devidos no período em causa 
estão também a Guiné-Bis-
sau e São Tomé e Príncipe.

No total dos dois anos em 
que os pagamentos ao FMI 
estiveram suspensos, ou seja, 
até Abril de 2022, Moçambi-
que suspendeu pagamentos 
na ordem dos 39,2 milhões de 
dólares, segundo a fonte.

A iniciativa, lançada logo 
no início da pandemia, em 

Abril do ano passado, “ajuda 
a libertar recursos financeiros 
vitais para a saúde, economia 
e sector social e a mitigar o 
impacto da pandemia da Co-
vid-19”, lê-se ainda no co-
municado.

A direcção do FMI notou 
que o alívio nas obrigações da 
dívida ajudou os países mais 
pobres e vulneráveis a liberta-
rem recursos para combater a 
pandemia e as suas repercus-
sões.

A direcção desta institui-
ção da Bretton Woods enco-
raja os países elegíveis a conti-
nuarem a fazer progressos em 

salvaguardas de governação 
relativas às despesas com a 
Covid-19 e reiterara a impor-
tância da transparência e da 
responsabilização.

A Covid-19 provocou mais 
de 5,36 milhões de mortes em 
todo o mundo desde o início 
da pandemia, segundo o mais 
recente balanço da agência 
France-Presse.

A doença respiratória é 
provocada pelo novo corona-
vírus, dectetado no final de 
2019 em Wuhan, cidade do 
centro da China, e actualmen-
te com variantes identificadas 
em vários países. (AIM).

DESMOND Tutu, Arcebispo 
Emérito sul-africano e ven-
cedor do Prémio Nobel da Paz 
de 1984, pelo seu activismo 
contra o regime de segre-
gação racista do apartheid, 
morreu ontem aos 90 anos.

O Arcebispo anglicano 
estava debilitado há vários 
meses, durante os quais não 
falou em público, mas ainda 
cumprimentava os jornalis-
tas que acompanhavam cada 
uma das suas saídas recen-
tes, como quando foi tomar a 
sua vacina contra a Covid-19 
num hospital, ou quando 
celebrou os seus 90 anos em 
Outubro.

Numa nota de imprensa, 
o Presidente Cyril Ramapho-
sa considera a morte de Des-
mond Tutu um novo capítulo 

Morreu Arcebispo Desmond Tutu

Desmond Tutu morre aos 90 anos

PRÉMIO NOBEL DA PAZ

de acidente de viação registado 
no distrito de Morrumbene, ao 
longo da Estrada Nacional Nú-
mero Um (EN1). Neste caso, um 
óbito registou-se no local do aci-
dente e outro foi um dos quatro 

viajantes que contraíram feri-
mentos graves.

Tal como no acidente de 
Nhamatanda, o de Inhambane 
envolveu uma viatura de trans-
porte de passageiros e outra 

de carga. Após a ocorrência, o 
condutor deste último veícu-
lo pôs-se em fuga, tendo mais 
tarde sido detido pela Polícia, 
segundo anunciou a Rádio Mo-
çambique.

de luto na despedida de uma 
geração de sul-africanos ex-
cepcionais que legaram uma 
África do Sul liberta.

 Ramaphosa considerou 
Tutu “um homem de uma 
inteligência extraordinária, 
íntegro e invencível con-
tra as forças do apartheid”, 
mas que foi “também terno e 
vulnerável na sua compaixão 
por aqueles que sofreram 
a opressão, a injustiça e a 
violência”, quer sob o apar-
theid quer sob opressores no 
mundo inteiro.

Desmond Tutu ganhou 
notoriedade durante as pio-
res horas do regime racista 
na África do Sul, quando or-
ganizava marchas pacíficas 
contra a segregação enquan-
to sacerdote, pedindo san-
ções internacionais contra o 
regime branco.

Com o advento da de-
mocracia, 10 anos depois, o 
homem que deu o nome de 
“nação arco-íris” à África 
do Sul presidiu à Comissão 
da Verdade e Reconciliação, 
criada com o objectivo de vi-
rar a página sobre o ódio ra-
cial, mas as suas esperanças 
foram rapidamente frustra-

das. A maioria negra adquiriu 
o direito de voto, mas conti-
nua em grande parte pobre.

Desmond Tutu, nascido 
numa pequena cidade mi-
neira a sudoeste de Joanes-
burgo, sofreu de poliomielite 
em criança, quis ser médi-
co, mas desistiu por falta de 
meios e acabou por ser pro-
fessor, tendo-se demitido 
para protestar contra a edu-
cação inferior reservada aos 
negros.

Acabou por entrar no se-
minário e foi ordenado sa-
cerdote aos 30 anos.

Estudou e ensinou no 
Reino Unido e no Lesoto, 
estabelecendo-se em Joa-
nesburgo em 1975, antes de 
ser nomeado arcebispo da 
Cidade do Cabo e chefe da 
comunidade anglicana no 
seu país. Casou-se em 1955 
com Leah, com quem teve 
quatro filhos. Apesar do 
cancro da próstata diagnos-
ticado em 1997 e de vários 
internamentos em hospitais, 
só muito gradualmente se 
retirou da vida pública, de-
fendendo até ao fim o sonho 
de uma África do Sul multir-
racial e igualitária.

ATÉ ABRIL PRÓXIMO

Acesse: https://t.me/Novojornal



https://t.me/Novojornal


Segunda-feira, 27 de Dezembro de 2021PRIMEIRO PLANO2

VICTOR MACHIRICA

O 
BISPO da Diocese de  
Chimoio, Dom João 
Carlos, considera que 
a paz é agenda ainda 
não acabada em Mo-

çambique e que só é possível 
alcançá-la quando houver 
respeito pelo outro. 

Em entrevista ao “Notí-
cias”, o bispo católico defende 
que Moçambique deve sem-
pre escolher o diálogo como 
caminho para a solução de 
quaisquer conflitos, incluindo 
o terrorismo.

O bispo propõe um estudo 
minucioso do terrorismo para 
se conhecer a sua génese e 
saber porque é se instalou em 
Moçambique e não num outro 
país da região.

Advertiu ser necessário 
enfrentar o terrorismo não 
apenas pela via militar, sus-
tentando não existir nenhum 
conflito que terminou apenas 
pela força das armas. Por isso, 
disse ser imperioso perceber 
o fenómeno e suas causas e 
envolver a sociedade civil e a 
igreja, para que, cada um, a 
seu nível, possa concorrer para 
enfrentar e erradicar o mal.

Na entrevista, o bispo da 
Diocese de Chimoio centrou 
suas atenções também em 
acções visando promover a 
solidariedade, o amor ao pró-
ximo e a construção do bem 
comum como fundamentos 
para a edificação da prosperi-
dade para os moçambicanos. 
A seguir, extractos da conver-
sa com Dom João Carlos.

NOTÍCIAS (Not.) - O ano 
de 2021 está no fim. Como clé-
rigo e estudioso de  assuntos 
nacionais, que balanço faz do 
ano?

DOM JOÃO CARLOS (DJC) 
- O ano prestes a terminar foi 
de grandes desafios. Para além 
da pandemia global da Co-
vid-19, que mexeu com todo 
o mundo, e Moçambique não 
é excepção, vivemos outras 
adversidades como o terro-
rismo, os ataques armados da 
Junta Militar (da Renamo), os 
desastres naturais e as conse-
quências de todos esses fenó-
menos. Sobre a paz, diria que 
esta agenda, apesar de vários 
acordos assinados, ainda não 
está encerrada, pois continua 
um grande desafio. Apesar 

de tantas e grandes adversi-
dades, o povo moçambicano, 
de forma geral, mostrou ser 
resiliente. Conseguiu enfren-
tar esses problemas e muitas 
vezes se reinventou e procu-
rou caminhos novos para con-
seguir levar avante a acção de 
desenvolver o país e fazê-lo 
crescer, pois Moçambique é 
um país jovem e o desejo de 
crescer domina todas as pes-
soas.

Not. – Mencionou o terro-
rismo. Sabemos que este fenó-
meno constitui uma ameaça 
séria à paz, segurança e desen-
volvimento do país. Que ca-
minho a Igreja Católica propõe 
para que se possa pôr fim a este 
mal?

DJC - A paz é uma questão 
que percorre e trespassa toda 
a nossa vida. É uma agenda 
não acabada. Ela constrói-se, 
vai-se consolidando no dia-a-
-dia com pequenos gestos, a 
vários níveis e em vários gru-
pos. Quer dizer, a paz não é 
só para os outros, é para cada 
um de nós. Muitas vezes pen-
samos que para haver paz são 
os outros que devem mudar. 

DOM JOÃO CARLOS, BISPO DA DIOCESE DE CHIMOIO

Paz só é possível respeitando o outro

Não! É um caminho conjunto 
que todos devemos percorrer. 
De facto, para além da questão 
da zona centro, temos ainda o 
terrorismo na zona norte, que 
é um grande desafio. É impor-
tante que o povo esteja unido 
para enfrentar esta questão, 
conhecer e ir às causas, saber 
porque é que esse terrorismo 
encontrou espaço privilegia-
do e favorável em Moçambi-
que. Saber porque que é que 
se implantou aqui se durante 
muito tempo não se falava 
deste fenómeno. Então, temos 
também de fazer estudos, re-
flexões, irmos às causas para 
direccionarmos toda a nossa 
acção à sua erradicação. Há 
vários factores, vários estudos 
que apontam que há muitas 
questões que nos mostram que 
talvez algumas áreas, durante 
muito tempo, não tenham 
sido suficientemente enfren-
tadas… Por exemplo, a ques-
tão da pobreza. Durante muito 
tempo dizíamos que estamos 
a lutar contra a pobreza abso-
luta. Que passos foram dados? 
E as assimetrias, a distribuição 
da riqueza, como é que ela é 
feita? Parecem áreas não di-

rectamente ligadas à questão 
do terrorismo, mas que criam 
um ambiente favorável para 
que ele se implante. A questão 
aqui não é só de matar terro-
ristas, rechaçá-los, eliminar 
este ou aquele, mas é uma 
questão de acções conjuntas, 
percebendo o fenómeno e 
suas causas, enfrentando-o de 
vários modos. E aí vemos que 
todos nós temos algo a fazer, 
quer na família, no trabalho, 
nos cargos que desempenha-
mos, quer nas igrejas e nou-
tras organizações da sociedade 
civil. Cada um a seu nível vai 
concorrer para enfrentar este 
fenómeno e contribuir para 
a sua erradicação. Aí estare-
mos a dar passos e a procurar 
construir uma sociedade mais 
coesa, mais sólida, com prin-
cípios éticos e com valores 
que sempre devem permear 
a nossa acção, reconhecendo 
os valores primários da pessoa 
humana, que são os direitos 
humanos, o direito à instrução 
e outras condições que favore-
çam a vida humana para que 
ela floresça e assim se tenha 
um ambiente não favorável ao 

mal que se implanta no cora-
ção dos homens. Moçambique 
tem uma população basica-
mente jovem. Que perspectiva 
tem essa juventude? Como é 
que nós criamos e ajudamos os 
jovens a sonharem e, quando 
sonham, sonham com quem, 
que mundo sonham, que país 
sonham, que Moçambique 
têm? Parece nada, mas a ju-
ventude é um grande desafio 
para nós. Há acções que já são 
feitas que é importante acari-
nhar. E o último aspecto que 
está ligado à paz são gestos de 
solidariedade e acolhimento. 
Não se pode construir a paz 
se cada um caminha sozinho 
e só olha para o seu umbigo e 
dos seus. É preciso termos a 
consciência de que o país é um 
todo, é uno e somos a família 
moçambicana. E todos nós 
dependemos uns dos outros. 
Se nos ajudarmos, termos ges-

tos de solidariedade, sabermos 
caminhar juntos, sabermos 
aquilo que engrandece o país 
e estarmos focalizados nisso, 
certamente que a paz e a es-
tabilidade prevalecerão como 
consequência desse nosso 
agir.

Not. - Dizia que as assime-
trias podem estar na origem 
do terrorismo no país. Que so-
luções se podem adoptar para 
resolver esse problema, tendo 
em conta que o mal já está en-
tre nós desde 2017?

DJC – Sim, há a questão das 
operações que estão a ocorrer 
por lá. Desde que se observem 
os direitos humanos, não vejo 
mal nisso. No entanto, esta ló-
gica de eliminar o outro para 
construir a paz é uma lógica 
fechada. Quer dizer que para 
eu estar bem é preciso que o 
outro não exista. Nós acre-
ditamos que é possível que o 

coração se converta. É possível 
que a pessoa humana tome a 
consciência do mal que fez e 
mude de rumo e se arrependa 
até à última instância da vida. 
É por isso que nós dissemos 
que, mais do que acções mi-
litares apenas em si, o que se 
pretende não é eliminar o ini-
migo, é irmos ao fundamento, 
à raiz do problema.

A lógica não pode ser essa, 
embora em alguns casos pos-
samos coarctar a liberdade da 
pessoa, prendendo-a. Por que 
é que existe a lei? É para coarc-
tar a liberdade, para evitar da-
nos a terceiros.  

Not. – Fora a solução mili-
tar e face ao que está a acon-
tecer, que soluções podem ser 
adoptadas para o fim do terro-
rismo em Moçambique? 

DJC – O diálogo é algo ca-
racterístico da pessoa huma-
na. Quer dizer que nunca po-
demos chegar a uma situação 
em que podemos dizer que já 
não há diálogo. Entre os seres 
vivos, Deus diferenciou-nos 
dos outros animais por esta 
capacidade de dialogar en-
tre nós. Às vezes há situações 
que nos fazem dar costas: não 

tudou? Aliás, nós os moçam-
bicanos, à nossa maneira de 
resolver os problemas, quando 
queremos que um casal esteja 
muito bem, de forma harmo-
niosa e cresça, procuramos sa-
ber de onde é a senhora, quem 
são os seus pais e de onde e 
que são. Há um ditado que diz 
“diga-me de onde vem para 
que eu diga quem você é”. 
Então, o percurso da pessoa e 
os laços da pessoa fazem-nos 
conhecer que problema trans-
porta. Mas isso exige tempo. 
Claro que agora, como se está 
a morrer, estão a cometer-se 
crimes e infracções contra os 

direitos humanos, temos de 
impor a ordem nisso. No en-
tanto, não é apenas a acção da 
força que conta. Se fizermos 
um trabalho bem feito, mes-
mo as causas iremos saber, 
porque atacou lá ou acolá, 
mesmo os rostos deles iría-
mos ter. Trabalhar as mentes, 

acreditar no outro, não ter 
confiança no outro. Solidi-
ficar-se nesta convicção de 
riscar o outro. Mas, mesmo 
assim, sempre há uma brecha, 
espaço para estabelecer o diá-
logo. O diálogo pode ser feito 
de várias maneiras, directa ou 
indirectamente, etc. Uma coi-
sa é estar na mesa das negocia-
ções, mas a outra é o diálogo. 
Esse é outro assunto. É sempre 
importante. Porém, só se vai à 
mesa de negociações quando 
há um mínimo de confiança, 
quando já conhecermos com 
quem vamos conversar.

Not. – Mas como dialogar 
com essas pessoas que estão 
de armas em punho a cometer 
atrocidades? Não se identifi-
cam, não dizem quem são e o 
que querem? Como criar um 
elo para que se possa falar com 
eles, já que militarmente não 
é possível? É verdade que ne-
nhuma guerra acaba no campo 
da batalha, sempre se recorreu 
ao diálogo. No caso vertente, 
como fazer? 

DJC – É por isso que eu digo 
que é preciso conhecer as ori-
gens, saber as razões, irmos a 
fundo. Porque surgiu o terro-
rismo, qual é a sua génese? Isto 
é uma actividade que exige um 
trabalho árduo, exige tempo 
e pessoas que se empenham 
nisso. Não é uma questão de ir 
lá com arma e começar a dis-
parar. Por exemplo, o ché de-
les lá em Mocímboa da Praia, 
é preciso saber onde nasceu, 
onde cresceu, com quem vi-
veu e conviveu. Como come-
çou a ter aquelas tendências? 
Onde apanhou aquelas ideias? 
Qual foi a escola em que es-

trabalhar o homem, fazer com 
que ele acredite que é possível 
construirmos a paz e que, com 
trabalho árduo, empenho, 
pode levar muito tempo, es-
tamos seguros de que vai dar 
certo. Quantos acordos de paz 
foram assinados? O que nos 
estão a revelar? Não é o papel 
que resolve o problema da paz. 
Quem resolve são as pessoas. E 
nós, como igreja, sempre va-
mos para lá. Agora as pessoas 
já estão a matar. 

Not. – Falando de outro 
problema, que é o do conflito 
na zona centro do país, pensa 
que o DDR (Desarmamento, 

Desmobilização e Reinte-
gração) vai desmilitarizar 
efectivamente a Renamo? 
Mesmo depois dos acordos 
de paz, sempre se voltou à 
violência. Que futuro se de-
senha com a implementação 
do DDR?

DJC – O DDR é um cami-
nho muito bom, mas o “ti-
ming”, os recursos, é que 
desafiam o processo. Há três 
coisas que se devem fazer: De-
sarmamento, Desmobilização 
e Reintegração. Tiras as armas, 
mas em Moçambique ainda há 
muitas armas. Não sei se com 
o DDR será possível tirar todas 
as armas. E se tu não tiras as 
armas das pessoas feridas, um 
dia vão usá-las. Então, o de-

sarmamento em si é um pro-
cesso e leva tempo. Por isso, 
o desarmamento das mentes 
é crucial, porque a gente co-
nhece pessoas que ainda não 
estão plenamente desarma-
das, sobretudo na mente. En-
tregaram as armas, sim, mas 
ainda têm aquele pensamento 
bélico: se me provocas, eu vou 
desenterrar a arma e... Por-
tanto, o DDR precisa de ser 
acarinhado. 

Not. - Moçambique e o 
mundo enfrentam pelo se-
gundo ano a Covid-19. O que 
se pode esperar de 2022, tendo 
em conta a espiral de condi-

cionantes e agravamento das 
dificuldades para as famílias 
em consequência da pande-
mia? 

DJC – Penso que a situa-
ção não vai piorar. O país 
tem dado sinais de melhoria. 
Alguns padrões do país têm 
manifestado situações que nos 

dão a certeza de que podemos 
avançar, dependendo de nós. 
O bem, muitas vezes, não faz 
barulho. O grande problema 
do mal é que quando ele apa-
rece é muito barulhento e, 
aparentemente, procura mos-
trar que tem domínio sobre 
tudo. Mas, muitas vezes, o mal 
é passageiro. Quando veio o 
ciclone Idai, muita gente es-
tava a acreditar que era o fim, 
mas está aí a cidade da Beira, 
a reerguer-se apesar das difi-
culdades. A luta do bem está 
a acontecer. Nós os religiosos 
dissemos que Deus não nos 
abandonou. Vivemos no meio 

de todos esses desafios, porém 
esses desafios nos fazem acre-
ditar que estamos a caminhar 
para um futuro melhor. A es-
perança no povo não morreu. 
O povo acredita que é ainda 
possível construirmos um país 
melhor, próspero e desenvol-
vido. 

Not. – Qual é apelo que a 
igreja faz aos moçambicanos 
nesta quadra festiva e para que 
o ano que nos espera seja me-
lhor que este? 

DJC – Ao celebrarmos o 
nascimento do menino Jesus, 
estamos a celebrar o grande 
mistério da encarnação. Por 
isso, o Natal é uma oportuni-
dade para reflectir sobre a in-
fância, o evangelho, devir, de 

nos tornarmos pequeninos, 
humildes, de nos mostrar que 
nem sempre é a força que re-
solve. Às vezes é a humildade. 
Aquela empregada de limpe-
za, aquele zé-ninguém que 
varre todos os dias, é nele que 
está a solução de problemas. 
Por isso que o Natal é tempo 
de renascimento e momento 
de darmos a graça ao nosso 
bom Deus pelas infinitas bên-
çãos que nos foi concedendo 
durante o tempo. É um tempo 
que é caracterizado por inú-
meros desafios que exigiram 
de nós muitos sacrifícios, mas 
mesmo assim não perecemos 
porque Deus esteve connosco. 

Not. - Como avalia o de-
sempenho da igreja na pacifi-
cação do país? 

Bispo - A igreja tem feito 
vários esforços porque acre-
dita e já pregou a paz, que é 
possível que haja a paz entre 
os moçambicanos. 

Not. - Que mensagem e 
que apelos deixa à família mo-
çambicana e aos cristãos em 
particular por ocasião desta 
época festiva?

DJC - Uma mensagem de 
paz, de amor e sobretudo uma 

mensagem de esperança e re-
conciliação. Para que tiremos 
de nós e de cada um de nós 
aquilo que nos destrói. Aqui-
lo que está contra os princí-
pios de Deus. Temos de nos 
vestir de humildade, simpli-
cidade. O Natal (celebrado 
no sábado) deve ajudar-nos a 
redimensionarmos os nossos 
pensamentos e desafiarmo-
-nos a pensar e a sonhar um 
futuro melhor. Tenhamos a 
coragem de ser missionários 
da paz, para que o espírito 
natalino nos abençoe hoje 
e sempre. Deus nasceu para 
revelar esta simplicidade, 
permitindo que a esperança 
volte a brilhar. Com o nasci-
mento de Jesus, o povo que 
andava nas trevas passou a 
andar na luz. O Natal é o mo-
mento de repensar nos male-
fícios da corrupção, do terro-
rismo e outros males contra 
aqueles que não se conse-
guem defender. Nas famílias, 
batamo-nos pelas meninas 
que são entregues aos casa-
mentos na sua tenra idade. 
Aquelas crianças que nunca 
tiveram um brinquedo para 
brincar, mas logo que come-
çam a brincar são levadas ao 
casamento. Isso traz consigo 
tristeza e desestrutura a fa-
mília. Nesta quadra festiva, 
temos de ser portadores da 
mensagem da paz para ou-
tros. Jesus ensinou-nos que 
o mundo não é apenas a mi-
nha família, mas sim o lar de 
todos os viventes. É dever do 
cristão visitar os enfermos, 
ajudar os outros a andar nos 
caminhos que estamos pere-
grinando aqui.

Dom João Carlos, arcebispo de Chimoio

O terrorismo é um dos maiores retrocessos à paz no país

Muitas vezes, o bem não faz 
barulho. O grande problema 
do mal é que quando ele 
aparece é muito barulhento e, 
aparentemente, procura mostrar 
que tem domínio sobre tudo. 

Nesta quadra festiva, temos de ser 
portadores da mensagem da paz 
para outros.

Quantos acordos de paz foram 
assinados? Estão a revelar-nos o 
quê? Não é o papel que resolve o 
problema da paz.

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Chamadas de Socorro   ---------- 82 198
Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 
n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 
do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 
Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-
-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

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

porque mesmo sem sintomas pode transmitir a doença a outras pessoas.

MUNÍCIPE FALA

Encurtamento 
de rotas preocupante 
na Machava-sede

A DEGRADAÇÃO das vias 
de acesso tem sido apon-
tada pelos transportadores 
semicolectivos de passa-
geiros como desculpa para 
o encurtamento de rotas 
na zona da Machava-sede, 
município da Matola.

Muitos munícipes, 
agastados com a situação, 
afirmam que, por diver-
sas vezes, já abordaram os 
“chapeiros”, mas sempre 
ouvem a desculpa de que 
precisam fazer mais dinhei-
ro para reparar constante-
mente as viaturas.

Ruth Guijenhene, mo-
radora, indicou que, para 
além de ficar muito tempo 
à espera dos “chapas”, os 
passageiros têm de enfren-
tar o intenso congestiona-
mento, em parte, devido à 
acentuada degradação das 
estradas.

“É difícil circular nes-
te bairro por causa da de-
gradação dos acessos. Os 

autocarros estão sempre 
lotados e os operadores de 
semicolectivos escolhem os 
passageiros de acordo com a 
distância”, afirmou.

Para ela, as estradas, 
sobretudo a Avenida das 
Indústrias, deviam ter rea-
bilitação de raiz, pois o ta-
pamento de buracos que 
tem sido feito é ineficiente, 
principalmente na época 
chuvosa.

Isabel Massango, resi-
dente na mesma zona, re-
clamou que os passagens 
são submetidos a “entrevis-
tas” para aceder ao trans-
porte.

“Os cobradores obrigam 
os passageiros a duplas co-
branças. Sem alternativas, 
acabamos por nos sujeitar a 
tal; de contrário, chegamos 
tarde ao destino”, contou.

Fernando Félix disse que 
a falta de transporte prejudi-
ca os residentes, sobretudo 
os trabalhadores e estudan-

tes que procuram transporte 
nas horas da ponta.

“Por isso, tenho de sair 
muito cedo de casa, mesmo 
quando tenho aulas no fim 
da tarde, para evitar trans-
tornos”, comentou.

Por sua vez, Elviro 
Mabote, residente há 18 
anos, apelou ao reforço da 
frota de transporte para pôr 
fim ao sofrimento dos pas-
sageiros. 

Ruth Guijenhene Isabel Massango Fernando Félix

Elviro Mabote

(J.
 M
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Não houve vibração na festa do Natal

A 
CELEBRAÇÃO da 
festa do Natal e Dia 
Família, sábado, foi 
num ambiente cal-
mo e ordeiro. Não 

houve a habitual vibração 
que caracteriza esta data, 
devido às restrições im-
postas pelo Governo para 
prevenção da Covid-19.

As ruas de alguns bair-
ros tradicionalmente co-
nhecidos como sendo 
agitados, entre os quais 
Ferroviário, Chamancu-
lo, Mafalala, Malhazine e 
Intaka, estavam pratica-
mente despovoadas. Não 
se ouvia som da música e 
era raro deparar com uma 
casa decorada, como ge-
ralmente acontece no Na-
tal. 

Esta festa foi usada 
como pretexto para algu-
mas famílias se visitarem, 
manterem a conversa em 
dia, revendo, sobretudo, 
os acontecimentos do ano 
prestes a findar e traçar 
planos para o futuro.

Diferentemente do que 
acontecia noutros anos, o 
movimento nas ruas não 
chegou a ter grande inten-
sidade, embora algumas 
paragens tivessem regis-

tado alguma pressão que 
se foi dissipando com o fim 
da tarde.

Conhecidas como cores 
do Natal, o vermelho e o 
branco destacam-se entre 
a indumentária da gente 
que circulava pelas ruas.

Nas residências, foi 
possível ver famílias sen-
tadas em rodas de amigos a 
festejarem. Nos cardápios 
de quase todas as casas não 
faltou o frango grelhado e 
cerveja para acompanhar o 
almoço. 

Enquanto alguns feste-
javam, há quem aprovei-
tou o dia para movimentar 
o negócio, como é o caso 
de Maria Alcinda, residen-
te do bairro Ferroviário, 
que preparava bolos e sal-
gados encomendados pe-
los vizinhos. 

“O movimento de 
clientes é maior, talvez 
porque muitas pessoas es-
tejam a passar as festas nas 
suas residências, e não na 
praia, como tem sido nos 
outros anos”, revelou.

A nossa entrevista-
da referiu que no final da 
jornada pretende sentar à 
mesa com a filha e marido 
para festejar a data, garan-

tido que no seu prato não 
iria faltar frango grelhado.

Reiterou que a situação 
da pandemia impediu tan-
ta agitação nas comemora-
ções, visto que muitas pes-
soas que gostam de passar 
a data na praia e noutros 
locais de diversão não pu-
deram fazê-lo. 

“As ruas estão sem mo-
vimento, as barracas en-
cerradas. É um Natal dife-
rente”, disse. 

No entanto, era notória 
a circulação da Polícia na 
via pública, fiscalizando o 
cumprimento das medidas 
de prevenção da Covid-19, 
bem como mantendo a or-
dem e tranquilidade públi-
cas.

Diferentemente de 
muitos outros, Marcos 
Cossa, residente do bair-
ro de Malhazine, preferiu 
passar o dia com amigos a 
beberem cerveja. Explicou 
que a sua esposa e sobrinha 
foram festejar o Natal em 
Marracuene, na residência 
do irmão mais novo. 

“Não quis andar. Neste 
contexto da doença [Co-
vid-10] é mais seguro ficar 
em casa”, alertou.  

Questionado sobre o 

prato preparado, Cossa 
disse que não havia nada 
de especial reservado para 
a data. 

“Vejo como dia normal, 
por isso que estou a tomar 
cerveja com os meus ami-
gos, sempre acompanhada 
de um petisco. Estamos 
sentados e quietos. No fim, 
cada um irá para a sua casa 
descansar, tal como faze-
mos aos fins-de-semana”, 
justificou. 

Na família Chiau, em 
Intaka, a satisfação era 
visível no rosto de cada 
pessoa na festa. Dançou-
-se música moçambicana, 
com refrigerantes e cerve-
ja à mistura. Havia ainda 
muita carne de frango e de 
porco para acompanhar o 
momento. 

Costa Chiau, chefe da 
família, disse que ali es-
tavam presentes somente 
os seus familiares, prove-
nientes de vários bairros da 
cidade e província de Ma-
puto. Decidiram juntar-se 
para passar o momento 
juntos. 

“Decidimos passar o 
Natal todos juntos, uma 
vez que estamos a sair de 
um ano muito difícil de-

vido à pandemia da Co-
vid-19, em que as visitas 
estavam limitadas”, disse. 

Enquanto algumas pes-
soas estavam em festa, há 
quem aproveitou o dia para 
passar de forma diferente, 
levando as filhas à pesca, 
na zona da Marginal.

Mortes que 
mancharam 
a celebração
QUATRO pessoas morreram em pleno Natal 
na cidade de Maputo. Destas, duas foram 
assassinadas e as outras foram encontradas 
mortas em circunstâncias ainda por esclare-
cer, segundo reportou a Polícia da República 
de Moçambique (PRM) num primeiro con-
tacto com a imprensa.

As autoridades policiais garantem ter de-
tido dois indivíduos que se acredita tenham 
responsabilidade nos crimes.

Firmino Nhanala, pai de uma das víti-
mas, disse que a sua filha foi assassinada na 
noite da sexta-feira (24) quando se divertia 
numa das barracas do bairro de Mavalane na 
companhia das suas primas.

Conta que, na referida barraca, apareceu 
um jovem que despejou a bebida alcoólica da 
adolescente, tendo imediatamente iniciado 
uma confusão que culminou com tragédia, 

resultante de golpes de faca que levou do su-
posto jovem.

“Estava a dormir quando à meia-noite 
me ligaram e me chamaram. Quando fui para 
lá, minha filha estava estatelada no chão”, 
lamentou o pai da vítima.

A chefe do Gabinete de Informação da 
PRM na capital do país, Marta Pereira, afir-
mou que um outro caso de homicídio ocor-
reu no bairro de Chamanculo.

“Já foi levantado um expediente proces-
sual contra os suspeitos, que se encontram 
detidos nas respectivas subunidades poli-
ciais”, garantiu. 

Quanto a outras duas pessoas que mor-
reram em circunstâncias por esclarecer, uma 
foi encontrada na praia de Costa do Sol e 
outra no Terminal de Transporte Público de 
Albasine.

Traumas 
levam às 
Urgências 
do HCM
DUZENTAS e uma pessoas fo-
ram atendidas nas últimas 24 
horas do Dia do Natal nos Ser-
viços de Urgência do Hospital 
Central de Maputo (HCM), das 
quais 21 com traumas e as res-
tantes por doenças gerais. 

Madalena Manjate, direc-
tora dos Serviços de Urgência 
no HCM, relatou que existem 
dois tipos de traumas mais 
frequentes nos pacientes que 
deram entrada ao hospital, 
nomeadamente acidentes de 
viação e agressão física. 

No que diz respeito a 
agressões físicas, foram aten-
didas 27 pacientes, enquanto 
as outras 13 foi por sinistrali-
dade rodoviária.

“Infelizmente, registámos 
um óbito que resultou do aci-
dente, sendo que a vítima teve 
politraumatismo severo e não 
resistiu”, lamentou. 

Ainda nas últimas 24 ho-
ras, indicou que 187 pessoas 
foram submetidas ao teste rá-
pido de Covid-19, das quais 99 
acusaram positivo. 

Deste total, seis foram in-
ternadas nas enfermarias des-
ta unidade hospitalar porque 
apresentavam sintomatologia 
grave. 

“Neste momento, temos 
29 internados e seis estão num 
estado clínico crítico”, refe-
riu. 

Explicou que a doença está 
a afectar funcionários do HCM 
e de outras instituições públi-

cas e privadas, sendo por isso 
necessário o cumprimento 
rigoroso das medidas de pre-
venção nos locais de trabalho. 

“Cento e cinquenta e um 
funcionários deste hospital 
estão infectados. O Banco de 
Socorro tem agora 30 pessoas 
em casa devido à doença, das 
quais 12 são médicos”, disse.

Referiu que, nas enfer-
marias onde estão internados 
pacientes que padecem desta 
patologia,  há 29 funcionários 
infectados.

“Estamos a registar cons-
trangimentos devido a esta 
situação que compromete os 
nossos recursos humanos”, 
reconheceu. 

Apelou a todas as pessoas 
que apresentam sintomas as-
sociados à Covid-19 para se 
dirigirem o mais rápido pos-
sível às unidades sanitárias 
próximas das suas residências 
para o tratamento. 

O maior hospital do país 
está neste momento com o 
stock reduzido de sangue, 
situação que preocupa as au-
toridades, uma vez que no 
período das festividades o nú-
mero de pacientes que preci-
sam deste líquido é maior.    

Agentes da PRM garantiram a ordem e tranquilidade públicas

Há quem optou por ir à pesca

O Dia da Família serviu para pôr a conversa em diaMuitas famílias comemoraram o Natal de forma diferente e sem muita euforia Maria Alcinda aproveitou o dia para fazer negócio

Acesse: https://t.me/Novojornal
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A 
PRODUÇÃO glo-
bal da província de 
Cabo Delgado foi de 
31,413.55 mil milhões 
de meticais, valor que 

corresponde a uma realização 
de 74.5 por cento da meta. Se-
gundo o Secretário de Estado 
na província (SEP), António 
Supeia, o incumprimento da 
meta planificada, deveu-se 
ao facto de a região continuar 
a trilhar dias difíceis, devido 
aos ataques terroristas e a Co-
vid-19, conjuntura que ditou 
a revisão em baixa dos prin-
cipais indicadores do desem-
penho do Plano Económico e 
Social (PES).

Falando num jantar ofe-
recido há dias, na cidade de 
Pemba, aos membros dos Ser-
viços de Representação de 
Estado, Conselho Executivo 
Provincial, delegados das em-
presas públicas e participadas 
pelo Estado, representantes 
de partidos políticos, organi-
zações sociais e das agências 
humanitárias que operam no 
âmbito de emergência, Supeia 
disse que os número acima 
mencionados foram consegui-
dos graças a entrega abnegada 
e dos esforços desmedidos de 
todos os quadrantes da socie-
dade.

Os sectores que mais con-
tribuíram na produção global 
foram apenas dois, nomeada-
mente o de agricultura e pe-
cuária, com 48 por cento, se-
guidos da indústria extractiva, 
com 21 por cento.

Os outros sectores, no-
meadamente de alojamento 
e restauração, construção e  

transportes ficaram, significa-
tivamente, afectados pela con-
juntura.

Na área de energia, o SE 
destacou que estão na fase 
conclusiva, as obras de cons-
trução da Central Fotovoltai-
ca de Metoro, no distrito de 
Ancuabe e estão também em 
curso, as obras das Centrais de 
Murrébue, no distrito de Me-
cufi e de N’gapa, no distrito de 
Mueda. 

Embora o contexto adverso 
na indústria extractiva, desta-
cou a produção de 207,628.46 
gramas de rubi, que correspon-
de a 61%  da meta planificada 
e retoma da produção e ex-
portação da grafite de Balama, 
que atingiu a cifra de 54,932.12 
toneladas, o que perfaz 42% da 
meta prevista. 

Pese embora a pressão 
mundial para o abandono de 
combustíveis fósseis, o país 
ganhou um novo alento com a 
previsão da chegada, nos pró-
ximos dias, da plataforma flu-
tuante do Projecto Coral Sul, a 
primeira de gás em águas pro-
fundas e o primeiro projecto do 
género desenvolvido em Áfri-
ca, o qual vai tornar real a as-
piração sobre os ganhos com a 
exploração das reservas de gás 
da bacia do Rovuma, estima-
das em 160 biliões de pés cúbi-
cos (tcf) e classificadas entre as 
maiores do Mundo.

No sector de estradas, 
o informe do SE destacou a 
transformação de “sonho em 
realidade”, referindo-se a 
inauguração, recentemente 
pelo Presidente da Repúbli-
ca (PR), Filipe Nyusi, da  N14, 

A OFERTA de produtos alimentares, frescos e secos, 
manteve-se estável, pelo menos até sexta-feira última, 
em diversas bancas e prateleiras dos principais merca-
dos e superfícies comerciais da província de Nampula, 
com a excepção de peixe fresco que menos abunda.

A cidade de Nampula é servida diariamente de peixe 
fresco e outros frutos do mar, directamente dos princi-
pais centros de produção pesqueira, como os distritos 
costeiros de Angoche, Mogincual, Moma e Ilha de Mo-
çambique. Contudo, na semana passada, a oferta come-
çou a ser escassa.

Depois das reclamações das donas de casa que rela-
tam pouca oferta para confecionar pratos mais ligeiros 
devido ao intenso calor que se faz sentir em toda a pro-
víncia, ouvimos alguns vendedores que têm uma expli-
cação para o facto.

Ussene Constantino é vendedor ambulante de pes-
cado e revelou que no Mercado de Peixe do “Belenen-
ses”, um dos principais pontos de venda a grosso, o for-
necimento de produtos marinhos está muito longe do 
habitual e desejado. “Dizem que, por causa do calor, os 
peixes migraram para as profundezas do mar ou foram 
procurar outros lugares mais frescos, assim o negócio 
está parado”, contou.

Na banca instalada num alpendre na zona conheci-
da, como “Meia-Via”, no mais tradicional bairro da ci-

dade de Nampula, Namutequeliua, além de pescadinha 
e peixe-espada, ultimamente pouco mais se vê.

Uma senhora identificada pelo único nome de Ma-
riamo, uma das vendedeiras, mais antigas, lamenta a 
situação.

“Os pescadores dizem que há escassez de pei-
xe no mar e ficam horas à fio, o que gora as suas ex-
pectativas e trazem muito pouco, o que não com-
pensa, porque é um trabalho muito duro”, disse. 
Mas se escasseia o peixe, a oferta de frango congelado 
e vivo está em alta e para o primeiro até a preços pro-
mocionais, como vimos no supermercado “Recheio”. 
O frango vivo, também muito procurado viu o seu pre-
ço subir, para ser vendido entre 300 e 650 meticais. 
“Fui ao Mercado Central e este franguinho de aviá-
rio que custa, normalmente, 220 meticais, hoje está a 
ser vendido a 350. Fui obrigada a comprar, porque em 
minha casa a família prefere-o e como estamos no Na-
tal, não tive outro remédio”, explicou a jovem dona 
de casa Celeste Adão, moradora nos “Limoeiros”.  
Além do tomate, cuja procura supera a oferta e que 
actualmente custa até um mínimo de 100 meti-
cais o quilo, as hortícolas inundam os mercados. 
A fruta da época, como a manga, também existe em 
quantidade considerável e, em alguns mercados, uma 
parte tem como destino o contentor do lixo, tão grande 

é a oferta. O mesmo acontece com o ananás e a papaia. 
Os citrinos, muito procurados, custam actualmen-
te não menos de 100 meticais o quilo nos vende-
dores ambulantes, enquanto nos supermercados 
a mesma quantidade está acima dos 200 meticais. 
O director provincial da Indústria de Comér-
cio, Alfredo Nampuio, disse em entrevista, 
quinta-feira, que o governo local decidiu pro-
mover feiras com a oferta de bens e serviços para ga-
rantir disponibilidade destes e estabilidade dos preços. 
“As feiras em curso servem para assegurar a disponi-
bilidade de produtos e serviços básicos, a estabilida-
de dos produtos mais procurados, garantir a circula-
ção de pessoas e bens, bem como assistência médica 
e medicamentosa em caso de necessidade”, anotou. 
Nampuio referiu ainda que, além disso, há outros produ-
tos alimentares básicos sob vigilância das autoridades. 
“Temos alguns produtos básicos alimentares que para 
além de sofrerem muita pressão carecem da nossa mo-
nitoria em termos de preços, disponibilidade em ar-
mazéns, que são os casos de arroz, farinha de milho, 
açúcar, óleo alimentar e bebidas, (refrigerantes e cer-
vejas) e ainda carnes de vaca, suína e caprina”, ajuntou. 
O responsável deixou um alerta para que as pessoas ob-
servem os preços, medidas e pesos para evitarem ser 
burlados por especuladores. (AIM)

Produção global cai
em Cabo Delgado

que liga Montepuez - Ruassa, 
numa extensão de 135 quiló-
metros.

“Logo que as condições 
mínimas de segurança permi-
tirem, avançaremos na cons-
trução das pontes sobre o rio 
Messalo, cuja execução está a 
38%. Estamos atentos a reto-
mada dos trabalhos de asfalta-
gem da estrada R125, no troço 
Negomano - Roma, com 70 
quilómetros de extensão, uma 
obra refém das condições de 
segurança no terreno”, desta-
cou Supeia. 

Referindo-se ao terrorismo 
o SE disse que o ano de 2021, foi 
da inversão dos acontecimen-
tos no Teatro de Operações 
Norte (TON) e Teatro Especial 
de Afungi (TEA). 

“Enquanto as nossas brio-
sas Forças de Defesa e Segu-
rança, conjuntamente com a 
Força Local, as Forças de De-
fesa da República do Rwanda e 
a Missão em Alerta SAMIM da 
SADC, progridem no terreno, 
ocupando bases e eliminando 
em combate o inimigo, as po-
pulações raptadas e sitiada por 
aqueles terroristas são libertas 
e devolvidas ao convívio fami-
liar”, disse Supeia. 

Do esforço de combate 
coordenado contra o inimigo, 
foram reocupadas às sedes dis-
tritais de Palma, Mocímboa da 
Praia, Quissanga e Muidumbe, 
o que fez com que fosse re-
posta a transitabilidade, em-
bora condicionada, na estra-
da N380, no troço Macomia 

– Awasse, reposta a energia 
eléctrica nos distritos da zona 
norte, a partir da substação de 
Awasse e religada maior parte 
daquela zona a rede de telefo-
nia móvel, estando em curso o 
trabalho de base nas áreas de 
segurança, formação de gru-
pos de vigilância, provisão de 
água, criação de condições nas 
áreas de educação, saúde e ad-
ministração local, tendentes a 
garantir o retorno organizado 
das populações.

Na mesma ocasião, foram 
atribuídos diplomas de reco-
nhecimento, as pessoas e orga-
nizações que se destacaram na 
assistência aos deslocados dos 
ataques terroristas, das em-
presas maiores contribuintes, 
entre outras categorias.

Ataques armados e Covid-19 afectaram a economia de Cabo Delgado
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Nampula reporta estabilidade na oferta de produtos

O MILLENNIUM bim acaba 
de ser distinguido pela revis-
ta Global Finance como “Best 
Foreign Exchange Provider”, 
prémio que reconhece o ban-
co como a instituição finan-
ceira moçambicana que presta 
o melhor serviço cambial aos 
seus clientes.

É o segundo ano consec-
utivo que o Millennium bim é 
reconhecido como Best Foreign 
Exchange Provider, prémio que 
se acrescenta aos três títu-
los atribuídos este ano, pela 
Global Finance - publicação 
de referência internacional na 
área das finanças - ao Millen-
nium bim, designadamente 
Best Private Bank, Best Consum-
er Digital Bank, e Innovators.

De igual modo, o Millenni-
um BCP e o Bank Millennium 
também foram galardoados 
com a mesma distinção, em 
Portugal e na Polónia, respec-
tivamente, tendo o Grupo Mil-

lennium BCP alcançado o ple-
no nas geografias onde opera.

O júri do prémio Best For-
eign Exchange Provider, consti-
tuído por reputados especialis-
tas em finanças internacionais, 
analisou critérios como vol-
ume de transacções, quota de 
mercado, âmbito de cobertu-
ra global, serviço ao cliente, 
competitividade do preço e 
inovação na tecnologia. 

Para lá da selecção do colé-
gio de editores, a publicação 
especializada em finanças in-
ternacionais considerou ainda 
as contribuições de analistas 
da indústria, executivos em-
presariais e especialistas em 
tecnologia.

Para José Reino da Costa, 
Presidente da Comissão Ex-
ecutiva do Millennium bim, 
“esta distinção expressa o 
reconhecimento externo da 
qualidade do serviço presta-
do aos clientes numa área 

Mais uma distinção para o Millennium bim

fundamental para o bom de-
sempenho do empresariado 
nacional ao nível do comér-
cio internacional, como é o 
mercado cambial. Por outro 
lado, traduz o elevado profis-
sionalismo e rigor, dos nossos 
colaboradores da área comer-
cial, sala de mercados e oper-
ações no apoio à realização das 

operações de estrangeiro dos 
nossos clientes.”

Joseph D. Giarraputo, di-
rector editorial da Global Fi-
nance, justificou o prémio 
com a importância do merca-
do cambial para as transacções 
internacionais: “A agitação 
do ano passado no comércio 
transfronteiriço e nas cade-

ias de entrega destaca a im-
portância de um bom parceiro 
cambial”, disse Giarraputo. 

Acrescentou que “neste 
mundo em rápida mudança, 
os bancos com departamentos 
cambiais fortes podem ajudar 
a conduzir os seus clientes at-
ravés destes tempos turbulen-
tos”.

                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  184/21
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 23 Dezembro
   de 2021

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

Estados Unidos(a)      Dolar           63,20           64,45     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             4,02            4,10      4,06
  Botswana             Pula             5,39            5,50      5,45
  eSwatini             Lilangueni       4,02            4,10      4,06
  Mauricias            Rupia            1,44            1,47      1,46
  Zâmbia               Kwacha           3,82            3,90      3,86

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           552,50          563,42    557,96
  Malawi               Kwacha          77,97           79,51     78,74
  Tanzânia             Shilling        27,48           28,02     27,75
  Zimbabwe             Dólar          167,20          170,50    168,85

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            11,18           11,40     11,29
  Canada               Dolar           49,27           50,25     49,76
  China/Offshore       Renminbi         9,91           10,11     10,01
  China                Renminbi         9,92           10,12     10,02
  Dinamarca            Coroa            9,61            9,80      9,71
  Inglaterra           Libra           84,85           86,53     85,69
  Noruega              Coroa            7,14            7,28      7,21
  Suécia               Coroa            6,93            7,07      7,00
  Suíça                Franco          68,61           69,97     69,29
  União Europeia       Euro            71,41           72,82     72,12

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,3263800  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.804,50000
Venda..............  1.805,40000

                              Maputo,  27.12.2021
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
     cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b)  Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
     USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
     obtidas através da Reuters.

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS (b) NO MERCADO SECUNDÁRIO
(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS
Bancos p/ Bancos
Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

11-out-16
13.30%

65,107.36

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

11-out-16
13.97%

11-out-16
17.00%

11-out-16
14.89%

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.25%

+ de 7 dias

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

137,145.00103,110.0016,240.00
13.35%

17,795.00

Valor Títulos Vendidos 70,578.563,301.205,471.21

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

Total / Média

20-dez-21 20-dez-21 20-dez-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias
192.99

+ de 63 dias

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

Descrição

14,236.78
Total / Média

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0.00 1,057.00 121.00 1,178.00

31 - 63 dias
11,090.44

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

Valor Títulos Comprados

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

18.60%
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.

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.

-

5,107.40

13.25%

Taxa

0.00 0.00 0.00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 132,037.60

-

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0.00

-

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

Total / Média

-

Vendas por prazo 1 - 91 dias

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
23 de dezembro de 2021

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa Valor colocado Tipo A 4,800.00 502.00 2,700.00 8,002.00

Taxa Média Ponderada
Data última colocação 15-dez-21 15-dez-21 15-dez-21 15-dez-21

13.36% 13.38% 13.37% 13.37%

13.29% 13.31%
13.39% 13.38%Taxa últimas 6 colocações 13.35% 13.37%

13.38%

13.28%
Data da última venda 22-dez-21 22-dez-21 8-dez-21 22-dez-21
Taxa Média Ponderada 13.27% 13.36%

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

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média
92 - 182 dias

- - - -
- - - -

0.00
0.00

n.a. n.a. n.a. n.a.
0.00 0.00 0.00 0.00

- -

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-12-2021 A 31-12-2021)

- - -

12.35%

-

-12.35%

-
0.00 0.00 0.00

0.00

20.52

0.00

-

0.00
-

0.00

Prazo

FPC

16.25%3,440.00

…

0.00

-

0.00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA VENDA DEFINITIVA

10.25%

Taxa

20.52

-

Valor Taxa(a)

Valor

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 23 de Dezembro de 2021. 

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS (b) NO MERCADO SECUNDÁRIO
(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS
Bancos p/ Bancos
Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

11-out-16
13.30%

65,107.36

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

11-out-16
13.97%

11-out-16
17.00%

11-out-16
14.89%

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.25%

+ de 7 dias

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

137,145.00103,110.0016,240.00
13.35%

17,795.00

Valor Títulos Vendidos 70,578.563,301.205,471.21

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

Total / Média

20-dez-21 20-dez-21 20-dez-21

Data da última compra

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

1 - 30 dias
192.99

+ de 63 dias

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

Descrição

14,236.78
Total / Média

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0.00 1,057.00 121.00 1,178.00

31 - 63 dias
11,090.44

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

Valor Títulos Comprados

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

18.60%
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.

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.

-

5,107.40

13.25%

Taxa

0.00 0.00 0.00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 132,037.60

-

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0.00

-

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

Total / Média

-

Vendas por prazo 1 - 91 dias

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
23 de dezembro de 2021

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

n.a

91 dias 182 dias 364 dias Total/Média
(dias) Valor Taxa Valor Taxa Valor colocado Tipo A 4,800.00 502.00 2,700.00 8,002.00

Taxa Média Ponderada
Data última colocação 15-dez-21 15-dez-21 15-dez-21 15-dez-21

13.36% 13.38% 13.37% 13.37%

13.29% 13.31%
13.39% 13.38%Taxa últimas 6 colocações 13.35% 13.37%

13.38%

13.28%
Data da última venda 22-dez-21 22-dez-21 8-dez-21 22-dez-21
Taxa Média Ponderada 13.27% 13.36%

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

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média
92 - 182 dias

- - - -
- - - -

0.00
0.00

n.a. n.a. n.a. n.a.
0.00 0.00 0.00 0.00

- -

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-12-2021 A 31-12-2021)

- - -

12.35%

-

-12.35%

-
0.00 0.00 0.00

0.00

20.52

0.00

-

0.00
-

0.00

Prazo

FPC

16.25%3,440.00

…

0.00

-

0.00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA VENDA DEFINITIVA

10.25%

Taxa

20.52

-

Valor Taxa(a)

Valor

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 23 de Dezembro de 2021. 

                                              BANCO DE MOÇAMBIQUE
                     TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
                                                DATA :23/12/2021

       09:30        12:30        15:30

                       BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

 ABC  63,20  64,46   63,22   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  63,21  64,47   63,21   64,47  63,21  63,47 

 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  63,22  64,48   63,22   64,48  63,22  64,48 

 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  64,45 

 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  23.12.2021

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO            63,20            64,45            63,83 

PUBLICIDADE

Acesse: https://t.me/Novojornal
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OBRIGADO
POR ESTAR SEMPRE

 AO NOSSO LADO
Aos nossos clientes, muito Obrigado
por fazerem a nossa história.

O FUNDO de Investimento e Património do 
Abastecimento de Água (FIPAG) pretende 
estabelecer novas ligações a partir do próxi-
mo ano na cidade da Beira.

 De acordo com a directora da instituição 
nesta região do país, Cremilda Sitole, para o 
próximo ano vários projectos estão em vista 
com o objectivo de proporcionar melhorias 
no abastecimento de água.

 “Fazemos um balanço positivo de 2021, 
contudo, no próximo ano vamos arrancar 
com mais ligações e outros projectos visando 
melhorar os nossos serviços”, sublinhou.

Lembrou que os ciclones que acontece-
ram na cidade da Beira contribuíram negati-
vamente para agravar a qualidade do traba-
lho da instituição.

Recordou que o FIPAG foi rápido a iden-
tificar soluções e com o apoio logístico, fi-
nanceiro e técnico foi capaz de restabelecer 

o abastecimento de água nas zonas mais 
afectadas. Fez saber ainda que o objectivo da 
sua instituição é fazer chegar os seus serviços 
para mais clientes e assim diminuir a distân-
cia para obter o precioso líquido e igualmente 
diminuir doenças causadas por falta de água.

Por outro lado, disse que a reabilitação da 
torre da Munhava vai resultar numa maior 
pressão na saída da água para a região da 
Chota e Cerâmica.

Acrescentou que há algumas zonas em 
que as torneiras não jorravam água e neste 
ano esta dificuldade foi superada.

“Estamos a trabalhar arduamente no 
sentido de atingir maior número de clientes 
e assim garantir que todos tenham o precioso 
líquido perto ou em sua casa”, explicou.

Revelou que neste ano 5000 mil novos 
clientes aderiram aos serviços do FIPAG na 
Beira.    

A
S OBRAS de rea-
bilitação e requa-
lificação do bloco 
principal do Hospi-
tal Central da Beira 

(HCB) já atingiram 60 por 
cento de execução.

A avaliação foi feita ao 
nosso “Jornal” pela direc-
tora clínica desta unidade 
sanitária, Ana Tambo, re-
cordando que desde a en-
trada em funcionamento do 
mesmo, há 126 anos, o edifí-
cio nunca tinha passado por 
alguma reabilitação.

Segundo a nossa fonte, 
numa primeira fase as obras 
consistem na reparação de 
parte do sistema de sanea-
mento com intervenções 
nas componentes hidráu-
lica, caixilharia, pintura, 
canalização, melhoria do 
tecto, bem como na rea-
bilitação e substituição do 
quinto piso por vinil.

Depois desta fase seguir-
-se-á reabilitação dos pi-
sos, a começar pelo último. 
Nesses locais, as obras vão 
incidir sobre casas-de-ba-
nho, paredes, o chão, entre 
outras prioridades. 

Ana Tambo reconheceu 
que trata-se de obras muito 
delicadas, visto que a par-
te exterior do edifício está 
completamente danificada, 
exigindo maior atenção por 
parte dos empreiteiros.

Segundo a nossa fonte, 
as obras estão avaliadas em 

SESSENTA e um casos de in-
cêndios foram registados na 
cidade da Beira no presente 
ano, o que representa um 
aumento comparativamen-
te a 2020, altura em que se 
verificaram 59, provocados 
na sua maioria por curto-
-circuito.

Segundo a porta-voz do 
Serviço Nacional de Salva-
ção Pública (SENSAP) em 
Sofala, Marlene Abdul, esta 
subida preocupa o sector 
que, para colmatar a situa-
ção, tem vindo a realizar 
palestras nos mercados, es-
colas, estabelecimentos co-
merciais e empresas com o 

objectivo de explicar como 
prevenir ou agir em caso de 
incêndio.

Num outro desenvolvi-
mento, Marlene revelou que 
a sua instituição continua 
envolvida na distribuição 
de panfletos com indicações 
dos números de contacto e 
das formas de prevenção de 
incêndios, pois muitas pes-
soas só se preocupam quan-
do se deparam com um in-
cidente. 

“Por outro lado, as pes-
soas não devem tentar apa-
gar o incêndio sozinhas, 
devem procurar os agentes 
do SENSAP, solicitando a sua 

intervenção”, recomendou. 
Quanto às dificuldades 

que a instituição enfren-
ta, falou das vias de acesso 
a alguns pontos da cida-
de. Apontou também que 
há certos automobilistas 
que não respeitam os sinais 
que as equipas do SENSAP 
emitem quando estão em 
emergência para intervir em 
alguns casos. Contou que 
alguns até fazem barreiras e 
isso contribui para que che-
guem atrasados a qualquer 
intervenção.  

Considerou, no entan-
to, que faltando alguns dias 
para terminar o ano mui-

ta coisa pode acontecer e a 
maior preocupação é que a 
população previna-se des-
ses casos que podem tirar a 
vida a qualquer um se não 
acatar-se com as recomen-
dações.

“Durante as festas temos 
que saber usar os objectos 
pirotécnicos, vulgarmente 
conhecido por “foguetes”. 
Devem ser utilizados só à 
poucos segundos das zero 
horas do primeiro dia de 
2022 e nos minutos reco-
mendados porque quando 
forem mal usados podem 
ferir ou provocar incên-
dios”, advertiu.

BLOCO PRINCIPAL DO HCB

Reabilitação executada 
em 60 por cento

400 mil dólares, financiados 
pelo Governo de Moçam-
bique e pela organização 
não-governamental HEL-
TH4MOZ.

A fase de reabilitação em 
curso deverá terminar em 
Janeiro do próximo ano.

Lembre-se que no dia 
28 de Maio passado, o Pre-
sidente da República, Filipe 

Nyusi, visitou esta unidade 
sanitária para confortar ao 
Chefe do Estado Maior-Ge-
neral da RENAMO, Timosse 
Maquinze, que na altura es-
tava ali internado por causa 
de um derrame cerebral.

Na ocasião, Nyusi de-
plorou o estado avançado 
de degradação do Hospi-
tal Central da Beira, tendo 

mesmo apontado a urgên-
cia da reabilitação do Bloco 
Principal do Hospital que 
descreveu como ”edifício 
bonito por fora, mas que o 
seu interior precisava de re-
qualificação”.

A degradação do Hos-
pital Central da Beira acen-
tuou-se entre Março de 2019 
e com a ocorrência de even-

Vista frontal do bloco principal em obras de reabilitação

tos extremos como o ciclone 
Idai e as tempestades Chala-
ne e Eloise.

“Sempre tivemos fé que, 
com a palavra do Presidente 
da República, o Bloco Prin-
cipal do Hospital Central da 
Beira seria reabilitado ur-
gentemente e agora só nos 
resta agradecer pela concre-
tização deste compromisso 
num curto espaço de tem-
po”, congratulou-se, re-
centemente, o director-ge-
ral do HCB, Nelson Mucopo.

FIPAG promete
mais água em 2022

Casos de incêndios
tendem a crescer

Acesse: https://t.me/Novojornal
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INQUÉRITO

MUNICIPES da cidade de Quelimane 
consideram que 2021 foi um ano par-
ticularmente difícil em quase todos os 
aspectos.

Para os nossos inquiridos, a Co-
vid-19, a carestia da vida, falta de opor-
tunidades de negócios e empregos para 
os jovens agravaram ainda mais as já di-
fíceis condições sociais e económicas das 
famílias.

A nossa Reportagem saiu à rua para 
interpelar cidadãos por ocasião das festas 
do Natal e do fim do ano, tendo colhido, 
na generalidade, que o ano 2021 foi mui-
to difícil devido à Covid-19 e outros fac-
tores sociais negativos.

Para a jornalista Ana Victoria Faife, 
26 anos de idade, a crise sanitária de-
corrente da Covid-19 empurrou para o 
desemprego milhares de trabalhadores, 
deteriorando ainda mais as já precárias 
condições da massa laboral. Segundo 
a interlocutora, 2021 foi um ano atípi-

co em que as empresas fecharam e os 
trabalhadores perderam empregos. Os 
jovens, particularmente, viram fecha-
rem-se oportunidades de emprego por 
conta do encerramento de portas das 
empresas. 

Aliado à Covid-19, segundo ainda 
Ana Victoria Faife, o alto custo de vida, 
as acções terroristas no norte do país, a 
corrupção no sector público vieram pin-
tar ainda mais a negro a difícil situação 
económica das famílias. 

 “A Covid-19 teve um impacto nega-
tivo na economia e alterou todo o modo 
de vida dos moçambicanos”,  disse.

Por seu turno, Jamal Chimbwa, 24 
anos, refere que a situação que se assiste 
no norte do país, decorrente do terroris-
mo, continua preocupante, e a Covid-19 
veio agudizar ainda mais a já precária 
condição social da maioria dos cidadãos. 
Para a fonte, a destruição de infra-estru-
turas de suporte à economia, a matanca 

discriminada na guerra de terror, entre 
outras barbaridades cometidas pelos 
terroristas figuram na lista de coisas que 
marcam negativamente o ano prestes a 
terminar. 

Enquanto isto, Assanate Naparia, 26 
anos de idade, afirma que o ano 2021 foi 
muito complicado devido à pandemia 
da Covcd-19, terrorismo no norte, bem 
como para a economia. De acordo com 
Naparia, a pandemia veio reduzir dras-
ticamente o poder de compra de muitas 
famílias e na zona rural a economia ficou 
bastante afectada porque os produtores 
não conseguiram colocar os seus exce-
dentes no mercado. 

“A vida parou literalmente em 
2021”, disse, para depois vaticinar um 
2022 de recuperação económica e social. 
Segundo referiu, a sua expectativa é que 
o ano 2022 seja de reanimar a economia 
e de vencer a pandemia viral para que a 
vida volte novamente ao normal. 

Novo coronavírus
e terrorismo mancharam 2021

Ana Faife Jamal Chimbwa Assanate Naparia

PROVÍNCIA DE NAMPULA

Mercados mantêm oferta 
de produtos alimentares

ROSA INGUANE, DA AIM

A
S bancas e prateleiras 
dos principais mer-
cados e superfícies 
comerciais da provín-
cia de Nampula con-

tinuam repletas de produtos, 
com excepção do peixe fresco.

A cidade Nampula é servi-
da diariamente de peixe fresco 
e outros frutos do mar directa-
mente dos principais centros 
de produção pesqueira, como 
os distritos costeiros de Ango-
che, Mogincual, Moma e Ilha 
de Moçambique. Contudo, 
nesta última semana, a oferta 
tem sido escassa.

Depois das reclamações 
de donas de casa, que relatam 
pouca oferta devido ao intenso 
calor que se faz sentir em toda 
a província, ouvimos alguns 
vendedores, que têm explica-
ção para o facto.

Ussene Constantino é ven-
dedor ambulante de pescado 
e revelou que no mercado de 
peixe dos “Belenenses”, um 
dos principais pontos de ven-
da a grosso, o fornecimento de 
produtos marinhos está muito 
longe do habitual e desejado.

“Mesmo lá nos “Belenen-
ses” não conseguimos quase 
nada. Dizem que, por causa do 
calor, os peixes fugiram para as 
profundezas do mar ou foram 
procurar outros lugares mais 
frescos, assim o negócio está 
parado”, contou.

Na banca instalada num 
alpendre na zona conhecida 
como “Meia-Via”, no mais 
tradicional bairro da cidade 
de Nampula, Namutequeliua, 
além de pescadinha e peixe-
-espada, nestes dias pouco 
mais se vê.

Mariamo, uma das vende-
deiras mais antigas, lamenta a 
situação. “Os pescadores di-
zem que não há muito peixe no 
mar, ficam horas a fio e trazem 
muito pouco, não compensa, 
porque é um trabalho muito 
duro”, disse.

Mas, se escasseia o peixe, 
a oferta do frango congelado e 
vivo está em alta e para o pri-
meiro até a preços promocio-
nais, como vimos no super-
mercado Recheio.

O frango vivo, também 
muito procurado, viu o seu 
preço subir, sendo vendido 
entre 300 e 650 meticais.

“Fui ao mercado central e 
este franguinho de aviário que 
custa normalmente 220 me-
ticais hoje está a ser vendido 
a 350. Fui obrigada a comprar 
porque na minha casa a família 
prefere-o e, como estamos no 
Natal, não tive outro remédio”, 
explicou Celeste Adão, mora-
dora nos “Limoeiros”. 

Além do tomate, cuja pro-
cura supera a oferta e que ac-
tualmente custa o mínimo de 
100 meticais o quilo, as hortí-
colas inundam os mercados.

A fruta da época, como 
a manga, também existe em 
quantidade considerável e, em 
alguns mercados, uma parte 
tem como destino o contentor 
do lixo, tão grande é a oferta. O 
mesmo acontece com o ananás 
e a papaia.

Os citrinos, limão e laran-
ja, muito procurados, custam 
actualmente não menos de 100 
meticais o quilo nos vende-
dores ambulantes, enquanto 
nos supermercados a mesma 
quantidade está acima dos 200 
meticais.

O director provincial da In-
dústria de Comércio, Alfredo 
Nampuio, disse em entrevista, 

quinta-feira, que o Governo 
decidiu promover feiras com a 
oferta de bens e serviços para 
garantir disponibilidade destes 
e estabilidade dos preços.

“As feiras em curso servem 
para assegurar a disponibilida-
de de produtos e serviços bási-
cos, a estabilidade dos produ-
tos mais procurados, garantir 
a circulação de pessoas e bens, 
bem como assistência médica 
e medicamentosa em caso de 
necessidade”, anotou.

Nampuio referiu ainda que 
há outros produtos alimentares 
básicos sob vigilância das auto-
ridades.

“Temos alguns produtos 
básicos alimentares que, para 
além de sofrerem muita pres-
são, carecem da nossa moni-
toria em termos de preços, dis-
ponibilidade em armazéns, que 
são os casos de arroz, farinha de 
milho, açúcar, óleo alimentar e 
bebidas (refrigerantes e cerve-
jas) e ainda carnes de vaca, suí-
na e caprina”, ajuntou.

O responsável deixou um 
alerta para que as pessoas obser-
vem os preços, medidas e pe-
sos para evitarem ser burlados.  
(AIM)

Apenas produtos frescos escasseiam nos mercados de Nampula 

PELO menos 700 mil alunos 
foram abrangidos nos últi-
mos cinco anos pelo programa 
“Vamos Ler”, que tinha a fina-
lidade de melhorar a qualida-
de do ensino e aprendizagem 
através do modelo bilingue 
nas províncias da Zambézia e 
Nampula. 

O programa, concebido 
pelo Ministério da Educação 
e Desenvolvimento Humano 
(MINEDH) em coordenação 
com a Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvi-
mento Internacional (USAID), 
foi implementado em 1958 es-
colas primárias de oito distri-

Ensino bilingue melhora
qualidade de educação

tos da Zambézia e 13 de Nam-
pula, envolvendo alunos da 
1.ª, 2.ª e 3.ª classes.

Os resultados são posi-
tivos, na medida em que os 
alunos apreendiam a ler nas 
suas línguas maternas e in-
terpretavam em português e 
vice-versa, ao mesmo tempo 
que melhoravam a interacção 
com educadores nas salas de 
aula. 

Para a efectivação do pro-
jecto, foram formados mais de 
11 mil professores e gestores 
escolares em ensino bilingue 
e produzidos cerca de 11 mi-
lhões de livros das línguas na-

cionais emakhuwa, elomwe, 
echuwabo e em português.

A titular da pasta da Edu-
cação, Carmelita Namashu-
lua, disse recentemente, na 
cerimónia de encerramento 
do “Vamos Ler”, que o mo-
delo bilingue se enquadra na 
reforma educacional, visando 
melhorar a qualidade do ensi-
no, reter a criança na escola e 
valorizar as línguas e culturas 
moçambicanas. 

“O ensino bilingue pro-
porciona uma educação inclu-
siva e de qualidade, e valoriza 
as línguas nacionais”, apon-
tou, reiterando a necessidade 

de expandir esta modalidade 
de ensino.

Por sua vez, a directora-
-geral da USAID, Helen Paka-
ti, disse que, para consolidar 
os resultados obtidos, a orga-
nização está a desenhar um 
novo projecto com o MINE-
DH, que deverá contemplar 
também alunos da 4.ª, 5.ª e 6.ª 
classes. 

“Uma criança que aprende 
e sabe ler e escrever na ida-
de certa se sente motivada a 
continuar na escola e assimi-
la os conteúdos das restantes 
disciplinas com facilidade”, 
apontou.

O ACESSO das pessoas com 
deficiência aos cuidados de 
saúde, educação, assistência 
social, emprego, informação e 
condições de acessibilidade aos 
serviços públicos têm estado a 
registar aumento progressivo.

Segundo a ministra do Gé-
nero, Criança e Acção Social, 
Nyeleti Mondlane, o Estado vai 
continuar a valorizar e respei-
tar os direitos das pessoas com 
deficiência, promovendo a sua 
autonomia e bem-estar social, 
e a chamar à responsabilida-
de da família para assegurar a 
igualdade de direitos.

De acordo com Mondlane, 
milhares de crianças com de-

ficiência têm vindo a aceder 
ao ensino especial inclusivo e 
centenas de outras recebem 
cuidados na Medicina Física e 
Reabilitação para melhorar a 
sua qualidade de vida.

Para a ministra, apesar dos 
avanços alcançados na promo-
ção dos direitos deste grupo, 
persiste o desafio de assegurar 
a reabilitação física e outras in-
tervenções que resultem na sua 
inclusão efectiva em todas as 
áreas socioeconómicas.

“O Programa Quinque-
nal do Governo (PQG 2020-
202) integra acções que visam 
à promoção dos direitos das 
pessoas com deficiência, bem 

como a sua assistência quando 
se encontrem em situação de 
vulnerabilidade”, disse.

Defendeu que o respeito 
pelos direitos da pessoa com 
deficiência exige o envolvi-
mento dos diversos actores so-
ciais e encorajou a realização de 
acções que resultem na melho-
ria da situação deste grupo em 
todos os domínios.

“Às pessoas com deficiên-
cia, encorajamos para se man-
terem unidas e perseverantes 
na luta pelos seus direitos, com 
vista a alcançarmos uma socie-
dade inclusiva e acessível, isto 
é, sustentável para todos, em 
que mulheres e homens vivam 

a adversidade na igualdade”, 
acrescentou Mondlane.

Refira-se que as projecções 
do Instituto Nacional de Es-
tatística (INE) para o ano 2021 
indicam que o país tem 781.589 
pessoas com deficiência, ou 
seja, 2,5 por cento de concida-
dãos têm dificuldades multi-
funcionais consideráveis.

Em 2020, dos 95.054 alu-
nos matriculados, 22.484 ti-
nham deficiência auditiva, com 
maior incidência, e 2156 eram 
autistas. Em 2021, o número 
reduziu para 66.529 alunos de-
vido ao impacto da Covid-19 e 
necessidade de protecção deste 
grupo.

Reafirmada protecção 
da pessoa com deficiência

A FESTA do Natal e Dia da Família foi ce-
lebrada sem a habitual pompa devido ao 
encerramento das praias na província de 
Inhambane, no quadro da prevenção da 
Covid-19.

Assim, as praias de Tofo, Barra, Guin-
jata, Morrungulo, Vilankulo, Inhassoro, 
entre outros locais, conheceram fraco 
movimento de turistas nacionais e estran-
gei Além da observância das medidas da 
prevenção da Covid-19, que condicionou 
em demasia a festa natalícia, os preços dos 
produtos da primeira necessidade estão a 

subir.
A piorar o cenário, quatro pessoas 

perderam a vida e nove contraíram fe-
rimentos na sequência de acidentes de 
viação ocorridos na noite de 24 para 25 de 
Dezembro. Os sinistros registaram-se nos 
distritos de Vilankulo, Massinga, Jangamo 
e Zavala. O governador de Inhambane, 
Daniel Chapo, apelou aos automobilistas 
para observarem o código da estrada para 
evitar derramamento de sangue nas vias. 
Aos mineiros, especialmente, pediu  para 
não tentarem compensar o longo tempo 

de espera na fronteira imprimindo alta 
velocidade para se juntar às suas famílias 
para passar as festas.

“Vale a pena perder dez minutos na 
vida do que perder a vida em dez minu-
tos”, disse Chapo renovando o apelo para 
condução prudente e defensiva, de modo 
a evitar acidentes de viação.

De acordo com o presidente da Fede-
ração Moçambicana de Turismo, José da 
Cunha, a quadra festiva 2021 está ser atí-
pica para o sector porque é a primeira vez 
que se celebra com as praias encerradas.

Praias sem turistas
em Inhambane

Acesse: https://t.me/Novojornal



CIDADE DE NAMPULA 7

MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

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

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

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

“Queremos apelar a co-
munidade para que nestas 
festas evite situações trá-
gicas. Podemos passar as 
festas de forma feliz junto 
das famílias, evitando con-
frontações físicas, sobretudo 
quando estamos em estado 
de embriagues”, disse Khosa 
estendendo o apelo aos au-
tomobilistas, para que sejam 
mais prudentes e cumpram 

com as regras de segurança 
rodoviária.

Recomendou aos muníci-
pes que redobrem a preven-
ção, particularmente para 
a semana que vai culminar 
com a transição do ano.

Na cidade de Nampula a 
festa natalícia foi calma, mas 
o Serviço Nacional de Salva-
ção Pública (SENSAP) reve-
lou à imprensa que registou 
um caso de incêndio de sete 
casas de construção precária, 

na localidade de Namalala, 
no distrito de Nacala-à-Ve-
lha no dia 24 de Dezembro, 
para além de outro incêndio 
de pneus de um camião cis-
terna que transportava 31 mil 
litros de gasóleo, em Mica-
ne, no distrito de Moma, na 
província de Nampula, onde 
as chamas foram controladas 
com a intervenção de mem-
bros da polícia e populares, 
porém, nos dois casos sem 
vítimas humanas.

MORADORES do bairro de Murrapaniua quei-
xam-se da crescante onda de criminalidade e 
querem medidas urgentes para se estancar o mal. 
A Polícia da República de Moçambique (PRM) 
informada da situação orientou os habitantes a 
constituírem núcleos de policiamento comuni-
tário, com vista a travar o ímpeto criminal.

A orientação é do Comandante Provincial da 
PRM, em Nampula, António Bachir, que há dias 
deslocou-se àquela região para promover uma 
reunião de ligação polícia-comunidade, com o 
objectivo de apurar a sensibilidade dos muníci-
pes em relação ao trabalho das autoridades.

O dirigente policial foi confrontado com in-
formações segundo as quais o bairro está mergu-
lhado numa crise de segurança sem precedentes, 
sobretudo porque a unidade policial mais próxi-
ma está localizada há dez quilómetros e tem sido 
difícil fazer denúncias de casos criminais.

Aliás, os moradores disseram que o Coman-
dante da 3ª Esquadra passou por lá e deixou os 
contactos daquela sub-unidade policial, mas 
quando a população surpreende um presumível 
ladrão e solicita a presença policial, no sentido de 
prender e levar o indiciado, esta não dá satisfa-
ção.

Para minimizar o problema de insegurança, 
os cidadãos entendem que há necessidade de se 
construir um posto policial, alocar recursos hu-
manos e meios circulantes para garantir a pres-
tação de serviços de qualidade.

Reagindo as palavras dos moradores, o Co-
mandante Provincial da PRM, António Bachir, 
reconheceu a necessidade, mas por razões de 
exiguidade de recursos financeiros instou a po-
pulação a instituir núcleos de policiamento co-
munitário, envolvendo cidadãos locais idóneos e 
responsáveis.

ARRANCA em Janeiro próximo, na cidade 
de Nampula, o processo de cadastro de to-
das empresas, grupo de associados e pes-
soas singulares ligadas ao ramo de cons-
trução civil, uma iniciativa que visa tornar 
a classe dos empreiteiros mais disciplinada 
e unida, evitando deste modo a violação 
dos seus direitos, bem como assumir de-
veres na construção de uma determinada 
obra.

Este anúncio foi feito há dias pelo 
presidente do Conselho de Direcção da 
Associação de Empreiteiros de Nampula 
(AEMPRENA), Mário Albano, durante a 

cerimónia da sua tomada de posse para o 
cargo.

Dados apurados no local indicam que o 
levantamento vai se estender a toda pro-
víncia de Nampula, onde se estima que 
existam cerca de 300 empresas que se 
dedicam à construção de infra-estrutu-
ras tais como estradas, pontes, centros de 
saúde, estabelecimentos de ensino, entre 
outras, públicas e privadas.

Esta associação, de acordo com o res-
pectivo presidente, pretende intervir e 
ajudar as empresas de construção civil que 
estejam a enfrentar problemas de liquidez.

“A AEMPRENA deve estar envolvida 
na contratação de empreitadas mesmo 
que seja por mera informação saber qual é 
o empreiteiro que ganhou uma obra, quais 
são as condições e se um determinado em-
preiteiro não estiver a trabalhar bem, nós 
vamos aproximar para percebermos quais 
são as dificuldades”, disse Albano.

Contudo o novo presidente da AEM-
PRENA prometeu aos seus associados, que 
durante o seu mandato vai realizar de for-
ma recorrente encontros de auscultação 
para se inteirar sobre qualquer tipo de pro-
blema que apoquente os seus membros.

PARA CONTER A ONDA DE CRIMINALIDADE

Murrapaniua pede
policiamento 
comunitário

Empresas de construção 
civil vão a cadastro 
a partir de Janeiro

Natal com ligeira 
agitação nos serviços 
de urgência

A 
FESTA do Natal e do 
Dia da Família na 
cidade de Nampula 
decorreu num am-
biente de relativa 

tranquilidade, uma vez que 
a maioria preferiu manter-se 
em casa, quiçá, temendo a 
propagação do novo corona-
vírus. Porém, apesar do fac-
to, os serviços de urgência do 
Hospital Central de Nampu-
la descrevem um cenário de 
agitação devido ao núme-
ro de entradas relacionadas 
com casos de acidentes de 
viação e de agressões físicas, 
entre outras enfermidades.

O Hospital indica no seu 
balanço apresentado ontem 
que os serviços de urgência 
estiveram ligeiramente agi-
tados a partir das 17 horas do 
dia 24, tendo sido atendidos 
92 casos, com um óbito ví-
tima de acidente de viação, 
ocorrido na zona da Memo-
ria, bairro de Namicopo.

A directora dos Serviços 
de Urgência, Dalva Khosa, 
explicou que tiveram para 
além da vítima mortal, um 
paciente que ficou interna-
do na reanimação e outros 
dez em outros serviços desta 
unidade sanitária.

Para além dos casos de 
acidentes de viação e agres-
são física, o hospital registou 
casos de mordeduras caninas 
e outras patologias conside-

Cidade de Nampula teve festa tranquila

Acesse: https://t.me/Novojornal
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INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE 

REPARTIÇÃO CENTRAL AUTONÓNOMA PARA ÁREA DE AQUISIÇÕES
 

Anúncio dos Resultados dos Concursos 
Ao abrigo do nº 2 do artigo nº 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 os resultados dos concursos na tabela abaixo:

N.º de 
Ordem

Referência do 
Concurso Objecto do Concurso Valor da Adjudicação Concorrente 

Vencedor

1
58A0003051/CL/

Nº22/COAG Pepfar, 
ICOS e ERASE TB/

UGEA/ 2021

Aquisição de equipamen-
to informático, telefones 
e firewall para CISPOC

1,395,287.33MT BYTES AND 
PIECES, LDA

2
58A0003051/CL/
Nº21/ F.Externos/

UGEA/ 2021

Aquisição de material e 
consumíveis de escritório 

para o CISPOC
1,335,100.00MT DINAMIC OF-

FICE, LDA

3
58A0003051/CL/
Nº26/ F.Externos/

UGEA/ 2021

Fornecimento de equi-
pamento de protecção 

individual e consumíveis 
clínicos 

Lote 1 – 807,955.00MT MADAL MEDI-
CAL, LDA

Lote 2 – 350,000.00MT MOBISERV, LDA
Lote 3 – 

1,400,000.00MT KL MEDICAL

4
58A0003051/CL/
Nº46/ F.Externos/

UGEA/ 2021

Fornecimento de recar-
gas de telefonia móvel e 
modens para o CISPOC

2,500,000.00MT BDQ, LDA

5
58A0003051/CC/ 

N.º105/ ECHO - M/
UGEA/2021 

Aquisição de gaveteiro 
para escritório 45,454.50MT MOBISERV, LDA

6
58A0003051/CL/
Nº24/OMS-SARS-

COV-2/ UGEA/2021
Fornecimento de con-

sumíveis de laboratório 642,593.25MT BIHOMEQ, LDA

7
58A0003051/CL/
Nº290//Innova-
tion/UGEA/2020 

Aquisição de kits de 
cartões separadores de 

plasma
2,063,880.00MT THL, LDA

8
58A000305/

AD/N.˚28/ COAG/
UGEA/INS/2021

Contratação de serviços 
académicos para 8 estu-
dantes de nível de Me-

strado em Epidemiologia 
de Campo e Laboratorial  

4,800,000.00MT

UNIVERSIDADE 
EDUARDO 

MONDLANE - 
FACULDADE DE 

MEDICINA

9
58A0003051/
AD/N.˚40/ OE/

UGEA/2021

Contratação de Serviços 
de Edição de Boletim da 

República
700,000.00MT

IMPRENSA 
NACIONAL DE 

MOÇAMBIQUE, 
EP

10
58A0003051/AD/
Nº48/OE. F.Exter-
nos/ UGEA/2021

Contratação de serviços 
de publicação de anúnci-

os no Jornal Notícias
2,500,000.00MT SOCIEDADE DO 

NOTÍCIAS, SA

11
58A0003051/AD/
Nº45/ IANHPHI/

INS/2021

Trabalhos Adicionais de 
Empreitadas de Obras de 
Reabilitação do Centro de 

Investigação de Queli-
mane

1,590,181.66MT
FLECHA CON-
STRUÇÕES E 

CONSULTORES, 
LDA

12
58A000305/

CC/N.˚37/
COAG/UGEA/2021

Aquisição de material de 
comunicação 307,307.05MT NELCOM, LDA

13
58A000305/CL/

Nº25/COAG-AFEN-
ET/UGEA/2021 

Aquisição de móveis de 
escritório

Lote 1 
-1.592.707,30MT

MV MULTISER-
VICE, LDA 

Lote 2 
-1.269.000,00MT

SAFETY LINE 
MZ, LDA 

14
58A000305/CL 

N.º64/OE. F.EXTER-
NOS/UGEA/2021

Contratação de serviços 
de Licenças de Softwares

Lote 1 - 663.836,94MT IT GUY, LDA

Lote 2 - 
2.442.338,78MT IT GUY, LDA

15
58A0003051/CL/
Nº342/Custos Ad-

minist./2021 
Serviços de Despacho 

Aduaneiro 2,000,000.00MT DC ASSOCIADOS, 
LDA

16

58A0003051/
Concurso Limitado 
Nº62/OMS-SARS-
COV-2 e BICMINS/

RA/INS/2021 

Aquisição de duas gelei-
ras para Laboratório de 

Saúde
1,876,349.51MT HEALTHCARE 

SOLUÇÕES, LDA

17 CP356/19/OE-F.Ex-
ternos/UGEA/INS

Contratação  de Em-
preitada de Obras de 

Construção  da vedação  
externa do Instituto Na-

cional de Saúde

6,923,149.74MT ENCIL CON-
STRUÇÕES, LDA

18
58A0003051/CP/
Nº34/OE e Fundos 

Externos/2021

Contratação de Serviços 
de Agências de Viagens 

para organização de 
eventos, Aluguer de 

viaturas e serviços hote-
leiros para Conferências

10,000,000.00MT VANANGAS 
TOURS, LDA

10,000,000.00MT ATLANTIC TRAV-
EL, LDA

10,000,000.00MT
BENGUERA 
TRAVEL E 

TOURS

19
58A0003051/

CC/Nº115/CoAg-
COP20/INS/2021

Serviços de Tradução das 
Jornadas Nacionais de 

Saúde e Simpósio de HIV
218,497.50MT

CONGRESS 
RENTAL 

MOÇAMBIQUE

20
58A0003051/AD/
Nº64/OE/UGEA/

INS/ 2021

Contratação de servicos 
de travessia na Portagem 

de Maputo
1,000,000.00MT

REVIMO – REDE 
VIÁRIA DE 

MOÇAMBIQUE 

Maputo-Província, Dezembro de 2021

A Autoridade Competente

(Ilegível)

11897

Av. Eduardo Mondlane, n.º 1008, R/C                                                                                                                                       Telefones: +258 (21) 
306620/321095/427131/4

Caixa Postal N.º 264                                                                                                Cel: +258 (82) 3032617/3032876  Exts: 342 e 344

Maputo - Moçambique                                                                                                                                                              Fax: +258 21 306618

M
O Ç A M B I Q U E 
apresenta avan-
ços significativos 
no quadro legal e 
institucional, mas 

ainda enfrenta enormes de-
safios na sua implementação, 
situação que deixa um enor-
me fosso entre o formal e o 
material.

A constatação é do pre-
sidente da Comissão Nacio-
nal dos Direitos Humanos 
(CNDH), Luís Bitone, que 
considera que o país tem sido 
exemplo na adopção de pa-
drões universais de direitos 
humanos, indicando a ractifi-
cação de vários instrumentos 
internacionais, sendo nove 
das Nações Unidas.

Disse que as recentes re-
formas da justiça penal, da Lei 

da Família e a aprovação da 
Lei sobre Uniões Prematuras 
entre outras, demonstram o 
compromisso do Estado no 
domínio dos direitos huma-
nos.

Ao nível institucional, 
Luís Bitone indicou como 
avanços significativos a cria-
ção de duas instituições na-
cionais de direitos humanos, 
nomeadamente a CNDH e o 
Provedor da Justiça. 

Ao nível de prestação de 
contas, o presidente da CNDH 
afirmou que o Estado, de um 
modo geral, apresenta regular 
e periodicamente os seus re-
latórios junto das instâncias 
regionais e universais. 

“O exemplo mais recente 
foi a III avaliação do Estado 
moçambicano no âmbito do 

Mecanismo de Revisão Pe-
riódica Universal (MRPU)”, 
disse.

Aponta também, a exis-
tência de enormes desafios 
no campo da implementação 
destes instrumentos, tendo 
recorrido ao lema “Levan-
te-se e Defenda os Direitos 
Humanos no Contexto da Co-
vid-19 e do MPRU”, adopta-
do este ano para a celebração 
do dia 10 de Dezembro, data 
reservada para reflectir sobre 
a questão dos direitos huma-
nos no país. 

“A Covid-19 e o terroris-
mo em Cabo Delgado, que 
vitimou mais de duas mil 
pessoas, desastres naturais 
e mudanças climáticas são 
ameaças sérias aos direitos 
humanos no país”, afirmou o 

presidente da Comissão Na-
cional dos Direitos Humanos.

Tendo proposto como 
primeiro passo para a imple-
mentação dos vários instru-
mentos legais, a aprovação 
de um plano nacional e es-
tratégia nacional de direitos 
humanos, que permitirão a 
fixação de metas, indicado-
res, partilha de responsabi-
lidades, também para a mo-
bilização e racionalização de 
recursos.

O segundo passo deve ser 
de elevação da cultura de di-
reitos humanos ao nível do 
país, o terceiro deve ser de 
domesticação dos instru-
mentos internacionais e o 
quarto a capacitação técnica, 
material e financeira das ins-
tituições.

DIREITOS HUMANOS EM MOÇAMBIQUE

Avanços no quadro legal 
e atraso na implementação

Luís Bitone, Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos (CNDH)

AO NOVO PRESIDENTE

Jovens do MDM exigem 
gestão descentralizada
A JUVENTUDE do Movimento 
Democrático de Moçambique 
(MDM) exige à nova direc-
ção do partido o respeito pelo 
processo da descentralização 
interna, que acreditam que 
vai dar uma maior dinâmica a 
todos os órgãos.

Este posicionamento foi 
expresso semana finda pelos 
jovens daquela formação po-
lítica num encontro orientado 
pelo recém-eleito presidente 
do partido, Lutero Simango, 
quando visitou a delegação da 
província de Maputo com o 
objectivo de colher sensibili-
dades com vista aos próximos 
momentos políticos.

A deslocação tinha tam-
bém como missão promover 
a união e coesão no seio da 
família MDM, preparando as 
bases para melhor alcance dos 
objectivos que se aproximam, 
nomeadamente, as eleições 
municipais e gerais.

Os jovens entendem que 
o presidente do partido deve 
se concentrar apenas na ges-
tão da ideologia, valores, 
princípios e missão política, 
deixando a direcção adminis-
trativa e financeira a cargo do 
secretário-geral. 

Marcelino Bernoso, secre-
tário provincial da juventude 
do MDM em Maputo, dis-
se que a descentralização no 
seio do partido deve ser vista 
como algo importante para 
o crescimento desta forma-
ção política que tem estado a 
marcar passos na vida do país. 

Segundo esclareceu, as 

dificuldades que o partido e os 
jovens enfrentam para a rea-
lização das actividades tem, 
em parte, origem na aquisi-
ção de bens para o trabalho, 
nomeadamente, meios finan-
ceiros e circulantes, situação 
que pode ser colmatada com 
a descentralização proposta.

“Nós os jovens estamos 
prontos para trabalhar em 
prol do nosso partido, mas 
queremos que o presidente 
preste atenção às necessi-
dades da juventude”, disse 
Bernoso, salientando que, à 
semelhança das delegações 
políticas provinciais que re-
cebem algum apoio para as 

suas actividades, os jovens 
também querem ser contem-
plados.

Sobre a inquietação apre-
sentada, Lutero Simango ga-
rantiu que o partido vai cum-
prir com o que está plasmado 
nos estatutos para permitir 
que o MDM continue firme na 
tarefa de tornar a democracia 
numa realidade em Moçam-
bique. 

“Os estatutos estão claros 
e, como presidente do par-
tido, defendo o seu cumpri-
mento, por forma a imprimir 
a necessária dinâmica na or-
ganização”, disse Simango, 
acrescentando que o partido 

pretende tornar-se mais pre-
sente, actuante, dinâmico e 
não fazer algo à margem das 
regras.

Assegurou que o MDM está 
em constante transformação, 
mas nunca se desvia do seu 
foco, sendo missão de todos 
trabalhar para que a agenda 
partidária seja cumprida, que 
é de tornar Moçambique para 
todos os cidadãos.

“Temos que ter a capaci-
dade de nos adaptar às novas 
circunstâncias. Por isso, não 
vamos ter medo de nos rein-
ventar e de promover debates 
em sede própria do partido”, 
garantiu Lutero Simango.

Marcelino Bernoso, secretário provincial da juventude do MDM quer maior abertura

Acesse: https://t.me/Novojornal
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DIREÇÃO NACIONAL DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

PROJETO ÁGUA SEGURA PARA ZONAS RURAIS E VILAS DAS PROVÍNCIAS 
DA ZAMBÉZIA E NAMPULA

 (P173518)

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA)

Concurso Público N.º MZ-DNAAS-PAS-PPA010-ICS-2021

Doação No. V3900
Serviços de Consultoria de Especialista em Aquisições para o DNAAS

1. O Governo de Moçambique recebeu fundos da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) para 
implementar as atividades de preparação do Projeto de Água Segura nas zonas rurais e Vilas das Províncias 
da Zambézia e Nampula (P173518). O projeto que irá financiar o aumento do acesso aos serviços melhorados 
de abastecimento de água e saneamento e fortalecer a capacidade dos níveis central e local para uma melhor 
prestação de serviços nas vilas e zonas rurais de Moçambique, com foco nas Províncias de Nampula e Zambézia e 
pretende-se aplicar parte desses Fundos para pagamentos elegíveis ao abrigo do contrato que resulta do pedido 
de manifestações de interesse.

2. A Direção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento (DNAAS) convida consultores interessados e elegíveis 
a apresentarem as suas Manifestações de Interesse para a Prestação de Serviços de Consultoria Individual de 
Especialista em Aquisições.

3. Os consultores devem fornecer informações indicativas sobre a sua qualificação e desempenho na área, através da 
descrição de serviços semelhantes realizados, experiência (anexar curriculum vitae com descrição da experiência 
em atribuições semelhantes, condições semelhantes, etc.), e a sua disponibilidade. A previsão para o início da 
atribuição da consultoria é Fevereiro de 2022 por dois anos com a possibilidade de prorrogação.

4. As tarefas do Consultor são descritas nos Termos de Referência que podem ser obtidos através dos endereços:  
geral.procurement@dnaas.gov.mz e  rstwp.procurement@gmail.com.

5. A manifestação de interesse deverá ser submetida em português e inglês por e-mail ou no endereço abaixo até ao 
dia 17 de Janeiro de 2022, às 10:00 horas locais (submissões fora deste prazo não serão consideradas).

Departamento de Aquisição
Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos
Rua da Imprensa N°162, 2o Andar, Maputo
E-mail: geral.procurement@dnaas.gov.mz com cópia para rstwp.procurement@gmail.com 

6. Os critérios de elegibilidade, do estabelecimento de pré-seleção e procedimento de selecção deverão estar em 
conformidade com base na qualificação e referências adequadas, nos termos do Regulamento de Aquisições para 
Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento do Banco Mundial, de Novembro de 2020.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS 

DIRECÇÃO NACIONAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 PROJECTO DE MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PARA A 
SEGURANÇA HÍDRICA E CRESCIMENTO ECONÓMICO RESILIENTE EM MOÇAMBIQUE

(P176506)

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (ASSISTÊNCIA TÉCNICA)

Concurso n.º MZ-DNAAS-PrPPA001-ICS-2021
Avanço para a Preparação Programática Nr. V3900

Consultoria para a Assistência Técnica Individual para apoiar a Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos durante 
a preparação e implementação do projeto de melhoria de infraestruturas de armazenamento de água para a segurança 
hídrica e crescimento económico resiliente em Moçambique

1. O Governo de Moçambique recebeu fundos da Associação Internacional para o Desenvolvimento (IDA) para implementar 
as actividades de Preparação Programática Avançada – Projecto de Melhoria de Infraestruturas de Armazenamento de 
Água para a Segurança Hídrica e Crescimento Económico Resiliente dem Moçambique” e pretende aplicar parte destes 
fundos para pagamentos elegíveis no âmbito do contrato que resultar desta solicitação de manifestação de interesse.

2. A Direcção Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos (DNGRH), através da Direcção Nacional do Abastecimento de Água 
e Saneamento convida Consultores Individuais interessadas e elegíveis a submeter as suas Manifestações de Interesse 
para a Prestação de Serviços de Assistência Técnica no âmbito da preparação do Programa.

3. Os consultores individuis interessados deverão providenciar informação indicativa sobre sua qualificação e performance 
na área, através da descrição de trabalhos similares realizados e experiência (anexar o curriculum vitae com a descrição 
da experiência em trabalhos e condições similares, etc.), e sua disponibilidade para os serviços solicitados. A data pre-
vista para o início do (s) trabalho (s) de consultoria é Março de 2022, por três anos, com possibilidade de prorrogação.

4. As tarefas do Consultor estão descritas nos Termos de Referencia disponíveis mediante solicitação por email para o 
endereço geral@dngrh.gov.mz copiando para geral.procurement@dnaas.gov.mz e eduardojossefa@hotmail.com.

5. A manifestação de interesse deverá ser submetida nas línguas portuguesa e inglesa por email ou no endereço abaixo 
indicado até ao dia 17 de Janeiro de 2022, às 10:00 horas locais (os documentos submetidos a posterior não serão aceites).

Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos 

Departamento de Aquisições

Rua da Imprensa N°162, 2o andar, 

Maputo, Moçambique 

Email: geral@dngrh.gov.mz com cópia para geral.procurement@dnaas.gov.mz e eduardojossefa@hotmail.com

6. Os critérios de elegibilidade, do estabelecimento de pre-selecção e procedimento de selecção deverão estar em con-
formidade com base na qualificação e referências adequadas, nos termos do Regulamento de Aquisições para Mutuários 
de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento do Banco Mundial, de Novembro de 2020.
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O 
GOVERNO  deve con-
tinuar a trabalhar no 
sentido de reforçar e 
a capacitar as Forças 
de Defesa e Segurança 

(FDS) em recursos materiais e 
financeiros, bem como em co-
nhecimentos técnico-cientí-
ficos à altura das necessidades 
e desafios que se impõem para 
responderem aos desafios de 
combate ao terrorismo.

A Comissão de Defesa, 
Segurança e Ordem Pública 
da Assembleia da República, 
considera que o facto de o Go-
verno priorizar estes aspectos 
no seu Plano Económico e So-
cial (PES) e Orçamento do Es-
tado (OE) para o ano de 2022, 
aprovado na última sessão 
deste ano, é prova de que está 
preocupado com o bem-estar 
do povo.

Segundo o presidente desta 

Comissão Parlamentar, Rai-
mundo Diomba, a implemen-
tação deste instrumento nos 
termos em que foi aprovado, 
vai melhorar o ambiente de 
paz e tranquilidade pública, 
propiciando o normal funcio-
namento das instituições pú-
blicas e privadas.

A tranquilidade no terri-
tório nacional vai propiciar 
também a livre circulação de 
pessoas e bens, tendo como 
horizonte a criação de condi-
ções para que os cidadãos tra-
balhem e promovam o desen-
volvimento do país.

Diomba saudou as acções 
previstas para o ano de 2022, 
nomeadamente, a formação 
de oficiais e sargentos, bem 
como a realização de cursos 
de adequação nos estabeleci-
mentos de ensino militar na-
cionais e internacionais, que 

deverão abranger 1.637 Ho-
mens.

Outras acções previstas 
para o sector de defesa, apon-
tam para a continuação do 
recrutamento militar, assegu-
rando a equidade de género, 
bem como a incorporação de 
prestadores do Serviço Cívico 
de Moçambique, acções inse-
ridas na defesa da pátria e da 
soberania.

Diomba destacou ainda 
a continuidade da formação 
básica e superior da Polícia 
da República de Moçambique 
(PRM), aquisições específicas 
para o reforço do patrulha-
mento e do material de apoio 
à investigação criminal, assim 
como viaturas  operativas.

Será também reforçada a 
produção de bilhetes de iden-
tidade, passaportes e outros 
documentos de viagem, acções 

inseridas no contexto do plano 
para assegurar a ordem e tran-
quilidade pública.

 Recomenda ainda ao Go-
verno a prosseguir com as 
sessões anuais de cooperação 
bilateral e multilateral das 
comissões conjuntas perma-
nentes de defesa e segurança 
com a Tanzânia, Angola, Ín-
dia, Marrocos, Rússia, Tur-
quia, Malawi, Zâmbia, África 
do Sul, Eswatini, Namíbia e 
Etiópia.

“As acções definidas nos 
objectivos estratégicos con-
correm para a materialização e 
o alcance das metas previstas 
nas necessidades do desenvol-
vimento. A avaliar pelas ac-
ções perspectivadas para o ano 
2022, podemos concluir que o 
Executivo está empenhado na 
busca de melhores condições 
para o povo”, disse.

PARA RESPONDEREM AOS DESAFIOS ACTUAIS

Governo deve continuar 
a investir e equipar as FDS

Investir nas Forças de Defesa e Segurança deve continuar a ser uma das prioridades do Governo

AO HOSPITAL CENTRAL DA BEIRA

Frelimo oferece material cirúrgico

O PARTIDO Frelimo, em Sofala, ofereceu 
semana finda, diverso material de uso sa-
nitário ao Hospital Central da Beira, com 
vista a reforçar os “stocks” para dar respos-
ta adequada no presente período festivo.

Trata-se de 5.900 máscaras de protec-
ção facial, 1.600 pares de luvas, 300 tocas, 
60 tubos e 50 seringas para introdução do 
soro e igual número de ligaduras, cinco ba-
tas, 30 viseiras e dez pares de óculos.  

A entrega foi efectuada pelo primeiro 
secretário do Comité Provincial da Frelimo 
em Sofala, Luís Nhazozo, que classificou o 
gesto como uma contribuição do partido 
para auxiliar no processo de assistência e 
tratamento dos pacientes.

Justificou esta oferta pelo facto de estar-
-se na quadra festiva, onde a procura pelos 

serviços hospitalares é maior, sendo im-
portante dispo-las de meios para atende-
rem os utentes com diferentes patologias.    
Ligado ao período festivo, Nhazozo apelou 
para uma maior prudência por parte dos 
automobilistas no sentido de privilegiarem 
pela condução defensiva, obedecendo as 
regras de trânsito, de modo a evitar aci-
dentes de viação que têm pressionado os 
hospitais neste período.

Esta situação, conforme justificou, 
concorre para a ruptura de “stocks”, tanto 
de materiais cirúrgicos diversos, como de 
sangue, o que tem requerido sempre a rea-
lização de campanhas para a sua reposição.   

“Tenham prudência para evitar o der-
ramamento de sangue nas estradas. A 
quadra festiva não deve ser transformada 

em momento de tragédia. Temos que ter 
cautela e um convívio com responsabili-
dade”, recomendou Nhazozo, e exortou à 
população para festejar de forma ordeira e 
responsável, observando todas as medidas 
de prevenção e combate à Covid-19. 

A directora clínica do Hospital Central 
da Beira (HCB), Ana Tambo, considerou 
que a doação do partido Frelimo veio em 
boa hora e reconheceu que o material irá 
reforçar significativamente as reservas da-
quela unidade sanitária.

Conforme disse, a ajuda é bem-vinda 
porque, para além de estarmos na quadra 
festiva, o país e a cidade da Beira, em par-
ticular, estão perante a ameaça da quarta 
vaga da Covid-19, com a variante Ómicron 
a fazer mais vítimas nos últimos dias.

Primeiro secretário da Frelimo em Sofala entrega material cirúrgico à directora clínica do HCB

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

Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira

PROJECTO DE LIGAÇÕES ECONÓMICAS PARA DIVERSIFICAÇÃO (PLED)
Unidade de Coordenação do Projecto

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SELECÇÃO DE EMPRESAS)

SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA FORNECER TREINAMENTO DE 
INICIATIVA PESSOAL PARA PMEs EM MOÇAMBIQUE

Data: 27 e 28 de Dezembro de 2021
Identificação: Donativo IDA N.º D810-MZ
Objecto: Serviços de consultoria para fornecer treinamento de iniciativa pessoal 
para PMEs em Moçambique
Referência: Concurso N.º MZ-MEF-DNT-246418-CS-QCBS

1. O Governo de Moçambique (GdM), através do Ministério da Economia e Finanças 
recebeu um financiamento do Banco Mundial para o custo do Projecto de Ligações 
Económicas para Diversificação (EL4D/PLED) e pretende aplicar parte dos 
recursos em Serviços de Consultoria.

2. Os serviços de Consultoria (“Serviços”) incluem:
• Identificação e seleção de formadores locais adequados (candidatos);
• Organizar e ministrar treinamentos de treinadores (ToTs); 
• Implementação de treinamento de iniciativa pessoal para empresas que 

participam de intervenções de ligações a montante de consumo.

Os termos de referência (TOR) detalhados para a Consultoria poderão ser encontrados 
no endereço abaixo ou podem ser fornecidos mediante solicitação para o seguinte 
e-mail: procurement.pled@gmail.com
3. O Ministério da Economia e Finanças (MEF) convida empresas de consultoria 

(“Consultores”) elegíveis para indicar seu interesse em fornecer os Serviços. 
Os consultores interessados   devem fornecer informações que demonstrem 
que possuem as qualificações exigidas e a experiência relevante para prestar 
os serviços (brochuras, descrição de contratos semelhantes, experiência em 
condições semelhantes e implementação de projetos de acordo com o quadro de 
salvaguarda ambiental e social, etc.).

Os critérios de avaliação para a lista curta são os seguintes:
• Experiência considerável comprovada (pelo menos 5 anos) na organização 

e entrega de programas de desenvolvimento de PMEs em países em 
desenvolvimento;

• Experiência na selecção e gestão de pool de formadores;
• Forte capacidade e experiência em planificação, logística e gestão de projectos, 

incluindo implementação de programas de larga escala com grande número de 
participantes;

• Experiência em empreendedorismo socio-emocional e programas preferenciais 
de treinamento para mudança de mentalidade;

• Experiência anterior de trabalho em Moçambique será uma vantagem.

Nesta fase a Equipa Chave não será objecto de avaliação para a Lista Curta.

4. Chama-se a atenção dos Consultores interessados   para a Seção III, parágrafos 
3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco 
Mundial, Novembro de 2020 (“Regulamento de Aquisições”), que estabelece a 
política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.

Os consultores poderão se associar a outras firmas para reforçar as suas qualificações, 
mas devem indicar claramente se a associação é na forma de Associação/ou 
subcontratação. No caso de Associados, todos os integrantes serão solidariamente 
responsáveis pela totalidade do contrato, se seleccionados.

5. O consultor será seleccionado de acordo com método de selecção baseada na 
Qualidade e no Custo (QCBS), estabelecido no Regulamento de Aquisições do 
Banco Mundial.

6. Mais informações poderão ser obtidas no endereço abaixo, em horário de 
expediente, das 8.30 às 15.30 horas.

7. As manifestações de interesse deverão ser entregues por escrito no endereço 
abaixo (pessoalmente, ou de preferência por e-mail), até ao dia 24 de Janeiro de 
2022, 14.30 horas.

Ministério da Economia e Finanças
Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira

Projecto de Ligações Económicas para a Diversificação - PLED
Unidade de Coordenação do Projecto

Av. Ahmed Sekou Touré, n.º 21, 2.º Andar, Flat 21
Maputo - Moçambique

Email: procurement.pled@gmail.com 

REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE

National Directorate of Treasury and Economic and Financial Cooperation

ECONOMIC LINKAGES FOR DIVERSIFICATION PROJECT (EL4D/PLED)
Project Implementation Unit

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION)

CONSULTING SERVICES TO DELIVER OF PERSONAL INITIATIVE TRAINING 
TO MSMEs IN MOZAMBICAN 

Country: Mozambique
Grant No: IDA D810-MZ
Assignment Title: Consulting Services to deliver of personal initiative training to 
MSMEs in Mozambique
Reference No: MZ-MEF-DNT-246418-CS-QCBS.

1. The Government of Mozambique (GoM), through the Ministry of Economy and 
Finance (MEF) has received financing from the World Bank towards the cost 
of the Mozambique Economic Linkages for Diversification Project (EL4D/
PLED) and intends to apply part of the proceeds for consulting services.

2. The Consulting Services (“the Services”) include:
• Identification and selection of suitable local trainers (candidates);
• Organize and deliver of training of trainers (ToTs);
• Personal initiative training implementation for firms participating in 

upstream and consumption linkages interventions.
The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be found at the 
address given below or can be provided on request to the following e-mail: 
procurement.pled@gmail.com.
3. The Ministry of Economy and Finance (MEF) now invites eligible Consultants 

to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants 
should provide information demonstrating that they have the required 
qualifications and relevant experience to perform the Services (brochures, 
description of similar assignments, experience in similar conditions and 
implementation of projects in accordance with environmental and social 
safeguard’s framework, etc.).

The shortlisting criteria are:
• Demonstrated considerable experience (at least 5 years) in the organization 

and delivery of SME development programs in developing countries;
• Experience in the selection and management of trainers’ pool;
• Strong capacity and experience in planning, logistic and project 

management, including implementation of large-scale programs with 
large number of participants;

• Experience in entrepreneurship socio-emotional and mindset changing 
training programs preferred;

• Previous experience working in Mozambique preferred.
Key Experts will not be evaluated at the shortlisting stage.
4. The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 

3.14, 3.16, and 3.17 of the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF 
Borrowers” November 2020 (“Procurement Regulations”), setting forth the 
World Bank’s policy on conflict of interest.

Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications, but 
should indicate clearly whether the association is in the form of a joint venture 
and/or a sub-consultancy. In the case of a joint venture, all the partners in 
the joint venture shall be jointly and severally liable for the entire contract, if 
selected.
5. A Consultant will be selected in accordance with the Quality and Cost Based 

Selection method set out in the World Bank Procurement Regulations.
6. Further information can be obtained at the address below during office hours 

from 8:30 to 15:30 hours.
7. Expressions of Interest must be delivered in a written form to the address below 

(in person, or preferably by e-mail) by 14:30 hours on 24th January 2022. 

Ministério da Economia e Finanças
Direcção Nacional do Tesouro e Cooperação Económica e Financeira

Projecto de Ligações Económicas para a Diversificação - PLED
Unidade de Coordenação do Projecto

Av. Ahmed Sekou Touré, n.º 21, 2.º Andar, Flat 21
Maputo - Moçambique

Email: procurement.pled@gmail.com
11841
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
MZ-INE-269076-NC-RFB

Serviços de Acomodação, Aluguer de Sala de Conferência e Refeições para Formação
(Província de Gaza – Município de Bilene)

1. O Instituto Nacional de Estatística (INE) recebeu uma Subvenção da Associação para o Desenvolvimento 
Internacional (AID) uma instituição do Banco Mundial, para implementação do Projecto de Estatísticas 
Nacionais e Dados para o Desenvolvimento (PENDD) e pretende usar parte desses fundos a pagamentos 
elegíveis no âmbito do concurso para o qual foi emitido este Anúncio.

2. O Instituto Nacional de Estatística (INE), através da UGEA, convida a todos concorrentes elegíveis e quali-
ficados a apresentarem Propostas seladas para Prestação de Serviços de Acomodação, Aluguer de Sala de 
Conferência e Refeições para Formação na (Província de Gaza – Município de Bilene). 

3. O documento do concurso, em língua Portuguesa, poderá ser adquirido pelos interessados que manifes-
tarem o seu interesse, no endereço abaixo indicado, a partir do dia 27 de Dezembro de 2021, contra o 
pagamento de uma taxa não reembolsável de 500,00MT (quinhentos meticais) depositada na conta nº 
577054, Millennium BIM, em nome do Instituto Nacional de Estatística.

4. O prazo de validade das Propostas será de 120 dias e deverão ser entregues, no endereço abaixo indicado, 
até ou antes das 10.00 horas do dia 20 de Janeiro de 2022. Não será permitida a recepção electrónica da 
proposta. As propostas atrasadas serão rejeitadas. As propostas serão abertas publicamente na presença 
dos representantes dos concorrentes participantes no endereço abaixo às 10.15 horas do mesmo dia e 
no mesmo endereço. 

5. As propostas deverão ser acompanhadas por uma garantia provisória válida por 150 dias após a abertura 
do concurso no valor de 600.000,00MZN

6. Informações adicionais poderão ser obtidas directamente no endereço abaixo, entre às 8.00 e 15.30 horas, 
de segunda a sexta-feira.

7. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado. Decreto nº 5/2016, de 8 de Março. Está aberto para todos os 
concorrentes elegíveis.

8. A sessão pública de anúncio de posicionamento dos concorrentes terá lugar no dia 8 de Fevereiro de 
2022, às 11.00 horas, no mesmo endereço indicado. 

9. O endereço acima referido é o seguinte:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA 
/ UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS 

AQUISIÇÕES (UGEA)

Avenida 24 de Julho, n.º 1989, 9º Piso, Sala 0901 – Maputo 
- Moçambique 

Email: ine.piu.procurement@gmail.com

Maputo, aos 27 de Dezembro de 2021
 A Autoridade Competente

(Ilegível)
11812 11797
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Nestas festas Ganhe 10%  de desconto 
ao anunciar nos jornais da Sociedade 

do Notícias para o Natal e o fim de Ano 
Aproveite já.

Campanha válida para estâncias turísticas 
e de restauração.

Contacte-nos pelo:  +258 84 3400623
Ou visite-nos balcões em todo o país

CONCURSO PÚBLICO PARA CEDÊNCIA DOS DIREITOS DE 
TRANSMISSÃO DOS JOGOS DO MOÇAMBOLA (2023 – 2026)

A Liga Moçambicana de Futebol (LMF), entidade organizadora e gestora 
do Campeonato Nacional de Futebol, também designado MOÇAMBOLA, 
anuncia através deste meio que se encontra aberto um concurso público a 
partir da data de publicação do último anúncio e por 30 (trinta) dias, para 
a selecção da entidade a quem se possa ceder os direitos de transmissão 
dos jogos do Campeonato Nacional de Futebol.

Poderão concorrer estações televisivas nacionais e internacionais. 
Podem também concorrer empresas, agências ou instituições nacionais 
trabalhando nas áreas de comunicação, marketing, organização de eventos, 
publicidade; desde que apresentem garantias expressas de possibilidade 
de transmissão dos jogos, como acordos, memorandos ou protocolos com 
estações televisivas nacionais.

As propostas serão abertas até 10 (dez) dias depois do fecho do concurso 
e da decisão tomada pelo júri não caberá recurso.

As propostas só serão consideradas, quando acompanhadas de talão de 
depósito no valor de 30.000,00MT, nas contas da Liga Moçambicana de 
Futebol abaixo, não reembolsáveis.  

108 – 3004081001 MZM (STANDARD BANK) ou

 56583981 MZM (MILLENIUM BIM)

Maputo, aos 27 de Dezembro se 2021

13164
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE

REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUISIÇÕES  

Anúncio de Concursos 
O Instituto Nacional de Saúde (INS) convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras 
interessadas a apresentarem propostas fechadas, para os seguintes concursos:

Nº de
Concurso Objecto

Data e 
hora para 

entrega das 
propostas

Data e hora 
para abertura 
das propostas

Garantia 
provisória

(em meticais)
58A0003051/

Concurso Público Nº43/
Innovation/Mologic 

Evaluation /INS/2021

Aquisição de consumíveis 
de laboratório

17/1/2022
10.00 horas

17/1/2022
10.15 horas 97.000,00

58A0003051/
Concurso Público 

Nº44/CoAgPEPFAR e 
Innovation/INS/2021

Aquisição de equipamento 
de laboratório

19/1/2022
10.00 horas

19/1/2022
10.15 horas Aplicável 

58A0003051/ Concurso 
Público /Nº40/

CoAg PEPFAR; NPHI; 
BICMINIS FASE III/RA/

INS/2021  

Aquisição de equipamento 
informático

18/1/2022
10.00 horas

18/1/2022
10.15 horas Aplicável

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os Documentos do Concurso 
ou levantá-los no endereço indicado no número 3 deste anúncio, pela importância não reembolsável de 
1.000,00 MT (mil meticais). O pagamento deverá ser feito em depósito directo no Banco de Moçambique 
(conta: PROJECTOS DE PESQUISA DE VACINAS PRE N.º 004403513002). 

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

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

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

Maputo-Província, Dezembro de 2021

A Autoridade Competente

(Ilegível)
11896
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ANÚNCIO
HOTÉIS POLANA, SA, empresa com sede em Maputo, Moçambique 
pretende contratar empresas para os seguintes serviços:

	Fornecimento de artigos para quartos (loção, cosméticos e 
roupa de cama);

	Material de escritório, consumíveis e outros;
	Fornecimento de material eléctrico; 
	Serviço de construção civil e pintura;
	Fornecimento de material de sistema de refrigeração e 

climatização;
	Produtos sanitários e  desinfecção;  
	Serviço de fumigação;
	Tratamento de água e esgotos;
	Serviços de segurança;
	Fornecimento de cartões de acesso; 
	Fornecimento de água para consumo;
	Serviços médicos,  farmacêuticos e testagem de Covid-19;
	Serviço de lavandaria e dry cleaning;
	Material informático;
	Produtos de alimentação e bebidas;
	Serviços de transporte de trabalhadores;
	Serviços de transporte de hóspedes;
	Serviços de jardinagem;
	Fornecimento de material de branding;
	Serviços de gestão de redes sociais e criação de material 

digital e offline.

As empresas interessadas poderão enviar as suas manifestações 
de interesse, ao cuidado da Direção Geral, até ao dia 15 de Janeiro 
de 2022, para os seguintes endereços:

	Av. Julius Nyerere, nº 1380, Caixa Postal nº 1151, Maputo, 
Moçambique ( Os interessados deverão fazer constar já no 
envelope o serviço a que pretendem concorrer);

	gm.polana@serenahotels.com (Os interessados 
deverão colocar como subject o serviço a que 
pretendem concorrer)

A manifestação de interesse deverá incluir informação legal da 
empresa, alvará para a actividade referida, organigrama e portfólio 
(incluindo credenciais e experiência de trabalhos realizados).

11781

ECLC, sito na sede do Bairro Luís Cabral, Av. da Namaacha ou de Moçambique, rua 
nº 5049, telemóveis: 84-7700298/ 82-6864465/ 87-1232355

Matrículas para 2022
A Escola Comunitária Luís Cabral – ECLC deseja aos seus alunos, pais, encarregados de 

educação e ao público em geral, um próspero ano lectivo 2022. E aproveita 
este meio para informar que ainda renovam-se matrículas e que ainda há vagas para 

matricular novos ingressos: da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª classe por um 
valor acessível.

OS ALUNOS DAS CLASSES TERMINAIS (7ª, 10ª e 12ª), 
FAZEM EXAMES NA PRÓPRIA ECLC

Podendo obter mais informações na Secretaria daquela escola, sito na Sede do 
Bairro Luís Cabral, entrando a partir da Junta ou Maquinag ou contactar através dos 

telemóveis: 84-7700298 ou 82-6864465 ou ainda 87-1232355.

12666

11858

Conselho Autárquico da Vila da Manhiça
Unidade Gestora Executora das Aquisições

Anúncio de Adjudicação
De acordo com alínea d) do artigo 33, do Regulamento de 
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento 
de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo 
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se adjudicação 
da seguinte contratação:

Nº do concurso Modalidade Objecto Adjudicado Valor em MT

15/CMVM/GP/
GEA/21

Concurso 
Público

Construção 
de Edifício 
Municipal

MAB- 
CONSTRUÇOES, EI  59.996.887,13

                                                                  
Manhiça, aos 20 de Dezembro de 2021

BAIXE O APLICATIVO NOTÍCIAS DIGITAL 

www.jornalnoticias.co.mz www.jornaldomingo.co.mz www.desa�o.co.mz

ENCONTRE AS MELHORES

  OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

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

N.º Ordem Concurso Nome do Concorrente Objecto de Concurso
Valor de adjudicação 

incluindo IVA

01 Concurso n.º 11A000141/
AD/45/2021

CFAO MOTORS 
MOZAMBIQUE, LDA Fornecimento de viatura para o Tribunal Administrativo 6.178.920,00MT

02 Concurso nº 11A000141/
CC/30/2021 EDMAR, LDA Fornecimento de combustível e lubrificantes 13.101.807,62MT

03 Concurso nº 11A000/
CP/18/2021 MV MULTISERVICE Fornecimento de e montagem de biombos Lote 1: 3.323.794,50MT e 

Lote 2: 900.126,00MT

Maputo, Dezembro de 2021

Autoridade Competente 

(Ilegível)
11886
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 REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA TERRA E AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS
De acordo com a alínea d), n.º 3, Art.º 33, conjugado com o n.º 2 do Art.º 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 a adjudicação por concurso dos seguintes objectos:

N.º de Ord. Objecto de Contratação Modalidade  de Contratação Nome dos Concorrentes Adjudicados Valor de 
Adjudicação 

01 Fornecimento de consumíveis do escritório ao MTA Ajuste Directo JMC-STATIONER E PRINTING SOLUTIONS, LDA 38.060,10MT

02 Produção e montagem de guarita de protecção ao MTA Concurso por Cotações MALONA COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA 100.530,00MT

03 Serviços de reparação e manutenção de viaturas do MTA Ajuste Directo ENTREPOSTO AUTO MAPUTO, SA 147.343,56MT

04 Fornecimento de fardamento e calcado aos funcionário do MTA Concurso por Cotações TRICAR MOÇAMBIQUE, LDA 54.080,00MT
05 Fornecimento de passagens aéreas ao MTA Ajuste Directo AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SK 144.558.00MT

06 Fornecimento do material do escritório ao MTA Concurso por Cotações NET DATA E SERVIÇOS 59.244,39,00MT

Maputo, Dezembro de 2021
Autoridade Competente

(Assinatura Ilegível)

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(INDIVIDUAL CONSULTANTS)

Country: Mozambique 
Name of Project: Integrated Feeder Road Development Project (IFRDP)
Grant No.: D2490-MZ

Assignment Title: Consultancy Services for Recruitment of Provincial Road Works Coordinator at ANE, IP, Nampula 
Province

Reference N.º: 94/GE-ANE,IP/370/2021
Client: Administração Nacional de Estradas, IP

1. The Government of Mozambique (GOM) has received financing from the World Bank toward the cost of the Integrated 
Feeder Roads Development Project (IFRDP), and intends to apply part of the proceeds for Consultancy Services of 
Provincial Road Works Coordinator at ANE, IP, Nampula Province. 

2. The general objective of the consultant services is to Support the Project Implementations Unit (PIU) which was created 
at ANE, IP with responsibility to ensure the compliance of requirements stipulated in the International Development 
Association (IDA) financing agreements, execution and monitoring of the projects on due time, preparation of 
procurement documents and review technical documents.

3. The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be obtained at the address given below:
Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, n.º 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telephone: 258 21 476 163/7

4. The Administração Nacional de Estradas, IP now invites eligible Individual Consultants to express their interest in 
providing the Services during 4 years. Interested Consultants should provide information demonstrating that they 
have the required qualifications and relevant experience to perform the Services. 

5. The evaluation of expressions of interest will be made on qualitative basis according to a robust matrix of strengths 
and weaknesses and the shortlist will be composed from the list of qualified individual consultants considering the 
following criteria:
	 A qualified University degree in Civil Engineering;
	 A minimum of five (5) years working experience, in coordination of road construction and maintenance works, 

management of roads supervision contracts;
	 Knowledge in design, construction and maintenance of paved and unpaved roads; and
	 Familiarized with the standards and specifications applied to roads in southern Africa, such as SATCC, TRH, TMH 

and ANE, IP´s Road Standards.

6. The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the World Bank’s 
“Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 (“Procurement Regulations”), setting forth the World Bank’s 
policy on conflict of interest.

7. A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant (IC) method set out in the Procurement 
Regulations.

8. Further information can be obtained at the address below during office hours, from 7.30 - 15.30 hours local time, 
Mondays to Fridays inclusive, except Public Holidays:

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, n.º 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telephone: 258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com

9. Expressions of interest clearly marked “Consultancy Services for Recruitment of Provincial Road Works 
Coordinator at ANE, IP, Nampula Province” must be delivered in a written form to the address below (in hard copy, 
or by post mail or by e-mail) on or before 15:00 a.m. (local time), on 17th of January 2022.

Client

Street Address 

: Administração Nacional de Estradas, IP
Gabinete do Director-Geral
Av. de Moçambique, n.º 1225, C.P. 403

Attention : Américo Dimande,  Director-General
City : Maputo
Country : Mozambique
Telephone : +258 21 476 163 / 7
Email : aneconsultant21@gmail.com 

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, IP
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE EXPRESSÃO DE INTERESSE
(CONSULTORES INDIVIDUAIS)

País: Moçambique
Nome do Projecto: Projecto Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais - IFRDP
Donativo N.º: D2490-MZ
Designação dos Serviços: Serviços de Consultoria de um Coordenador Provincial de Obras Rodoviárias a 

Nível da ANE, IP, Província de Nampula
Nº do Contrato/Concurso:  94/GE-ANE,IP/370/2021
Entidade Contratante: Administração Nacional de Estradas, IP

1. O Governo de Moçambique (GOM) recebeu financiamento do Banco Mundial para custos do Projecto 
Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais (IFRDP) e pretende aplicar parte dos fundos para os 
Serviços de Consultoria de um Coordenador Provincial de Obras Rodoviárias ao nível da ANE, IP, 
Província de Nampula.

2. O objectivo geral dos serviços de consultoria é o de Apoiar a Unidade de Implementação de Projectos (UIP) 
que foi criada na ANE, IP, com a responsabilidade de garantir o cumprimento dos requisitos estipulados nos 
acordos de financiamento da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA), execução dos projectos 
dentro dos prazos estabelecidos, preparação de documentos de licitação e revisão técnica de documentos.

3. Os Termos de Referência detalhados para serviços poderão ser obtidos no endereço a seguir indicado:
Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, n.º 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telefone: 258 21 476 163/7

4. Assim, a Administração Nacional de Estradas, IP, convida consultores individuais elegíveis a manifestarem 
o seu interesse em levar a cabo os serviços durante 4 anos. Os Consultores interessados deverão fornecer 
informação demonstrando que possuem qualificações e experiência relevante para a prestação dos serviços.

5. A avaliação das manifestações de interesse será com base na qualidade, de acordo com uma matriz robusta 
de pontos fortes e fracos e a lista curta será composta a partir da lista de consultores individuais qualificados, 
tendo em consideração os seguintes critérios:
	Qualificação em Engenharia Civil;
	Mínimo de cinco (5) anos de experiência profissional, na coordenação de obras de construção e manutenção 

de estradas, gestão de contratos de fiscalização de estradas;
	Conhecimentos na elaboração de projectos, construção e manutenção de estradas pavimentadas e não 

pavimentadas; e
	Estar familiarizado com as normas e especificações aplicadas às estradas na África Austral, como as da 

SATCC, TRH, TMH e as normas da ANE, IP.

6. Chama-se a atenção aos consultores interessados   para a Secção III, parágrafo 3.14, 3.16 e 3.17 dos 
Regulamentos de Licitação do Banco Mundial “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016 
(“Procurement Regulations”), que estabelece a política do Banco Mundial no concernente a conflitos de 
interesse.

7. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Consultor Individual (IC) definido nos Regulamentos 
de Licitação.

8. Mais informação poderá ser obtida no endereço a seguir indicado, durante as horas normais de expediente, 
isto é, das 7.30 às 15.30 horas locais, de segunda a sexta-feira, excepto aos feriados:

Administração Nacional de Estradas, IP
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, n.º 1225, C.P. 403
Maputo - Mozambique
Telephone: 258 21 476 163/7
Email: aneconsultant21@gmail.com

9. Expressões de Interesse na língua inglesa claramente indicando “Serviços de Consultoria de um 
Coordenador Provincial de Obras Rodoviárias ao nível da ANE, IP, Província de Nampula” deverão 
ser entregues por escrito para o endereço abaixo indicado (em formato físico, por correios, ou por correio 
electrónico) até às 15.00 horas do dia 17 de Janeiro de 2022. 

Entidade Contratante

Endereço 

: Administração Nacional de Estradas, IP 
Gabinete do Director- Geral
Av. de Moçambique, n.º 1225, C.P. 403

Att. : Américo Dimande, Director-General
Cidade : Maputo
País : Mozambique
Telefone : +258 21 476 163 / 7
Correio Electrónico : aneconsultant21@gmail.com

11857
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Superfície  75 334  km²
População  1 228 514 (2007); 12 Distritos

PUBLICIDADE

ANÚNCIO DE VAGAS
A Associação Comité para Saúde de Moçambique “CSM” (antiga Health Alliance International 
“HAI”), uma Organização Não Governamental moçambicana, tem disponível 1 (uma) vaga para 
Assistente Administrativo(a), para o seu escritório na Cidade de Maputo.

Principais Responsabilidades 

•	 Garantir o bom funcionamento do escritório;
•	 Garantir a disponibilidade de equipamentos e material de trabalho;
•	 Iniciar e dirigir o processo de procurement de acordo com as regras estabelecidas para 

compra de consumíveis e outros bens e serviços;
•	 Manter e controlar o inventário do activo fixo da organização, bem como o stock de 

consumíveis, registando as  entradas e saídas, numa planilha criada para o efeito;
•	 Fazer a logística das viagens (reservas de voo, acomodação, ajudas de custo, entre outros);
•	 Apoiar na organização de reuniões, conferências e seminários sempre que necessário;
•	 Manter e controlar o fundo de maneio para pagamento de bens e serviços do escritório;
•	 Controlar os gastos mensais de combustível, usando o esquema de controlo previamente 

estabelecido;
•	 Elaborar contratos de prestação de serviços, fornecimento de bens/serviços e outros;
•	 Monitorar e controlar as horas extras do pessoal, afecto ao escritório de Maputo, para efeitos 

de remuneração e compensação;
•	 Gerir toda a correspondência recebida e emitida, quer interna ou externa;
•	 Fazer seguimento do expediente da Organização, tratado a  nível dos Ministérios e outras 

instituições, sempre que for necessário. 

Requisitos:

•	 12ª Classe do SNE;
•	 Mínimo de 5 anos de experiência na área administrativa;
•	 Mínimo de 5 anos de experiência em trabalhos com ONGs na área de saúde é uma vantagem;
•	 Conhecimento de políticas e procedimentos de doadores internacionais;
•	 Experiência comprovada na área de logística e procurement;
•	 Experiência na área de secretariado;
•	 Conhecimentos básicos da área de IT é uma vantagem;
•	 Conhecimento de gestão de Recursos Humanos e da Lei do Trabalho é uma vantagem; 
•	 Forte capacidade de organização, planificação e definição de prioridades;
•	 Capacidades de trabalhar sob pressão;
•	 Falar e escrever inglês é uma vantagem;
•	 Domínio em Word, Excel e Powerpoint.

Os candidatos interessados deverão enviar uma carta de manifestação de interesse, indicando a 
vaga e o local para o qual está a concorrer, CV actualizado até ao dia 7 de Janeiro de 2022, através 
do correio electrónico: csmvagas@csm.org.mz

Somente candidatos pré-seleccionados é que serão contactados.
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A PROVÍNCIA de Gaza espera 
encaixar na campanha agrícola 
2021/22 cerca de 400 milhões 
de meticais com a comerciali-
zação da castanha de caju. 

Segundo o delegado 
provincial do Instituto de 
Amêndoas de Moçambique 
(IAM), Sérgio Wique, as con-
dições estão criadas para uma 
boa safra, que deverá prolon-
gar-se até Abril do próximo 
ano, num contexto de cresci-
mento assinalável, de cerca de 
13 mil toneladas na presente 
campanha, contra 10 mil obti-
das em 2020/21. 

Segundo o responsável, 
o crescimento é influenciado 
pela sensibilização aos produ-
tores, pulverização dos cajuei-
ros e outros tratamentos ne-
cessários. Referiu-se também à 
orientação aos produtores para 
adoptarem boas práticas na 
colheita, secagem e conserva-
ção da castanha, o que tem em 
vista oferecer produto de qua-
lidade ao mercado. 

Sérgio Wique exortou os 
comerciantes a observarem 
algumas exigências do sec-
tor, que passam pelo cadastro 
para exercício da actividade, 
conservação do produto em 
conduções apropriadas, guia 
de trânsito da mercadoria. 

OS operadores florestais da pro-
víncia de Gaza devem explorar 
de forma sustentável os recursos, 
garantido o seu repovoamento 
para a defesa do meio ambiente 
e a disponibilidade futura.

A exortação foi feita há dias 
no decorrer da vigésima sessão 
ordinária do Conselho de Repre-
sentação do Estado em Gaza, que 
entre outras matérias analisou 
a exploração florestal na pro-
víncia.  Segundo Paulo Beirão, 
porta-voz do encontro, o reflo-
restamento ajuda a preservar o 
ecossistema e a garantir que este 
recurso esteja cada vez mais dis-
ponível para assegurar a sobrevi-
vência das futuras gerações. 

Segundo Beirão, verifica-

-se, em toda a extensão da zona 
norte da província, sobretudo 
nos distritos de Chigubo, Maba-
lane, Chicualacuala e Massan-
gena, abate indiscriminado de 
árvores para o fabrico de carvão 
e uso como lenha e material para 
construção de residências, cerco 
de quintais e para a abertura de 
campos agrícolas, o que causa 
desflorestação.  

O porta-voz referiu que o 
baixo poder financeiro de certas 
famílias que vivem do fabrico 
do carvão deve ser compensado 
com o repovoamento e pelas re-
ceitas cobradas aos exploradores 
industriais e semi-industriais, 
através lei da responsabilidade 
social. Fez saber, nesse âmbito, 

que a província rendeu, até ao 
segundo semestre do ano em 
curso, cerca de trinta e três mi-
lhões de meticais, dos quais 20 
por cento já canalizados às co-
munidades.  

Mesmo assim, referiu que o 
sentimento das autoridades da 
província é de muita preocupa-
ção devido à destruição do meio 
ambiente, facto que deve me-
recer constante reflexão da so-
ciedade e de todos quanto estão 
envolvidos na cadeia de valor da 
indústria madeireira e no apro-
veitamento de carvão vegetal 
para vários fins.  

‘’Mais do que se pensar na 
questão económica, devemos 
refletir sobre os problemas am-

bientais que o abate indiscrimi-
nado de árvores está a causar. É 
fundamental também que haja 
reforço do diálogo com as comu-
nidades e inspecção dos locais 
concessionados à exploração, 
para se aferir o cumprimento da 
reposição das árvores’’, obser-
vou.   A vigésima sessão ordiná-
ria do Conselho de Representa-
ção do Estado analisou também 
o relatório sobre a mortalidade 
materna. Segundo dados avan-
çados, registou-se redução de 
159 casos no ano passado para 
154 no presente ano. 

Outro ponto assunto discu-
tido foi o relatório de fiscalização 
da veda do camarão e caranguejo 
em vigor. 

A 
PROVÍNCIA de Gaza 
poderá superar a meta 
anual de arrecadação 
de receitas fiscais fixa-
da em 7,90 mil milhões 

de meticais, pois encaixou até 
ao terceiro trimestre cerca de 
6,38 mil milhões de meticais, o 
que representa uma realização 
de 80,74 por cento.  

Os dados apresentados há 
dias na Assembleia Provin-
cial pela governadora Marga-
rida Mapandzene Chongo são 
animadores, uma vez que de 
Janeiro a Setembro a receita foi 
superior em 46,65 por cento em 
comparação com mesmo pe-
ríodo do ano passado, em que 
foi de 4,35 milhões de meticais.

Segundo a governadora, o 
desempenho fiscal de Gaza no 
ano passado foi bastante afec-
tado pela Covid-19, que levou 
várias empresas a suspenderem 
as suas actividades. Este ano - 
justifica - a pandemia não foi 
suficientemente capaz de que-
brar a tradição de cumprimento 
da meta do executivo, que será 
ultrapassada com a reanimação 
da economia. 

A chefe do executivo pro-
vincial referiu ainda que a pro-
dução global foi de 55.176,53 
milhões de meticais, 84 por 
cento do plano anual de 
65.689,61 milhões de meticais. 
Os ramos da agricultura, pescas 
e aquacultura, com 59 por cen-

QUATROCENTAS famílias vulneráveis da 
cidade de Xai-Xai receberam na semana 
passada bens alimentares de primeira 
necessidade para poderem passar con-
dignamente a quadra festiva. 

A acção solidária foi promovida pela 
esposa do presidente do município, Elsa 
Xavier, e algumas figuras públicas locais 
do ramo comercial. 

O donativo é composto por arroz, 
açúcar, feijão, frango, entre outros pro-
dutos alimentares básicos, visando de-
volver sorriso das famílias carenciadas, 
pessoas com  deficiência física, idosos 
em situação de vulnerabilidade e crian-
ças chefes de família. 

Para além da cesta básica, crianças 
e idosos dos postos administrativos da 
Praia, Patrice Lumumba e Inhamissa 
tiveram um momento de confraterni-
zação.  Felismina Moiane, beneficiária, 
referiu que o gesto é de profundo amor 
e carinho para com as crianças que mais 
sofrem por falta de condições. Esta me-
nor chama atenção à sociedade para não 
ficar indiferente ao sofrimento do próxi-
mo. Já a beneficiária Atália se sente espe-
cial e muito feliz pela oportunidade de 
poder passar um Natal com ceia. 

Para Elsa Xavier, patrona da inicia-
tiva, o objectivo é transmitir amor e ca-
rinho às crianças e famílias carenciadas, 

defendendo que oferecer alegria ao pró-
ximo deve ser todos os dias, e não apenas 
em ocasiões especiais como o Natal. 

A esposa do presidente do Conselho 
Municipal de Xai-Xai prometeu dar mais 
atenção a este seguimento da sociedade, 
num trabalho que deverá continuar en-
volvendo as estruturas dos bairros, que 
vão ajudar a identificar mais pessoas ca-
renciadas. 

“O objetivo é ajudar as crianças, ido-
sos, famílias em situação de vulnerabili-
dade a esquecerem problemas, preocu-
pações e tristeza. Queremos transmitir 
energias positivas para que eles também 
se sintam importantes na sociedade.  

CASTANHA DE CAJU 

XAI-XAI 

Província espera 
render 400 milhões 

Abraço solidário ajuda 
400 famílias carenciadas

Disse que, em caso de incum-
primento de alguma norma, 
há penalizações, dependendo 
da gravidade do problema. 

O preço da castanha de caju 
continua a mexer com a sensi-
bilidade dos produtores, que 
exigem valores justos. Na pre-
sente campanha, o preço mé-

dio da castanha praticado junto 
ao produtor oscila entre 35 e 40 
meticais o quilograma. 

Wique afirmou essa osci-
lação resulta de vários facto-
res, como as políticas internas, 
a qualidade do produto, as di-
nâmicas do mercado interna-
cional e a estabilidade da moe-

da nacional. 
Refira-se que, na provín-

cia, Mandlakazi, Chibuto, Bi-
lene e Chongoene são os maio-
res produtores da castanha de 
caju. A produção é desenvolvi-
da em grande escala pelo sector 
familiar, estando envolvidas 
cerca de 21 mil famílias.

Abrem-se boas perspectivas na comercialização da castanha de caju 

Receitas fiscais 
podem superar 
meta anual   

to; transporte e armazenagem, 
15,3 por cento; comércio a re-
talho, 15 por cento; e telecomu-
nicações, com 8,3, continuam 
a ter mais peso na economia da 
província.   

O balanço das acções rea-
lizadas no âmbito do Plano e 
Orçamento até ao terceiro tri-
mestre de 2021 indica ainda 
que a produção agrícola alcan-
çou 31.6 milhões de meticais. 
Na comercialização pecuária 
destacam-se a carne do frango 
com 2.377,65 toneladas, bovina 

com 891,15 toneladas e 755,66 
mil dúzias de ovos.  

O turismo rendeu aos co-
fres da província 636,27 mi-
lhões de meticais, destacando-
-se os contributos dos distritos 
de Bilene com 252,89 milhões 
e Mandlakazi com 100,55.

Já a produção pesqueira al-
cançou 1.004,58 milhões de 
meticais, resultado da captura 
de 13.813 toneladas de pescado 
diverso.  

Apesar do aumento da base 
tributária, com impacto direc-

to e significativo na vida da po-
pulação, Margarida Mapandze-
ne quer mais, afirmando que a 
situação económica da provín-
cia não é ainda confortável.

“Temos o desafio de au-
mentar mais aquilo que já 
temos. Não nos contenta-
mos apenas em alcançar as 
metas. Se for possível ter mais 
do que até agora conseguimos, 
será uma mais-valia para nós, e 
estamos a trabalhar para isso”, 
referiu a chefe do executivo na 
Assembleia Provincial de Gaza.  

Gaza trabalha para aumentar as suas receitas

Operadores florestais 
chamados a explorar recursos 
de forma sustentável

Acesse: https://t.me/Novojornal
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XAVIER ALBINO

ESTAMOS no período chuvoso carac-
terizado pela queda de precipitação que 
alegra os camponeses porque os seus 
campos se tornam verdejantes e sempre 
se espera por melhores resultados na 
produção. Mas o trabalho da terra não se 
resume somente em colocar a semente 
pois, existem ervas daninhas que devem 
ser retiradas.

Estas ervas aparecem de forma inde-
sejada. O mesmo se pode dizer do capim 
que nasce de forma indesejada, em locais 
impróprios, somente porque as condi-
ções estão criadas para o efeito, desde 
que haja água. E porque água é vida, o 
capim nasce e cresce onde quer que seja, 
quer na cidade quer no campo ou peri-
feria.

Mas, aceitamos ou habituamo-nos a 

ver o capim nas zonas do cultivo, onde 
os agricultores trabalham a terra. Mesmo 
nestas situações, os agricultores fazem 
questão de limpar para que as culturas 
cresçam bem. Igualmente, na cidade 
também cresce o capim e consigo há ne-
cessidade de retirar assim como fazem os 
camponeses.

Nos últimos tempos tenho visto mui-
to capim até onde era impensável, haven-
do necessidade urgente de mudar este ce-
nário. Sempre que me deparo com capim 
no centro da cidade, apenas recordo-me 
daqueles tempos em que eram promovi-
das campanhas de limpeza das ruas. 

Actualmente estas campanhas já não 
se verificam, os cidadãos alegam que pa-
gam impostos para a acederem a vários 
serviços, dentre os quais a limpeza das 
estradas.

Porém, reconhecendo as insuficiên-

cias das nossas instituições, é inconcebí-
vel que os cidadãos, até mesmo em frente 
às suas casas não consigam manter estes 
espaços limpos.

Recentemente fiquei insatisfeito com 
o que observei num dos bairros periféri-
cos da cidade da Matola: uma rua larga, 
com possibilidade de circularem duas 
viaturas em sentidos contrários e fazer 
ultrapassagens, apenas reduziu-se a uma 
ruela. Somente permitia a circulação de 
uma viatura de cada vez.

Custou-me acreditar que esta situação 
estava a acontecer neste município pois, 
era suposto que as pessoas se preocupas-
sem, pelo menos, em limpar os espaços 
em frente às suas residências e, conse-
quentemente a rua ficaria livre do capim.

A presença do capim não só interfe-
re na estética mas também cria ambiente 
propício para a presença de cobras, por 

exemplo, um animal indesejável. Nin-
guém gosta de ver este animal porque 
sabe-se do seu mal, a não ser em local 
apropriado.

Sendo assim, sou de opinião que cada 
um de nós deve proceder à limpeza não 
só do interior da sua residência como 
também no espaço em frente de modo 
que não se crie ambiente propício para 
imundície.

Igualmente, os cidadãos devem 
aprender a conviver de forma harmo-
niosa, evitando aquelas situações que se 
deixa lixo em locais impróprios, como 
nestes locais de onde cresce o capim.

Em relação ao capim, as instituições 
públicas também devem estar atentas a 
esta situação. Precisa-se limpeza destes 
espaços porque não se trata de flores mas 
sim de algo que precisa de ser retirado 
da terra.

MARCELINO JOÃO

HÁ necessidade urgente de melhorar os 
acessos na Cidade de Maputo, de modo 
particular na baixa da capital. Logo após 
descrever a rotunda da Praça 16 de Ju-
nho e passar por debaixo da ponte Ma-
puto-Catembe, os automobilistas expe-
rimentam um sofrimento por conta da 
degradação da estrada. 

Pois, acontece que a estrada compõe-
-se na sua maioria por buracos, cabendo 
ao automobilista escolher o de menor 
dimensão para colocar a viatura. Trata-
-se de uma infra-estrutura de maior mo-
vimento, precisamente por ser uma das 
portas de entrada à baixa da capital.

É por esta infra-estrutura onde viatu-
ras particulares e de transporte público 
circulam para movimentar passageiros e 
carga. Passa muito tempo que a mesma 

encontra-se nestas condições, não obs-
tante o grito de socorro ter sido feito há 
bastante tempo.

Devido a esta situação, os passagei-
ros já sabem de antemão que ao se apro-
ximar do local devem sentar-se de modo 
que não sintam dores no corpo por con-
ta dos solavancos. Os que ao longo da 
viajem aproveitam para uma “soneca”, 
chegados a este local também sabem que 
vão acordar devido aos solavancos.

É assim que os transportadores semi-
-colectivo de passageiros já ensaiaram 
várias estratégias para contornar estes 
buracos, desde o abandono da respecti-
va faixa para usar a menos esburacada 
assim como andar aos ziguezagues mas, 
nenhum dos acessos favorece. A menos 
dolorosa é a rua das Estâncias que fun-
ciona num único sentido.

Assim sendo, os automobilistas 

“partem” as viaturas neste local porque 
não têm outra alternativa senão essa de 
passar sobre os buracos. Enquanto isso, 
a viatura ressente-se e não tarda que a 
mesma precise de uma visita ao mecâ-
nico. Esta visita tem custo e o proprie-
tário da viatura deve arcar com todas as 
despesas.

Com esta situação, hoje acredito 
quando os empresários dizem que inves-
tir na área de transporte está cada vez 
mais difícil porque não têm o retorno es-
perado do investimento. 

Tomei conhecimento de que ainda 
este ano vão chegar autocarros para as 
diversas rotas. Aliás, tudo indica que a 
chegada será para Janeiro próximo, se a 
memória não me falha. Todavia, uma das 
rotas onde os carros vão circular é preci-
samente esta que se encontra num estado 
avançado de degradação.

Já se ensaiaram várias iniciativas de 
melhoramento, desde o tapamento de 
buracos de forma simples até com ci-
mento. Contudo, tudo cedeu e não está 
a resultar. Os automobilistas andam de 
qualquer maneira, tudo na tentativa de 
encontrar o menor buraco para colocar a 
viatura. Aqui os agentes da polícia estão 
proibidos de autuar porque não há condi-
ções de transitabilidade e de seguir com 
rigor o código de estrada.

Deste modo, peço a quem de direi-
to para que proceda a reabilitação deste 
troço. Aquando da construção da ponte, 
em algum momento alimentou-se a es-
perança de que a mesma seria reabilitada 
mas, não passou de intenção e desejo dos 
utentes.  Peço a quem de direito para me-
lhorar a transitabilidade neste local pois, 
para além de roubar o tempo dos utentes, 
fura o bolso dos automobilistas. 

DIFÍCIL foi digerir, para algumas crian-
ças, que viram a sua expectativa de ir à 
festa do Natal gorada, a escassos dias da 
tão esperada celebração, cujo programa já 
era até do seu domínio, uma vez partilha-
do antecipadamente em diferentes famí-
lias. O facto teria aguçado ainda mais a 
ansiedade dos petizes.

O estado emocional das crianças es-
tava prenhe de um misto de sentimen-
tos dos quais o principal, era o expec-
tante momento de receber os presentes. 
Certamente que cada uma já idealizava 
o que ganharia, apesar de se tratar de 
surpresa.

Viviam o advento de um momento 
ímpar não somente pelo convívio, pois 
certas famílias têm a tradição de se juntar 
mensalmente, numa  rotatividade que tem 
como fim último aproximar as famílias à 
volta do qual se incorpora o famoso xi-
tique, a contribuição monetária também 
rotativa. Mas no xitique não há pai Natal 
nenhum que distribua presentes.

Como dizia, a festa com ajuntamentos 
teve mesmo que ser cancelada em muitas 
famílias. “Que desplante foi esse? Que ti-
tio, tia ou avô/ó teria tomado tal decisão 
indigesta?” Acredito que foi esta indigna-
ção dos inocentes, alheios ao que está a 
acontecer pelo mundo fora. 

Aquele momento adiado serviria 
igualmente de pretexto para sentirem o 
carinho e mimos deste e daquele tio/tia, 
avô ou avó afastado, sentimento de que 
dificilmente as crianças desfrutam em 
nome da correria pela vida, que leva seus 
parentes cada vez mais distantes uns dos 
outros.

É naquele momento que os tios, em 
conversa com os seus sobrinhos ou os 
avôs, com os netos não muito próximos 
aproveitam a oportunidade para estudar 
e entender o ego de cada menino; com 

quem se parece mais dos que já se foram 
e também com os que ainda desfrutam 
do maior valor que o ser humano tem: 
a vida.

Neste convívio cheio de simbolismos 
alguns veriam com bons olhos essa apro-
ximação, pois seria a forma de tornar os 
laços mais ligados com a nova geração. 
Eventualmente, poderia ser vista com 
maus olhos por outros, que viriam no ges-
to a violação do distanciamento físico e 
porta para contaminação que os seus fi-
lhos, provavelmente não teriam, ficando 
em casa.

Neste Natal adiado, como seriam as 
danças que apimentam as festas à nossa 
moda? Dança com distanciamento seria 
algo absurdo ou quase impossível. Nem 
que todas as famílias tivessem quintais 
com dimensões para tal, não seria possí-
vel. Dança é a aproximação de corpos. 

Para uns, o adiamento de aglomera-
ções entre famílias não passou de uma 
“matrequice” como sói dizer-se na gíria 
popular, pois o Natal e a festa do fim-de-
-ano é para se curtir: acontece uma vez 
por ano.

Aliás, há quem apelidou de loucura, 
a advertência do alto quadro da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) sobre a 
possibilidade do cancelamento das festas, 
porque o Natal era algo tão esperado.

Mas a atitude de cancelamento ou de 
embarcar nesta euforia foi algo indivi-
dual e de uma responsabilidade também 
individual. As consequências, embora 
colectivas, também são sentidas de forma 
individual.

“Cancelaram a festa do Natal?”, per-
guntava um petiz que me é próximo es-
cassas horas da consoada. Ainda que não 
seja tão já, este menino e outros, um dia 
entenderão por que é que tal aconteceu e 
para quê: Espera-se.

 Um 2022 próspero e votos de muita 
saúde a todos, são os meus votos!

NÃO imagino a intenção de quem, por 
acaso, apelidou o Natal de Festa das Mu-
lheres. É assim mesmo- Festa das Mulhe-
res.

Esta associação só pode ter um sentido 
e significado. Do Sul ao Norte, do Zumbo 
ao Índico, em cada canto deste país, mora 
uma história de esperança e, muitas vezes, 
esta está associada um rosto da mulher. 

Seja atravessando a ponte dona Ana, 
a Armando Emílio Guebuza, Samora Ma-
chel, as ruas de Mocímboa da Praia, Ma-
comia, Mueda, debaixo da Ponte Maputo 
KaTembe, do viaduto Alcântara Santos, 
da Vila Olímpica ou do Mercado do Zim-
peto, estão lá esses fios de esperança, em 
forma de sons, de silêncios, de olhares ou 
mesmo do lusco fusco dos céus. 

Navegamos com muitas sequelas de 
dias que passaram devagar e ao mesmo 
tempo rápido demais. Cansados das mes-
mas notícias e das mesmas rotinas, mas 
também com fé em dias melhores. 

Chegamos ao Natal e daqui há mais 
algumas luas voltaremos a festejar o novo 
ano, mais uma vez agarrados em finos fios 
de esperança. 

O fio que ainda resta, independente-
mente do significado que tem para cada 
um, é forte, e é o que nos segura de pé. 

Enquanto caminhava pelas ruas de 
Maputo, vestidas para o Natal, voltei a 
pensar “2021 foi o ano dos fortes”.

Calha que já tive este pensamento em 
outros anos anteriores, sobretudo os mais 
recentes, em que o país voltou a ressen-
tir-se de adversidades de vária ordem. Na 
verdade, este país é mesmo para os fortes, 
sobretudo as mulheres, incansáveis no 
campo, na cidade, no mercado, na ma-
chamba, quer faça sol, chuva ou mesmo 

debaixo do fogo das armas, que tudo faz 
para proteger os seus. Por isso tudo, mere-
ce uma homenagem à altura.

Mesmo diante de tantas perdas, de 
tantos desafios e tristezas, é preciso ver 
as conquistas, as transformações e tirar 
ilações.

O Natal, a festa das mulheres, cumpriu 
um dos principais propósitos: espalhar 
amor e esperança para que possamos en-
carar 2022 com a magia do renascimento 
ainda viva, que nos impele para fazer a di-
ferença na nossa casa, no trabalho, na nos-
sa vida e na vida das pessoas que amamos. 

Eu este ano cumpri a minha parte, por-
que o Natal calhou ser sábado. Não traba-
lho aos sábados e prontos, deu para estar 
entre os meus. A esperança é que em 2022 
possamos estar mais perto, mais presentes. 
Enquanto isso não acontece, vale valorizar 
cada momento, cada abraço, cada sorriso, 
mesmo que por telefone.

Quando tudo fechou em Janeiro deste 
ano, por causa do pico da Covid-19, nin-
guém imaginava que voltaríamos a passar 
o Natal no meio de novo aumento de ca-
sos.

Contamos os dias, os meses, a ansie-
dade aumenta...Um ano difícil. O ano em 
que mais nos colocamos no lugar do outro. 

Natal não é só tradição, é a alma, o co-
ração, a esperança. E cá estamos nós mais 
uma vez, enquanto ainda observamos a 
vida da janela, para dizer, com certeza, nos 
transformamos.

Vamos estender o gostinho e o perfu-
me do Natal para todo 2022. Que a festa 
das mulheres tenha nos tornado em pes-
soas melhores, com coragem para levantar 
todos os dias e encarar a vida com deter-
minação, responsabilidade e resistência. 

Cancelaram
a festa do Natal?

A Festa das Mulheres

Melhorar o acesso 
à baixa da capital

Retirar o capim das ruas

Acesse: https://t.me/Novojornal
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COVID-19

INS vai estudar eficácia
da combinação de vacinas

O 
INSTITUTO Nacio-
nal de Saúde (INS) vai 
realizar estudos para 
investigar a eficácia da 
mistura de duas vaci-

nas contra a Covid-19 aprova-
das pelas autoridades sanitá-
rias.

Um comunicado do Insti-
tuto Internacional de Vacinas 
(IVI, sigla em inglês) explica 
que o ensaio de Fase II, con-
duzido pelo INS, vai analisar a 
segurança e imunogenicidade 
de um regime de duas doses, 
usando uma da vacina VeroCell 
Covid-19, produzida pela Sino-
pharm, e uma outra da Johnson 
& Johnson administrada após 
um intervalo de 28 dias. 

Os resultados serão com-
parados com a eficácia das va-
cinas de fonte única. Ambas 
foram aprovadas e fazem parte 
do programa de implantação 
da vacina contra Covid-19 em 
Moçambique.

O estudo surge pelo facto 
de haver evidências, em todo 
o mundo, de que a mistura de 
vacinas pode produzir uma 
maior resposta imunológica. 
Além disso, os programas onde 

ção da segunda vacina. 
O estudo é financiado pela 

Coligação para Promoção de 
Inovações em prol da Prepara-
ção para Epidemias (CEPI, sigla 
em inglês) e é parte de um pro-
jecto orçado em 12,7 milhões 
de dólares para a expansão 
do acesso e entrega de vaci-
nas contra Covid-19 em África 
(ECOVA).

Desde que foi lançada em 
2017, a CEPI tem-se concen-
trado no desenvolvimento de 
vacinas contra o vírus Ebola, 
vírus Lassa, coronavírus da 
Síndrome Respiratória do Mé-
dio Oriente , vírus Nipah, vírus 
da febre do Vale do Rift e vírus 
Chikungunya e tem mais de 20 
candidatos a vacinas contra os 
referidos patógenos em desen-
volvimento. 

A organização surge de uma 
parceria entre organizações 
públicas, privadas, filantrópi-
cas e civis. Criada em 1997, o IVI 
é uma organização intergover-
namental sem fins lucrativos 
por meio de uma iniciativa lan-
çada pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimen-
to (PNUD). (AIM).

a segunda dose não é necessa-
riamente igual à primeira per-
mitem mais flexibilidade no 
caso de escassez de vacinas.

“Demonstrar a segurança e 
eficácia de um programa misto 
de vacinas Covid-19 terá um 
impacto significativo na ga-
rantia de vacinações oportunas 

e no controlo da pandemia, 
principalmente nas regiões 
mais afectadas

“No meio da uma pan-
demia global em curso com 
acesso desigual e irregular às 
vacinas, é vital disponibilizar 
uma boa, ou potencialmente 
melhor, alternativa aos pro-

gramas de dosagem homólo-
ga que confiamos até agora”, 
acrescentou.

O ensaio de Fase II é um es-
tudo cego para o observador e 
aleatório. Um total de 360 par-
ticipantes serão inscritos e re-
ceberão acompanhamento até 
48 semanas após a administra-

Vacinas mistas  podem solucionar o problema escassez de imunizantes

Escócia desenvolve 
“foguete ecológico” 

UM foguete espacial ecológico está a ser desen-
volvido na Escócia pela empresa britânica Orbex, 
com o objectivo de reduzir emissões de gases 
com efeito de estufa. 

A empresa utiliza um combustível compos-
to por biopropano, um gás natural obtido como 
subproduto durante a produção de biodiesel, que 
poderá reduzir em cerca de 96 por cento as emis-
sões resultantes dos lançamentos espaciais.   

Estudos apontam que cada lançamento de 
foguetes que usam combustíveis fósseis pode 
produzir cerca de 300 toneladas de dióxido de 
carbono, o que representa um problema am-
biental, sobretudo com a previsão do aumento 
de viagens espaciais nos próximos anos. 

Segundo a empresa, o foguete será lançado 
horizontalmente, a partir de um porta-aviões, 
gerando menos emissões do que a descolagem 
vertical, para além de não deixar detritos em ter-
ra, oceanos e atmosfera. 

O Orbex Prime, como foi nomeado, pode ser 
reutilizável, ou seja, enviado ao espaço mais de 
uma vez.

“Acreditamos que é hora de abandonar o uso 
de combustíveis fósseis altamente poluentes, 
agora que alternativas mais eficientes e sustentá-
veis estão prontamente disponíveis. Esperamos 
ver regulamentos muito mais rígidos entrando 
em vigor”, afirmou o director executivo da Or-
bex, Chris Larmour.

Um estudo da Universidade de Exeter, na 
Inglaterra, concluiu que o abismo entre as emis-
sões do Prime e de outros veículos se deve, so-
bretudo, à libertação de altos níveis do carbono 
negro, material formado pela combustão in-
completa de combustíveis que contêm dióxido 
de carbono.

A substância é uma das que mais contribuem 
para as mudanças climáticas quando emitida por 
motores de foguetes em direção à estratosfera. 

Foguete Orbex Prime poderá ser lançado próximo ano

Cientistas encontram substância
que alivia resistência aos antibióticos
UM grupo de cientistas chineses, da Univer-
sidade Sun Yat-Sen, identificou uma subs-
tância química que alivia resistência aos an-
tibióticos, podendo  ajudar o corpo humano 
a eliminar  bactérias. 

Resultados de uma investigação publica-
da na revista Science Translational Medicine, 
revelam que a substância química glutamina 

é capaz de aumentar a eficácia de vários an-
tibióticos contra as bactérias gram-negativas 
nocivas, conferindo dessa forma uma prote-
ção reforçada contra os organismos letais.

Num ensaio clínico com ratos, os investi-
gadores demonstraram que a glutamina en-
fraqueceu as bactérias ao tornar a sua mem-
brana mais permeável, facilitando o trabalho 

dos antibióticos sobre as células nocivas, com 
especial relevância em quatro  mais comuns.

Indicaram ainda que a  substancia quími-
ca pode estimular a produção de nucleótidos 
no organismo, o que por sua vez reduz a re-
sistência aos antibióticos.

De acordo com os cientistas, as bactérias 
gram-negativas estão entre as que causam os 

principais problemas de resistência.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) já 

incluiu a resistência antimicrobiana, ou seja, 
a capacidade das bactérias, vírus, parasitas e 
fungos de manter o seu crescimento ou via-
bilidade na presença de um antibiótico entre 
as 10 principais ameaças globais à saúde pú-
blica. Glutamina pode ajudar o corpo humano a eliminar  bactérias

Acesse: https://t.me/Novojornal



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

27Segunda-feira, 27 de Dezembro de 2021

27 de Dezembro de 2021

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

“Um olho no peixe, outro no gato”.

- Provérbio popular

QUARTO CRESCENTE - É hoje às 04:48 horas

00:00- MUSICA
02:00- GENTE DA NOSSA TERRA
03:10- CLÁSSICOS AO DOMINGO
04:57- HINO NACIONAL
05:10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO
05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06.00- JORNAL DA MANHÃ
08:10- ECONOMIA PARA TODOS
09:10- TEMPERATURA AMBIENTE
10:10- VERÃO
12:00- TÓPICOS DO JORNAL DA TARDE
12:02- MAGAZINE DESPORTIVO
12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO
12:30- JORNAL DA TARDE
13:00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS
14:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
14:30- MUNDO SEM SEGREDOS
15:10- DEBATE REDE CRIANÇA
17:10- ECONOMIA PARA TODOS
18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA
18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI
19:00- SINAL HORARIO/TÓPICOS DO JORNAL DA NOITE
19:02- MAGAZINE DESPORTIVO
19:20- BOLETIM METEOROLÓGICO
20:00- RESTROPECTIVA DESPORTIVA

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 
21,22:00E 23:00 HORAS.

PREIA-MAR - Às 06.39 horas e 
às 18.40, com 3.25 e 3.24 metros, 
respectivamente   

BAIXA-MAR - Às 00.29 horas e 
às 12:37, com 0.98 e 1.10 metros, 
respectivamente

INHAMBANE

30/25

VILANKULO

30/25

TETE

38/23

QUELIMANE

33/25

NAMPULA

34/22

PEMBA

31/26
LICHINGA

29/18

BEIRA

32/25

XAI-XAI

32/22

CHIMOIO

32/21

MAPUTO

31/25

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05:40 HINO NACIONAL 
05:45 GINÁSTICA:  TXUNA A 

SAÚDE COM EDUMUNDO 
RIBEIRO- “ABS”  

06:00 BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08:00 DESENHOS ANIMADOS: 
CÓDIGO DO PUZZLE - O 
NOVO VISUAL DA JIMI 
EPISÓDIO 24

08:15 TELENOVELA: “HINO À 
ALEGRIA” CAPÍTULO 20/42

09:00 NOTÍCIAS 
09:05 CONQUISTAS REPETIÇÃO
09:30 A HORA DO CTP - QUELI-

MANE:  “OGUMANA”    
GRAVADO / QUELIMANE

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 ESPECIAL INFORMAÇÃO: 

REALBILITAÇÃO, AMPLI-
AÇÃO MODERNIZAÇÃO 
DO PORTO DE NACALA 
REPETIÇÃO

13:00 JORNAL DA TARDE  
14:00 A HORA DO CTP - INHAM-

BANE: “INHAMBANE EM 
DIÁLOGO” DIRECTO 
- INHAMBANE

15:00 NOTÍCIAS 
15:05 JUNTOS À TARDE DIRECTO

16:00 NOTÍCIAS 
16:05 ENCONTROS DA MALTA 

DIRECTO
17:00 JORNAL EM LÍNGUAS 

MOÇAMBICANAS 
DIRECTO

17:45 GINÁSTICA:  TXUNA A 
SAÚDE COM OBADIAS CHI-
VONDZA - “ZUMBA”  

18:00 CHAT COM SHEILA IBRAI-
MO DIRECTO 

19:00 SOJOGO: 52ª EXTRACÇÃO 
DA LOTARIA / TOTOLOTO 
/ JOKER E INFORMAÇÕES / 
TOTOBOLA  GRAVADO

19:25 CASA DO POVO PRO-
GRAMA Nº 66

19:50 PUBLICIDADE 
20:00 TELEJORNAL DIRECTO
21:15 OFICINA DO DESPORTO: 

FERROVIÁRIO DE NAMPU-
LA GRAVADO  

22:15 TELENOVELA: “HINO À 
ALEGRIA” CAPÍTULO 21/42

23:30 CANAL ZERO REPETIÇÃO
00:00 JUNTOS À TARDE 

REPETIÇÃO
01:00 CHAT COM SHEILA IBRAI-

MO  REPETIÇÃO
02:00 ENCONTROS DA MALTA  

REPETIÇÃO
03:00 TUDO ÀS 10 REPETIÇÃO
04:40 OFICINA DO DESPORTO: 

FERROVIÁRIO DE NAMPU-
LA   REPETIÇÃO

05:40 HINO NACIONAL 

ANÚNCIO DE VAGA
A NIASSA GREENPLY, SA, empresa de direito Moçambicano, com escritório e complexo residencial em Lichinga, Niassa, 
pretende recrutar um (1) GESTOR DE HARVEST (GESTOR DE COLHEITA FLORESTAL) com extensa experiência 
comprovada em trabalho de campo.

Tarefas: 
•	 Embora não se limita a estas:
•	 Coordenação das equipas de abate florestal, arraste e transporte;
•	 Fornecer liderança ao processo de colheita que irá maximizar a produtividade dos recursos disponíveis 

e garantir a qualidade ideal do produto;
•	 Colheita diária e transporte de volumes para os vários mercados;
•	 Sistemas de monitoramento da qualidade do produto e implementação;
•	 Garantir que toda a madeira utilizável seja transportada para o mercado;
•	 Actualização, Desenvolvimento e Execução de Práticas Operacionais Padrão;
•	 Gerenciar os níveis diários de campo interno e de estoque do mercado;
•	 Contacto com a oficina em relação à disponibilidade de Máquinas e Equipamentos e programação R&M;
•	 Garantir a utilização eficiente de pessoas e máquinas;
•	 Relatórios de gestão e comunicação;
•	 Implementação de protocolos de acreditação FSC;
•	 Garantir que todos os processos sejam gerenciados de acordo com os procedimentos e políticas GRAS;
•	 Segurança e medidas de segurança;
•	 Assumir quaisquer outras responsabilidades e deveres que possam ser atribuídos de tempos em tempos 

pela gerência da NGP;
•	 Executar outras tarefas directamente ligadas à função e/ou complementares da mesma.

Requisitos:
•	 Experiência na análise de planilhas e produção de relatórios para gestores séniores;
•	 Pelo menos 3 a 5 anos de experiência em uma posição florestal similar;
•	 Amplo treinamento, conhecimento e experiência em processamento de madeira;
•	 Alto senso de responsabilidade e disciplina;
•	 Capacidade de trabalhar em equipa e cumprir o prazo;
•	 O conhecimento de informática é uma vantagem;
•	 Boas habilidades de comunicação;
•	 Proficiência em Inglês e Português (fala e escrita);
•	 Idealmente, deve possuir carta de condução válida (sem inibição).

Candidatura:
Os candidatos interessados e com o perfil exigido são convidados a submeter as suas candidaturas acompanhados de 
Carta de candidatura, CV, Fotocópia de BI, Cópias autenticadas dos diplomas ou Certificados das formações técnico-
científicas  para o endereço electrónico hrmozambique@greenresources.no com o assunto “ GESTOR DE HARVEST” 
ou enviar os documentos para o seguinte endereço: Estrada Nacional 14, Bairro Nomba em Lichinga, Complexo Green 
Resources.

Apenas os candidatos que forem seleccionados para uma entrevista serão contactados.

Enconrajamos a candidatura de mulheres.
Validade: 15/1/2022 – até às 16.00 horas  
Local: Lichinga 

11901

F
OI reeditada recen-
temente o guião tu-
rístico da Ilha de 
Moçambique, uma 
publicação criada para 

facilitar aos turistas, e não 
só, a visita a todos os locais 
emblemáticos deste que é 
um dos mais importantes 
património mundial nacio-
nal e da humanidade.

Esta publicação foi feita 
numa iniciativa das autori-
dades locais da Ilha de Mo-
çambique, designadamente 
o Conselho Municipal, o Ga-
binete de Conservação, a Fa-
culdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade 
Lúrio e a União das Cidades 
Capitais da Língua Portu-
guesa (UCCLA).

A reedição deste Guia 
Turístico da Ilha de Mo-
çambique é uma iniciativa 
integrada nas acções que 
vem sendo desenvolvidas no 
âmbito do Cluster da Coope-
ração Portuguesa da Ilha de 
Moçambique, um programa 
financiado pelo “Camões”.

Trata-se de uma publi-
cação simples e apelativa 
que pretende dar a conhecer 
o que a Ilha tem de melhor 
para oferecer: o que visitar, 
onde comer, onde dormir, 
o que desfrutar, para além 
de informações e contactos 
úteis para bem enquadrar 
os visitantes na descober-
ta desta Ilha de valor uni-
versal excecional declarada 
pela Organização das Na-
ções Unidas para Educação, 
Ciência e Cultura (UNESCO), 
em 1991, Património Mun-
dial da Humanidade.

A cidade insular da Ilha 
de Moçambique que deu 

A Rumba Congolesa integra a lista dos patrimónios mundiais da 
humanidade anunciada há dias pela Organização das Nações Uni-
das para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

Para além desta dança, a lista do Património Cultural Ima-
terial da Humanidade recebeu outras oito propostas, en-
tre danças, festas e habilidades de países por todo o mundo. 
As nomeações foram decididas em sessão do comité intergoverna-
mental da instituição dedicado à protecção do património, realiza-
da no formato digital entre os dias 13 e 18 deste mês.

O património cultural imaterial ou “património vivo” que en-
globa tradições orais, rituais e práticas sociais, “é uma herança dos 
nossos ancestrais e transmitido aos nossos descendentes “, diz a 
UNESCO. Eis os novos integrantes da lista:

Género musical e dança comum nas áreas urbanas da Repú-
blica Democrática do Congo (RDC) e República do Congo (Con-
go-Brazaville), países que a inscreveram em conjunto, a rumba 
tem origem numa “dança antiga chamada nkumba (que significa 
“cintura” em Kikongo)”, indica a UNESCO. Os africanos levaram a 
sua música e cultura através do Atlântico por meio do comércio de 
escravos, o que acabou por dar origem ao jazz na América do Norte 
e à rumba na América do Sul. Dançado geralmente por um homem 
e uma mulher, o estilo é performado por amadores e profissionais 
e está presente em celebrações e no luto, em espaços públicos, pri-
vados e religiosos. “A rumba é considerada parte essencial e repre-
sentativa da identidade do povo congolês e da sua diáspora”, diz a 
organização. 

Danças de Corpus Christi
As danças de Corpus Christi no Panamá, festa folclórica religio-

sa e pagã da época colonial, representam a luta entre as forças do 
bem e do mal. O festival acontece 62 dias após a Quinta-feira Santa, 
em mais de uma dezena de localidades do país. 

O espectáculo reconhecido pela UNESCO é baseado em cerca 
de 30 danças que combinam elementos da liturgia católica com 
bailes de máscaras diabólicas e roupas coloridas. Tudo ao som de 
tambores, acordeões, castanholas, violinos, apitos e sinos.

Caligrafia árabe
A escrita manual do alfabeto árabe é uma prática artística que 

busca transmitir “harmonia, graça e beleza”, de acordo com o site 
da UNESCO. São usadas 28 letras, escritas de forma cursiva, da di-
reita para a esquerda. “A fluidez da escrita árabe oferece possibi-
lidades infinitas, até mesmo dentro de uma única palavra, pois as 
letras podem ser esticadas e transformadas de várias maneiras para 
evocar diferentes temas”. A indicação da caligrafia árabe foi apre-
sentada por um total de 16 países de maioria muçulmana, liderados 
pela Arábia Saudita.

Falcoaria
Praticada há mais de quatro mil anos em várias partes do pla-

neta, a falcoaria é a arte de “treinar e voar falcões (e às vezes águias, 
gaviões, urubus e outras aves de rapina)”, explica o site da UNES-
CO. A inscrição dessa tradição é assinada por 24 países da Europa, 
Ásia e Oriente Médio. “Originalmente um meio de obtenção de ali-
mentos, a falcoaria adquiriu outros valores ao longo do tempo e foi 
integrada às comunidades como prática social, recreativa e como 
forma de conexão com a natureza”.

Festa de San Juan Bautista
O ciclo festivo de culto a São João Baptista (ou San Juan Bautis-

ta) é realizado na Venezuela há cerca de três séculos. Essas “prá-
ticas e saberes culturais (…) se originaram nas comunidades afro-
-venezuelanas escravizadas nos domínios coloniais espanhóis” do 
século XVIII, de acordo com a UNESCO. As datas das festividades 
variam entre regiões, mas os dias mais importantes são 23 e 24 de 
Junho. “Em 23 de Junho, os sanjuaneros visitam com amigos igrejas 
e casas de São João Baptista. Em 24 de Junho, a imagem do santo é 
baptizada no rio local para comemorar o evento bíblico”, explica a 
organização. Porém, muitas comunidades já começam a celebrar 
em Maio, com “alegres batuques, danças, histórias e canções, além 
de procissões com uma estátua” do santo.

Grande Festival de Tarija
Esta procissão religiosa celebrada na cidade de Tarija, no sul 

da Bolívia, homenageia São Roque e acontece desde os tempos 
coloniais entre Agosto e Setembro. Durante o Grande Festival de 
Tarija, milhares de devotos percorrem as ruas com trajes coloridos 
e enormes chapéus cilíndricos decorados com penas e bijuterias, 
“expressando sua fé pela dança, música e orações”. O evento é 
“caracterizado pelo artesanato regional, pratos tradicionais e a au-
sência de bebidas alcoólicas”, segundo a UNESCO.

Barcos nórdicos
Há quase dois milénios, os povos das actuais Dinamarca, Fin-

lândia, Islândia, Noruega e Suécia constroem pequenos barcos 
abertos de madeira com um método conhecido como “clinker”, 
que foi declarado património imaterial da UNESCO. De acordo com 
o site da organização, “pranchas finas são presas à espinha dorsal 
da quilha e hastes, e as pranchas sobrepostas são unidas com rebi-
tes de metal, pinos ou cordas. O casco do barco é reforçado com ar-
mações”. Essas embarcações, símbolo da herança costeira nórdica, 
costumavam ser usadas para a pesca e o transporte de materiais e 
pessoas. Hoje, são utilizados principalmente em festas tradicionais, 
regatas e eventos desportivos.

Pasillo
O pasillo é um ritmo popular nascido no Equador durante as 

lutas pela independência, que tem seu próprio museu e até uma es-
cola no país sul-americano. Produto da cultura urbana e conside-
rado uma variação da valsa tocada em um compasso 3/4, o pasillo é 
dançado por um casal com passos curtos e rápidos, explica o site da 
UNESCO. Hoje, porém, trata-se mais de um ritmo para o canto do 
que uma dança de salão. “Acompanhado normalmente por violões 
e o requinto, um violão mais agudo, é essencialmente um poema 
musicalizado, com letras relacionadas ao amor, o coração partido, a 
vida, a morte, a família, a pátria e o quotidiano das pessoas”.

Cerâmicas dos indígenas awajún
Foram incluídos pela UNESCO os “valores, conhecimentos e 

tradições” ancestrais dos povos indígenas awajún da Amazónia do 
Peru – cerca de 83 mil pessoas que habitam cerca de 320 aldeias 
– associados à preparação da cerâmica. A olaria constitui um ele-
mento significativo de sua cultura, principalmente para as mu-
lheres, que são responsáveis por preservar esse saber tradicional. 
Os artefactos feitos com argila húmida e “decorados com padrões 
geométricos inspirados em elementos da natureza” são usados 
tanto de forma doméstica quanto religiosa, além de serem vistos 
como “meios de expressar a personalidade, generosidade e vida 
íntima” de um indivíduo.

Disponível nova edição 
do roteiro turístico da “Ilha”

origem ao nome do país, 
está localizada num recife 
de coral. Está ligada ao con-
tinente por uma ponte com 
3,80km de comprimento, 
da autoria do engenheiro 
português Edgar Cardoso. 
Construída na década de 
1960, a ponte recentemente 
beneficiou de grandes obras 
de recuperação, estando to-
talmente reabilitada. 

A Ilha de Moçambique 
adquiriu o estatuto de ci-
dade em 1818 e foi capital 
de Moçambique, de facto a 
primeira capital, até 1898. 
Quando o explorador por-
tuguês Vasco da Gama ali 
aportou, em 1498, a ilha es-
tava subordinada ao sultão 
de Zanzibar e era utilizada 
pelos árabes para o seu co-
mércio com o Mar Verme-
lho, a Pérsia, a Índia e as 
ilhas do Índico. 

Graças à sua situação 

geográfica estratégica, a ci-
dade tornou-se um ponto 
de escala obrigatório das 
viagens de ida e volta dos 
navios da Carreira da Ín-
dia, entre Lisboa e Goa, e 
um proveitoso entreposto 
comercial. O interesse re-
velado por outras potências 
europeias justificou a cons-
trução do seu vasto e valioso 
património arquitetónico, 
que começou a ser erguido 
ainda em 1507, quando os 
portugueses ali construíram 
a Torre São Gabriel, onde 
hoje se situa o Palácio dos 
Capitães-Generais. 

A cidade possui, entre 
outros monumentos de va-
lor, a Capela de Nossa Se-
nhora do Baluarte, datada de 
1522, na extremidade norte 
da ilha (único exemplar de 
arquitetura manuelina em 
Moçambique), e a Fortaleza 
de São Sebastião, a maior da 

África Austral, totalmente 
erigida, entre 1588 e 1620, 
com pedras do balastro dos 
navios, algumas das quais 
ainda se veem na praia mais 
próxima. A ilha está dividi-
da em duas partes, a norte, 
a “Cidade de Pedra”, cons-
truída em pedra e cal e onde 
se encontram os principais 
monumentos e, a sul, a “Ci-
dade Macuti”, feita de ma-
terial de construção tradi-
cional - folhas de coqueiro. 

A maior parte dos re-
sidentes vive da pesca, de 
alguma actividade agrícola 
e de artesanato. A popula-
ção actual é principalmente 
descendente de imigrantes 
bantus que ali chegaram no 
ano 200 a.C. A influência 
dos árabes que ao longo de 
séculos aportaram à ilha é 
ainda hoje particularmente 
evidente no idioma local, o 
naharsa.

LISTA DA UNESCO

Rumba 
Congolesa 
é património 
mundial

PUBLICIDADE

Acesse: https://t.me/Novojornal
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SALVADOR 
MADRUGA

(3.º ano de eterna saudade)

Meu querido pai, nosso querido pai, aqui 
estou, aqui estás, aqui estaremos. Faz três 
anos e para te agradecer o pai que foste e 
que ao meu lado continuas, será celebrada 
missa hoje, dia 27/12/2021, na Igreja São João 
Evangelista, pelas 18.00 horas. Abraço meu, 
nosso pai, beijinho.

13150 

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA TERRA E AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS
De acordo com a alínea d) n.º 3, Art.º 33, conjugado com o n.º 2 do Art.º 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 a adjudicação por concurso dos seguintes 
objectos:

N.º de 
Ord.

Objecto de Contratação Modalidade  de 
Contratação

Nome dos Concorrentes 
Adjudicados

Valor de 
Adjudicação 

01 Serviço de aluguer de sala de conferências 
e catering ao MTA

Ajuste Directo COMPLEXO PALHOTA 
RESIDENCIAL, LDA

329.940,00MT

02 Serviços de fornecimento de refeições ao MTA Concurso 
por Cotações

TAKE AWAY CAMINHO 
DA CASA

24.750,00MT

03 Serviços de actuação de Canto e Dança/5 
de Junho ao MTA 

Ajuste Directo COMPANHIA NACIONAL 
DE CANTO E DANÇA

100.000,00MT

04 Serviço de maquetização e impressão 
de brochuras para o MTA

Concurso 
por Cotações

LIZO DESIGN, SU, LDA 171.112,50MT

05 Fornecimento de material e consumíveis 
de informático ao MTA

Concurso 
por Cotações

DIDO CONSTRUÇÃO, SU, 
LDA

37.500,00MT

06 Serviços de Assistência Técnica ao Projecto 
do M.A. do MTA

Ajuste Directo ASSOCIAÇÃO 
ICOM-MOÇAMBIQUE

388.537,00MT

Maputo, Dezembro de 2021
Autoridade Competente

(Assinatura ilegível)
11893

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA TERRA E AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS
De acordo com a alínea d) n.º3, Art.º 33, conjugado com o n.º 2 do Art.º 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º5/2016, de 8 de Março, comunica-se a 
adjudicação por concurso dos seguintes objectos:

N.º de 
Ord.

Objecto de Contratação Modalidade  de 
Contratação

Nome dos Concorrentes 
Adjudicados

Valor de 
Adjudicação 

01 Serviço de Elaboração da Plataforma 
Integrada SIGMC do MTA

QP CONSÓCIO SMART LABS, B3 3.070.732.73MT

02 Serviços de aquisição de pilhas para 
máquinas de desinfecção 

Ajuste Directo LÚRIO TRADING, LDA 152.100,00MT

03 Serviços de aluguer de sala e catering 
para o MTA 

Ajuste Directo TURVISA EMPREENDIMENTO 
TURÍSTICO, 

192.250,00MT

04 Fornecimento de material de 
escritório ao MTA

Concurso por Cotações APPLY SOLUTION 90.325,00MT

05 Servicos de impressão de placas de 
identifição ao MTA

Concurso por Cotações BDQ IMPRESSÃO GRÁFICA, 
LDA

100.000,00MT

06 Servicos de reparação e manutenção 
de viaturas ao MTA

Concurso por Cotações BLUER R, LDA 185.372.03MT

Maputo, Dezembro de 2021
Autoridade Competente

(Assinatura ilegível)
11893

JUSTINO DOS SANTOS 
LOURENÇO LOBO

FALECEU
Fátima Lobo, filhos Ivan, Almiro Justino, Márcio e demais 
familiares comunicam com profunda dor e  consternação o 
falecimento do seu esposo, pai e ente querido JUSTINO DOS 
SANTOS LOURENÇO LOBO, ocorrido no dia 25/12/2021, cujo funeral se realiza 
hoje, dia 27/12/2021, pelas 11.30 horas, no Cemitério de Michafutene, antecedido 
de missa de corpo presente na capela do HCM, pelas 10.00 horas. Paz à sua alma.

11904

GERÓNIMO MANUEL TOVELA
(Agradecimento)

Shipeni Thovela vem por este meio exprimir imensa gratidão a 
todos familiares, amigos, vizinhos, colegas e os demais pelo 
amparo dado à família Thovela, no momento de dor e fel pelo 
falecimento do seu ente querido GERÓNIMO MANUEL TOVELA. 
Agradecimentos muitos especiais a Leonardo Nhavoto, Eurico 
Mavie, José Viriato, Vânio Joaquim, Celso Naife, Herman Sengo, Dra. Neyma 
Walle e a Vivo Energy Moçambique pela mais alta expressão de compaixão e 
partilha de dor.

11905

Acesse: https://t.me/Novojornal
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VENDE-SE

N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

ARRENDA-SE
CASA tipo 2, no Bairro da Malhanga-
lene, Rua Monte Tumbine, pronta a habi-
tar, arrenda-se. Contacto: 84-3151400.

13100

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA TERRA E AMBIENTE 

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS

De acordo com a alínea d) n.º 3, Art.º 33,  conjugado com o n.º 2 do Art.º 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 a adjudicação por concurso dos seguintes 
objectos:

N.º da Ord. Objecto de Contratação Modalidade  de 
Contratação Nome dos Concorrentes Adjudicados Valor de 

Adjudicação 

01 Aquisição de duas baterias para viaturas do MTA Concurso por Cotações NOVATO, LDA 12.500,00MT

02 Serviços de reparação e manutenção das 
viaturas do MTA Ajuste Directo INTER-AUTO, COMÉRCIO AUTOMÓVEL, LDA 500.000,00MT

03 Serviços de aquisição de cartões de exploração 
do parque-auto Ajuste Directo AEROPORTOS DE MOÇAMBIQUE, EP 105.000,00MT

04 Serviços de aluguer de sala de conferência e 
serviços de catering ao MTA Concurso por Cotações COMPLEXO PALHOTA RESIDENCIAL, LDA 142.740,00MT

05  Serviços de reparação e manutenção das 
viaturas do MTA Ajuste Directo AUTO AVENIDA, LDA 74.819,04MT

06 Serviços de Tradução de Língua Inglesa para 
Português ao MTA Concurso por Cotações SERVITRAD - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, LDA 27.000,00MT

Maputo, Dezembro de 2021

Autoridade Competente
(Assinatura Ilegível)

11894

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA TERRA E AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE CONCURSOS

De acordo com a alínea d) n.º 3, Art.º 33, conjugado com o n.º 2 do Art.º 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 a adjudicação por concurso dos seguintes 
objectos:

N.º da 
Ord. Objecto de Contratação Modalidade  de 

Contratação Nome  dos Concorrentes Adjudicados Valor de 
Adjudicação 

01 Serviços de seguranca estática de pessoas e bens do 
MTA Ajuste Directo XIDJUMANE SEGURANÇA E SERVICOS, SU 668.000,07MT

02 Serviços de instalação de impressoras ao MTA Concurso por Cotações RIMPEX, LDA 210.000,00MT

03 Fornecimento de passagens aéreas ao MTA Ajuste Directo RÁDIO MOÇAMBIQUE, EP 32.544,00MT

04 Fornecimento de fardamento aos funcionários do 
MTA Concurso por Cotações GOLD COMÉRCIO E SERVIÇOS 41.769.00MT

05 Aquisição de equipamento informático para o mta Ajuste Directo PORTADOR DIÁRIO, LDA 2.160,00MT

06 Fornecimento de material do escritório e 
consumíveis ao MTA Concurso por Cotações NETDATA SERVIÇOS, LDA 69.792,84MT

Maputo, Dezembro de 2021

Autoridade Competente
(Assinatura Ilegível)

11894

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Direcção de Planificação e Políticas
(IRRIGA - Inquérito Agrícola Integrado)

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
 

De acordo com alínea d), número 3, artigo 33 conjugado com número 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de 
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprova do pelo Decreto n.º 5/2016, 
de 8 de Março, comunica-se a adjudicação por Ajuste Directo de acordo com o seguinte:

Nº do Concurso Objecto do Contrato Modalidade Lotes
Nome da 
Empresa 

Adjudicada

Valor de 
Adjudicação 

(Em MT)

DPP/IRRIGA/LC 
2021

Fornecimento de serviços de 
Aluguer de Viaturas (Rent a Car) 

na Província de Inhambane 

Concurso por 
Cotações Único FLEETCO, LDA 13.467.163,13

Maputo, Dezembro de 2021

13132

AMENDMENT TO THE 
CONTRACT NOTICE 
ICB No 166/SEPRO-ANE, 

IP/352/2021

Supervision Services for Rural 
Roads Works in Nampula
 Province, Mozambique 

EuropeAid/INTPA/MPM/2021/
EA-RP/0097

To all interested consultants, 
this Amendment is to post-
pone in the deadline for the 
submission of applications, 
from 18/1/2022 at 15:30 h 
(local time) to 10/2/2022 
at 15:30 h (local time).

This amendment refers to 
the Contract Notice whi-
ch was published in this 
newspaper, on December 
16 and 17, 2021.

13850

ADITAMENTO AO ANÚNCIO 
DE CONTRATAÇÃO

ICB N.º 166/SEPRO-ANE, 
IP/352/2021

Serviços de Fiscalização de 
Estradas Rurais na Província 

de Nampula - Moçambique 
EuropeAid/INTPA/

MPM/2021/EA-RP/0097

A  todos  consultores  
interessados, serve o presente 
Aditamento para alterar o 
prazo para a apresentação de 
candidaturas, de dia 18/1/2022 
às 15.30 horas (hora local) para 
o dia 10/2/2022 às 15.30 
horas (hora local).

O Anúncio de Contratação em 
aditamento foi publicado neste 
jornal, nos dias 16 e 17 de 
Dezembro de 2021.

PROPRIEDADE de 30x40m, com 
dependência, furo de água, própria 
para construir um rés-do-chão, 1.º, 2.º 
andar ou piscina, na Rua “D”, na Ponta 
D’ouro, vende-se por 4 300 000,00MT. 
Preço negociável e com facilidades de 
pagamento. Contacto: 82-5488546.

13057

SAIBA O QUE 
ACONTECE 

NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS 
DEDICA 

DIARIAMENTE 
UMA PÁGINA
À CIDADE 
DA BEIRA

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE

Acesse: https://t.me/Novojornal
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PUBLICIDADE

1. O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras, 
interessadas e que reúnem os requisitos de elegibilidade e que tenham situação fiscal 
regularizada (Tributos Nacionais e Autárquicos) a apresentarem propostas seladas para os 
concursos constantes do quadro abaixo:

Concurso Objecto do 
Concurso

Data, Hora e Local de 
Concentração para 

visita
Alvará

Data, Hora e Local 
de abertura do 

concurso

Garantia 
Provisória

MT

Concurso 
Público

OM-77/CMM/
DMJC/W/21

Empreitada para 
Reabilitação da 
Praça da Juventude 
– Fase I

A visita ao local da obra 
está marcada para o dia 5 
de Janeiro de 2022, pelas 
10.00 horas, Concentração 

na Praça da Juventude 

Alvará de 
4ª Classe, 

Categorias I a V e 
Subcategorias de 

1ª a 14ª

Dia: 20 de Janeiro de 
2022

Entrega: 10.00 horas
Abertura: 10.15 horas

120.000,00

Concurso 
Público 

OM-83/CMM/
DMPF/S/21

Prestação de 
Serviços de 
Manutenção e 
Reparação de 
Veículos do CMM:
Lote 1: Motorizadas
Lote 2: Viaturas do 
VOTAU
Lote 3: Viaturas das 
Unidades Orgânicas 
e Distritos
Lote 4: Máquinas e 
Tractores

N/A 
Compatível 

ao Objecto da 
Contratação 

Dia: 19 de Janeiro de 
2022

Entrega: 10.00 horas
Abertura: 10.15 horas

50.000,00 

Para os Lotes 2, 
3 e 4 

OM-84/CMM/
DMTT/GS/21

Prestação de 
Serviços de 
Manutenção 
Periódica e de 
Rotina de Semáforos 
da Cidade de 
Maputo

A visita ao local da obra 
está marcada para o dia 4 
de Janeiro de 2022 pelas 
10.00 horas, Concentração 
na Direcção Municipal de 
Mobilidade Transportes e 
Trânsito, sita na Av. Albert 

Lithuli, n.º 59/67, 
Tel: 21304360/1 

Compatível com 
o objecto da 
Contratação

Dia: 18 de Janeiro de 
2022

Entrega: 10.00 horas
Abertura: 10.15 horas

150.000,00

2. As propostas deverão ser válidas por um período 120 dias, acompanhadas de Garantias 
Provisórias válidas por 150 dias, de acordo com os valores definidos.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os 
documentos dos concursos no endereço indicado no n° 6, no horário das 8.00 até às 15.30 horas, 
a partir do dia 28 de Dezembro de 2021.

4. Os documentos dos concursos poderão ser consultados ou adquiridos mediante o paga-
mento de uma taxa não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais) para os concursos 
Limitado e Público. O pagamento deverá ser por meio de depósito directo para o Conselho 
Municipal de Maputo (CMM), Conta com o NIB Nº 000 105 61 0000000 243 263, no BAN-
CO MILLENIUM BIM e levantamento de recibo emitido pela Recebedoria Municipal, sita na 
Av. Karl Marx no 173.

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

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concor-
rentes que desejarem comparecer à sessão de abertura. Não serão permitidas propostas elec-
trónicas e as entregues após o prazo-limite serão rejeitadas:

Conselho Municipal de Maputo
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, Paços do Município
Caixa Postal 251, Maputo - Telefone: +258 (21) 356135

Email: promaputo.aquisicoes@gmail.com

A UGEA

11889

CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS

melhante à assumida pelo 
presidente da CAF, Patrice 
Motsepe, há algumas sema-
nas, no Egipto, e pelo Secre-
tário-geral, Veron Mosengo-
-Omba,  na terça-feira. 

“O CAN vai realizar-se e 
isso é uma certeza. A prova 
terá lugar em Janeiro. É uma 
mentalidade típica porque 
eles têm a sua própria agen-
da, têm o seu próprio inte-

resse, eu entendo. Há uma 
equipa da CAF nos Camarões 
para completar os preparati-
vos para o torneio. Os árbitros 
foram seleccionados e uma 
delegação oficial reunida, isto 

O 
CHEFE de Relações e 
Operações da Confe-
deração Africana de 
Futebol (CAF), Lux 
September,  confir-

mou a disputa do Campeonato 
Africano das Nações (CAN) a 
partir de  9 de Janeiro, desmen-
tido notícias postas a circular 
a indicarem que a instituição 
planeia cancelar a prova que se 
disputará nos Camarões. 

Os rumores de adiamen-
to do torneio por receio às 
ameaças da nova variante da 
Covid-19 tomaram conta das 
redes sociais, na sequência 
de uma publicação do jor-
nal francês RMC que muitos 
adeptos do futebol africano 
qualificaram como peça pa-
trocinada por alguns clubes 
europeus.

September revelou que o 
cancelamento nunca foi pos-
to em cima da mesa. “Parti-
cipei em todas as reuniões da 
CAF, se este (cancelamento da 
CAN) fosse discutido em algu-
mas reuniões, eu entenderia 
(mas) nunca foi discutido”, é 
citado pelo iDiski Times.

Lux tem uma posição se-

CAF confirma CAN
a partir de 9 de Janeiro

é certamente suficiente para 
indicar que haverá um frene-
sim de futebol nos Camarões a 
partir de 9 de Janeiro”, garan-
tiu o secretário-geral.

Entretanto, a margem 
deste assunto o governo da 
República dos Camarões, 
CAF e a Federação Camaro-
nesa de Futebol (FECAFOOT) 
chegaram a acordo sobre 
os protocolos sanitários da  
Covid-19 que serão imple-
mentados no CAN. O anún-
cio foi feito pelo ministro 
do Desporto dos Camarões, 
Narcisse Mouelle Kombi, o 
ministro da Saúde Pública, 
Malachie Manaouda, o Se-
cretário-geral da CAF, Véron 
Mosengo-Omba, e a 1ª vice-
-presidente da FECAFOOT, 
Céline Eko Mendomo. 

O torneio terá início a 
9 de Janeiro em Yaounde-
-Camarões e durará um mês. 
A  prova vai reunir 24 nações 
colocadas em seis grupos de 
quatro equipas, todas a lutar 
pelo troféu que a Argélia con-
quistou em 2019, numa série 
de 52 jogos que vão acontecer 
em seis cidades dos Camarões.

AO contrário do que aconteceu no duelo da Taça 
de Portugal, Jorge Jesus e Sérgio Conceição já 
podem estar no banco de suplentes do Estádio 
do Dragão no FC Porto-Benfica de quinta-feira, 
agora para a Liga.

Isto porque o castigo de 15 dias que lhes foi 
aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federa-
ção Portuguesa de Futebol termina antes do dia 
do jogo.

No encontro da Taça de Portugal os dois téc-
nicos estavam castigados e tiveram de assistir à 
partida em camarotes do Estádio do Dragão, ao 
invés de estarem junto ao relvado e aos seus jo-
gadores e staff.

DARWIN NÚÑEZ  É BAIXA CONFIRMADA 
Entretanto, Darwin Núñez é baixa confir-

mada para o jogo desta quinta-feira. O avançado 
uruguaio teve de abandonar o FC Porto-Benfica 
de quinta-feira, para a Taça de Portugal, depois 
de entrada dura por parte de Fábio Cardoso, que 
lhe provocou uma ferida na parte de cima do pé 
esquerdo.

O dianteiro deixou o relvado com a chuteira 
ensanguentada e no balneário foi suturado com 
seis pontos. Colocou depois fotos nas redes so-
ciais, a dar conta do estado do pé esquerdo e criti-
cando o facto de nem cartão amarelo o adversário 
ter visto, mas pouco depois apagou a publicação.

Passam assim a três as baixas “encarnadas” 
para o clássico, depois de Otamendi (castigado 
após expulsão no clássico da Taça) e Grimaldo 
(infectado pala Covid-19).

Jorge Jesus  (Benfica) e Sérgio Conceição (Porto) estiveram ausentes do jogo da Taça

LIGA PORTUGUESA

Jesus e Conceição
confirmados no “clássico”

A CHEGADA de Cristiano Ronaldo 
à Juventus teve o efeito negativo de 
tirar à formação italiana o sentido 
colectivo. Quem o afirma é Gianlui-
gi Buffon, em entrevista concedida 
quinta-feira ao ‘TUDN’.

O veterano guarda-redes, que 
actualmente representa o Parma, 
ressalva contudo que os tempos que 
passou com o internacional portu-
guês no clube de Turim foram posi-
tivos.

“Quando voltei à Juventus tra-
balhei com o Cristiano durante dois 
anos e fizemos as coisas bem jun-
tos, mas acho que a Juventus per-
deu aquele ADN de ser uma equipa. 
Tínhamos chegado à final da Cham-

pions em 2017 porque éramos uma 
equipa recheada de experiência, mas 
acima de tudo éramos um só e havia 
concorrência forte no grupo pelas 
posições. Perdemos isso com o Ro-
naldo”, lamentou Buffon.

O FUTEBOL argelino está em choque. Sofia-
ne Loukar, de 30 anos, faleceu no sábado du-
rante uma partida da segunda divisão.

O capitão do MC Saida terá sofrido um 
traumatismo craniano que o obrigou a ser as-
sistido fora das quatro linhas. No regresso ao 
relvado, Loukar acabou por ter uma paragem 

cardíaca e faleceu no local, apesar das tenta-
tivas de reanimação das equipas médicas.

Esta é a terceira morte de futebolistas esta 
semana. Além de Loukar, Raqadi (Omã) fa-
leceu durante o aquecimento e Marin Cacic 
(Croácia) sucumbiu durante um treino no 
Nehaj.

É BUFFON QUEM O DIZ

Juventus perdeu ADN com a chegada de CR7
Morte em campo na Argélia

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Pratique as 3 medidas de prevenção: use a máscara, lave as mãos com água e sa-
bão com frequência ou use um desinfectante à base de álcool a 70% e mantenha 

uma distância de pelo menos 2 metros das outras pessoas

O FERROVIÁRIO da Beira, vi-
ce-campeão nacional, inicia os 
trabalhos de pré-época no dia 
3 de Janeiro de 2022, data in-
dicada para a realização de ins-
pecções médicas aos jogado-
res. Sem Akil Marcelino e com 
Wedson Nyirenda no coman-
do técnico, os “locomotivas” 
viram partir o seu principal 
avançado Dayo António para a 
União Desportiva do Songo.

O atleta era considerado 
um dos símbolos do clube, à 
semelhança de Maninho, que 
vai representar o Ferroviário 
de Nampula, enquanto o guar-
da-redes César Machava não 
renovou contrato. Sobre entra-
das, apenas durante a primeira 
semana do próximo ano serão 
conhecidos os reforços.

Enquanto isso, a equipa 
sensação do Moçambola-2021, 
o Ferroviário de Lichinga, não 
vai renovar com onze jogado-
res. Assim, os guarda-redes 
Acácio e Manuelito, os defesas 
Samito, Roldão e Atanásio, os 
meio-campistas Zambria, Ed-
son, Popai, Benjamim e Willy, 
e o avançado Zacarias deverão 
dar continuidade as suas car-
reiras em outros emblemas.

Está assim assegurada a 
continuidade do “veterano” 
Magaba, um dos mais velhos 
do Moçambola a par de Victor 
Timana, da Liga Desportiva, 
Djei, um dos melhores artilhei-
ros do campeonato passado, 
do guarda-redes Dany, entre 
outros bastante influentes no 
percurso do representante do 
Niassa na maior festa do futebol 
nacional no ano passado.

O plantel do Ferroviário de 
Lichinga será composto por 25 
jogadores ao contrário de 29 
da época transacta. A direcção 
do Ferroviário de Lichinga não 
revela os nomes dos jogadores 
que vão compor a equipa que 
vai continuar a ser treinada por 
Antoninho Muchanga, coadju-
vado por Arnaldo Ouana, mas 
há rumores do interesse no 
guarda-redes César Machava, 
bem como do meio-campista 
Mafaite, que envergaram a ca-
misola do Ferroviário da Beira 
este ano.

Propala-se que o Costa do 
Sol, que ainda tem o plantel 
em aberto, também tem esta-
do a “piscar o olho” a Mafaite, 
que fez uma época assinalável 
com o técnico Artur Semedo 
quando ambos representavam 
o Desportivo, em 2019. 

FERROVIÁRIO SEGURA 
JEITOSO

O defesa internacional Jeis-
toso já chegou a acordo de re-
novação com o Ferroviário de 
Maputo, um vinculo que ter-
mina no fim da época de 2022, 
segundo afiançou o jogador 
ao nosso jornal. Lembrar que 
o central tinha sido associa-
do ao Ferroviário de Nampula 
e União Desportiva do Songo, 
com quem, segundo nos cons-
ta, chegou a estabelecer con-
versações. 

Jeitoso não revelou o facto 
que pesou para renovar o seu 
contrato com os “locomoti-
vas”, mas aproveitou a ocasião 
para revelar que “vou conti-
nuar até ao fim da época, mas 
esta será a última temporada 
que represento o Ferroviário de 
Maputo”.

Além da confirmação da 
continuidade de Jeitoso no 
plantel, apurámos que o lateral 
Paulana e o avançado Marcel 
também rubricaram contratos 
com os “locomotivas” da capi-
tal até ao final da época-2022.

Desta forma, o Ferroviá-
rio de Maputo assegurou a sua 
“espinha dorsal” da época pas-
sada, devendo continuar, além 
dos jogadores citados, com 
Franque, Chiza, Miter, Uga, 
Tununo, Shaquil, Mapangane, 
Raúl, Celso, Kito, Yude, estan-
do em dúvida a continuidade 
de Neldinho, que teve pouco 
espaço para mostrar as suas 
qualidades, depois de regressar 
do Incomáti, onde esteve em-
prestado.

A campeã Associação Black 
Bulls perspectiva a sua primei-
ra participação nas Afrotaças, 
concretamente na Liga dos 
Campeões, tendo já inscrito 22 
jogadores da equipa principal 
da qual fazem parte os refor-
ços Stephen, Nené e Manucho 
(Costa do Sol) e Soares, este 
último de regresso depois de 
cumprir uma época empresta-
do ao Ferroviário de Nacala. 
ARTUR COMBOIO, AMIDE E 
CHISSANO 
NA CALHA PARA 
SUBSTITUIR TIAGO

Artur Comboio, Amide Tar-
mamade ou João Chissano são 
alguns dos treinadores na calha 
para substituir Tiago Machaísse 
no comando técnico do Inco-
máti de Xinavane, que deixou o 
clube “açucareiro” logo após o 
término do Moçambola-2021.

A ligação entre Tiago Ma-

chaísse e Incomáti durou pou-
co menos de dois meses, sendo 
que o técnico fora contratado 
para terminar a temporada 
depois do despedimento de 
Danito Nhampossa por maus 
resultados no Moçambola.

Segundo o porta-voz do 
Incomáti, Arnaldo Cumbe, Ar-
tur Comboio foi o primeiro a ser 
cogitado para regressar à casa 
que bem conhece, mas uma 
parte dos elementos da direc-
ção do clube não vêem com 
bons olhos a sua contratação 
dada a forma pouco decente 
em que saiu daquele emblema 
no ano passado.

“Confesso que o mister 
Comboio estava no topo das 
nossas preferências, mas a for-
ma como ele deixou o clube no 
ano passado para o Costa do 
Sol não nos deixou agradados. 
Não foi uma boa saída, e isso 
faz com que um e outro ele-
mento da direcção não acolha a 
ideia do seu regresso”, revelou 
Cumbe.

Mesmo assim, o dirigente 
garante que nada está decidi-
do. Comboio pode regressar, 
como também podem ingres-
sar Amide Tarmamade ou João 
Chissano, outros treinadores 
na mira dos “açucareiros”.

“Vai depender das negocia-
ções e das exigências de cada 
treinador e daquilo que temos, 
como clube, para oferecer. Ire-
mos contratar um treinador 
que se encaixa no nosso perfil, 
pois não temos tanto dinheiro 
e os nossos objectivos despor-
tivos passam pela manutenção 
no Moçambola”, avançou.

Entretanto, o Incomáti de-
verá abrir as oficinas até 10 de 
Janeiro, altura em que, segun-
do o porta-voz, o clube já terá 
escolhido o treinador para a 
temporada-2022.

“Até às primeira semana de 
Janeiro no mais tardar teremos 
já contratado o treinador. Aliás, 
será esse treinador que irá con-
tratar e dispensar os jogado-
res”, sublinhou.

Ainda segundo a nossa fon-
te, sete jogadores estão em final 
de contrato com o Incomáti, 
mas boa parte deles deverá 
continuar, assim como perma-
necem atletas preponderantes 
como Milagre (guarda-redes), 
Mathaus e Danny (defesas) ou 
Andro (extremo).

O Incomáti de Xinavane 
terminou o Moçambola-2021 
em 11.º lugar, com 28 pontos.

A ASSOCIAÇÃO Provincial de Futebol de 
Inhambane (APFI) vai reunir-se esta tarde 
com os seus filiados com vista a projectar a 
presente época futebolística. Da agenda do 
encontro consta a discussão do modelo das 
competições para 2022.

A referida associação vai aproveitar esta 
reunião para persuadir os clubes a aceder à 
sua filiação, um dos maiores calcanhares de 
Aquiles na região do país em cada início de 
temporada, bem como a inscrição dos atle-
tas. 

O cumprimento das normas para o licen-
ciamento de clubes também vai ser aborda-
do esta tarde na cidade de Inhambane, de-
vendo-se apelar às colectividades filiadas a 
preparem os seus campos para que se possa 
solicitar a vistoria de modo a permitir o ar-
ranque das provas, a começar pela disputa do 

Torneio de Abertura agendado para Janeiro.
Inhambane conta com treze equipas de 

seniores masculinos, nomeadamente As-
sociação Desportiva de Vilankulo, que re-
presenta a província de Inhambane no Mo-
çambola, Ferroviário de Inhambane, Nova 
Aliança da Maxixe, Maxaquene de Guvuro, 
Temusa Costa do Sol da Massinga, Vilankulo 
FC, Sporting da Massinga, Associação Des-
portiva de Morrombene, Liga Desportiva da 
Maxixe, 17 de Maio de Inhambane, Canari-
nhos de Muelé, Samboco de Inharrime e As-
sociação Desportiva de Zavala.

O Clube de Desportos de Muelé, Liga 
Desportiva da Maxixe, Liga Desportiva da 
Massinga, Sporting da Massinga, Imagem da 
Maxixe, Aurora de Homoíne são as equipas 
que movimentam o futebol feminino na pro-
víncia de Inhambane.

O ESTÁDIO Nacional do Zimpeto será novamente 
inspeccionado pela Confederação Africana de Fute-
bol (CAF) durante o mês de Janeiro, quando o orga-
nismo continental revisitar os recintos reprovados no 
exame decorrido em Outubro.

O estádio moçambicano foi reprovado e bani-
do de acolher jogos internacionais sob égide da CAF 
devido ao mau estado do relvado, facto que obrigou 
os “Mambas” a receberem os Camarões e Malawi no 
Marrocos e Benin, respectivamente, em desafios de 
apuramento ao “Mundial” agendado para o próximo 
ano no Qatar.

O presidente da Federação Moçambicana de Fu-
tebol (FMF), Feizal Sidat, referiu que 

o Estádio Nacional do Zimpeto é um património 
nacional gerido pelo Estado. “É como se fosse o Mu-
seu da Moeda, Museu da História Natural, etc. Quem 
gere o ENZ é o Estado moçambicano e não a Fede-
ração Moçambicana de Futebol. Infelizmente, dos 
12 países cujos estádios foram bandidos, dez já rece-

beram luz verde da CAF para voltar a acolher jogos, 
porque os seus governos fizeram uma intervenção 
rápida”.

Disse não ter conhecimento do estágio das obras. 
“Não sei porque isso é um trabalho da Secretaria de 
Estado do Desporto, através do Fundo de Promoção 
Desportiva. Mas se o campo não estiver em condições 
vai ser lamentável para um país como Moçambique 
com enormes potencialidades naturais, como gás 
e petróleo, não ter um único estádio em condições. 
Faço apelo a quem de direito que as obras de reabi-
litação sejam céleres porque em Janeiro haverá ins-
pecção da CAF e a continuar assim, em 2022 vamos 
ter que jogar fora e espero que o povo não crucifique a 
Federação Moçambicana de Futebol, porque a gestão 
do Estádio Nacional do Zimpeto é da responsabilida-
de do Estado”, disse o timoneiro da FMF.

Sidat indicou que se o estádio não estiver em con-
dições será implementada a mesma estratégia dos jo-
gos recentes.

“A estratégia é a mesma a que adoptamos este 
ano e o que é bom financeiramente. Veja que joga-
mos em Marrocos porque a federação marroquina 
pagou tudo, pelas excelentes relações que temos com 
a federação marroquino, quase não tivemos muitas 
despesas. Depois ficámos no Benin porque jogáva-
mos com a Costa de Marfim naquele país e três dias 
depois tínhamos jogo com o Malawi não tínhamos 
de sair para outro lugar longe para receber o Malawi. 
Para o CHAN, se no sorteio calhar, por exemplo, a Ar-
gélia, vamos ter que jogar na Argélia próximo deste 
país, assim sucessivamente. É mau para Moçambique 
jogar fora do seu habitat. Acredito que em 2022 Mo-
çambique vai ser o único país a jogar fora de portas, e 
pelo que estou a acompanhar dos meus colegas, eles 
já estão a avançar com as obras de melhoramento. 
Infelizmente, nós ainda nem começamos e temos 
por melhorar o perímetro, o piso e os balneários. Há 
muitos aspectos dentro daquele majestoso estádio 
mas nada ainda está feito”, lamentou-se.

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Bruno pode ascender 
à condição ao quinto

ÉPOCA FUTEBOLÍSTICA 2021/2022

Vice-campeão 
começa a trabalhar 
a 3 de Janeiro

Ferroviário da Beira, que época passada não conseguiu suplantar “touros”, será o primeiro clube 
do Moçambola a abrir as oficinas

alinhou a titular e jogou os 
90 minutos. 

Caberá ao Chaves cum-
prir com a sua tarefa, que 
passa por conquistar os três 
pontos, e esperar que Pena-
fiel e Mafra não vençam.

Ainda para a II Liga, o Na-
cional da Madeira de Witi só 
joga na quarta-feira diante 
do Académico de Viseu.

Entretanto, depois de 
um fim-de-semana em que 
a bola esteve literalmente 
parada em Portugal para dar 
lugar a festa de Natal, a prin-
cipal competição regressa 
amanhã com o Marítimo, de 
Zainadine e Clésio, a ser uma 
das equipas que faz as honras 
da abertura da 16.ª jornada, 
recebendo o Vizela.

A Liga da África do Sul, a 
denominada PSL, só regressa 
no próximo ano, motivo pelo 
qual os jogadores moçam-
bicanos Dominguez (Real 
Kings), Kambala (Baroka) e 
Edmilson (Cape Town) estão 
de férias no país, por ocasião 
da quadra festiva. O mesmo 
não se pode dizer em rela-
ção a Reinildo e Mexer, que 
representam o Lille e o Bor-
déus da Liga francesa, res-
pectivamente. Devido aos 
condicionalismo de voos, os 
internacionais devem gozar 
a quadra festiva em terras 
gaulesas.

Bruno Langa estará em acção esta noite  

O 
CHAVES, de Bruno 
Langa, joga hoje, 
a partir das 22.30 
horas, no campo do 
Estrela da Amadora, 

em jogo que abre a 16.ª jor-

nada da II Liga Portuguesa 
de futebol.

Caso vença, o Chaves, no 
oitavo lugar com 23 pontos, 
pode ascender ao quinto lu-
gar passando a somar 26, fi-

cando a sete do líder, Benfica 
“B”. 

A equipa “transmotana”, 
que tem apostado no late-
ral esquerdo moçambicano, 
está atravessar um bom mo-

mento e vem de três vitórias 
consecutivas sobre Sp.Co-
vilhã por 2-0, Académica e 
Farense, ambas por 2-1. No 
último desafio diante dos 
“algarvios”, Bruno Langa 

PARA PROJECTAR A ÉPOCA

EM JANEIRO

Inhambane reúne 
hoje com os clubes

Zimpeto terá nova 
inspecção da CAF

Acesse: https://t.me/Novojornal
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Obrigado
A sua confiança é doirada para nós, 
a sua satisfação é nossa prioridade.
Agradecemos a sua preferência pelos 

nossos serviços, contamos consigo em 2022. 

Nestas festas Ganhe 10%  de desconto ao anunciar 
nos jornais da Sociedade do Notícias para o Natal 

e o fim de Ano Aproveite já.

Campanha válida para estâncias turísticas 
e de restauração.

Contacte-nos pelo:  +258 84 3400623
Ou visite-nos balcões em todo o país

Naufrágio de dois barcos
mata 27 migrantes 
DEZASSEIS pessoas morreram na sexta-feira quando um bar-
co com migrantes a bordo afundou no Mar Egeu, horas depois 
de um primeiro naufrágio ter vitimado 11 pessoas, de acordo 
com a guarda costeira grega. Este é o terceiro incidente deste 
tipo em menos de uma semana. A guarda costeira recuperou 
16 corpos, sendo 12 homens, três mulheres e uma criança, e 
conseguiu salvar 63 pessoas no barco que se afundou perto da 
ilha de Paros. Algumas horas antes, 11 corpos foram recupera-
dos depois de um barco com cerca de 100 migrantes a bordo ter 
afundado na quinta-feira numa ilhota no sul da Grécia. Cerca 
de 90 sobreviventes, incluindo 52 homens, 11 mulheres e 27 
crianças, foram resgatados na sexta-feira de manhã do ilhéu 
a norte da ilha grega de Antikythera, disse à agência noticiosa 
France-Press (AFP) um oficial da guarda costeira grega.

Inundações fazem
46 mortos na Malásia
As autoridades malaias actualizaram no sábado para pelo me-
nos 46 o número de mortos devido às inundações que atingiram 
o país desde a semana passada, enquanto cinco pessoas ainda 
estão desaparecidas. À medida que as cheias recuam, a Polícia e 
as equipas de busca e salvamento ganharam acesso a áreas onde 
há cheias, as piores em um século, e estão a encontrar mais cor-
pos. A Polícia indicou que mais de 68 mil pessoas permanecem 
nos centros criados pelas autoridades e que dezenas de tropas 
foram destacadas para evitar pilhagens e roubos reportados na 
sequência da catástrofe. As chuvas, particularmente fortes en-
tre sexta-feira e sábado da semana passada, têm sido descritas 
como as piores dos últimos 100 anos, embora haja receios de 
que se possam repetir no futuro devido às alterações climáticas.

Níger e Nigéria reivindicam 
morte de 22 terroristas 
PELO menos 22 membros do grupo “jihadista” Boko Haram 
foram mortos numa operação conjunta das tropas do Níger 
e da Nigéria no Lago Chade (oeste), confrontos que mataram 
também seis soldados de ambos os países, indicou fonte oficial. 
Num comunicado, o Estado-Maior das forças mistas adiantou 
que a operação “Sharan Fagué” (“varrido do pátio” no diale-
to local Hausa) decorreu entre 1 e 21 deste mês e visou des-
truir “bases dos terroristas do Boko Haram e do grupo Estado 
Islâmico na África Ocidental (EIAO) instaladas nos territórios 
nigerino e nigeriano”. Segundo o documento, os dois “grupos 
terroristas” chegaram a planear acções, entretanto fracassadas, 
para “arruinar a celebração das festas do “18 de Dezembro”, em 
que se comemora o 63.º aniversário da proclamação do Níger. 

Chuvas desalojam mais
de 11 mil pessoas no Brasil 
MAIS de 11 mil pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas e 
4200 tiveram de ser apoiadas pelas autoridades devido às inunda-
ções em 19 municípios do Estado brasileiro da Bahia, no nordeste 
do Brasil, informou ontem a Protecção Civil. As fortes chuvas que 
assolaram a região desde o início de Novembro já provocaram 
a morte de 17 pessoas, incluindo uma última vítima na passada 
quinta-feira, refere o relatório da Protecção Civil da Bahia. No 
total,  66 municípios encontram-se em situação de emergência 
devido ao mau tempo, adianta a mesma fonte. O número de de-
salojados atingiu os 11.260 e o número de pessoas directamente 
apoiadas pelas autoridades ascendeu a 4185, de acordo com os 
dados divulgados na sexta-feira à noite pela Protecção Civil.

Mali nega presença
de mercenários russos  
O GOVERNO do Mali negou uma suposta mobilização de mer-
cenários do grupo russo Wagner que foi condenada por 15 po-
tências ocidentais envolvidas na luta contra o extremismo nes-
te país. O Executivo “desmente formalmente as acusações sem 
fundamento sobre uma suposta presença de elementos de uma 
empresa de segurança privada no Mali”, afirma um comuni-
cado. Também exigiu a apresentação de “provas por fontes in-
dependentes” e afirmou que, da mesma maneira que há uma 
missão europeia, “instructores russos estão presentes no Mali 
como parte do reforço das capacidades operacionais das Forças 
de Defesa e Segurança”. Na quinta-feira, 15 países europeus e o 
Canadá condenaram a mobilização de mercenários da empresa 
paramilitar russa Wagner no Mali e denunciaram que a mesma 
conta com o apoio do governo russo.

ALEMANHA, Estados Unidos, França, Itália e 
Reino Unido exortaram as autoridades líbias a 
fixarem nova data para as eleições presiden-
ciais, que se realizariam na passada sexta-feira, 
e advertiram que “exigirão responsabilidade” 
daqueles que ameaçam este processo. 

“Exortamos as autoridades líbias em ques-
tão a respeitarem o desejo do povo líbio de 
realizar eleições rapidamente, fixando, o mais 
rapidamente possível, uma data definitiva para 
a votação e publicando, sem mais demoras, a 
lista final de candidatos”, afirmaram a decla-
ração conjunta divulgada na sexta-feira pelo 
Ministério dos Negócios Estrangeiros francês. 

A Comissão Eleitoral Suprema da Líbia pro-
pôs na semana passada o adiamento das elei-
ções, as primeiras presidenciais na história da 
antiga colónia italiana, devido ao conflito entre 
os ramos político e judicial do poder sobre a no-
meação de candidatos.

Tudo isto no meio de tensões crescentes 
que ameaçam o acordo de cessar-fogo nego-
ciado há mais de um ano pela Rússia e Turquia, 

que abriu as portas a um novo processo de paz 
e reconciliação patrocinado pela ONU.

Na sua declaração de sexta-feira, Alema-
nha, Estados Unidos, França, Itália e Reino 
Unido felicitaram, no entanto, a Comissão 
Eleitoral Suprema Líbia “pelos preparativos 
técnicos e logísticos” que foram aprovados 
pela última vez na conferência internacional 
em Paris, a 12 de Novembro. 

As cinco potências advertiram também que 
“responsabilizariam” indivíduos ou entidades 
“dentro ou fora do país” que obstruam o pro-
cesso eleitoral, numa mensagem que alude à 
influência russa e turca na Líbia.  Aqueles que 
interferem “podem ser colocados na lista do 
comité de sanções das Nações Unidas, tal como 
estabelecido na resolução 2571 do Conselho de 
Segurança”, disseram. Até agora, as múltiplas 
tentativas para estabilizar a Líbia, um país rico 
em hidrocarbonetos e uma rota-chave para a 
migração irregular para a Europa, não foram 
bem-sucedidas desde o derrube e assassínio de 
Muammar al-Gaddafi em 2011. -(LUSA)

O PAPA Francisco lembrou no sábado os confli-
tos “esquecidos” na Síria e no Iémen, e apelou 
ao diálogo na Ucrânia durante a sua tradicional 
mensagem de Natal, a partir da Praça de São Pe-
dro, no Vaticano, para o mundo.

Na sua tradicional mensagem de Natal, se-
guida pela bênção “Urbi et Orbi” (da cidade para 
todo o mundo), perante os fiéis reunidos na Pra-
ça de São Pedro, no Vaticano, o papa apelou ao 
“diálogo” para que “não se propaguem as me-
tástases de um conflito gangrenado” na Ucrânia, 
onde as tensões com os separatistas pró-Rússia 
fazem antever uma escalada militar.

Na sua mensagem, o papa lembrou “as tra-
gédias imensas” e “esquecidas” que ocorrem na 
Síria e no Iémen, no meio de conflitos que fize-
ram “numerosas vítimas e um número incalcu-
lável d Como já vem fazendo nos últimos anos, 
em que enumera os principais dramas e conflitos 
no mundo, Francisco não esqueceu os problemas 
no Médio Oriente, a crise política na Birmânia e a 
crise económica no Líbano.

Por outro lado, desejou que nos povos do 

continente americano prevaleça “o respeito re-
cíproco e o reconhecimento dos direitos e dos 
valores culturais de todos os seres humanos”.

Na sua mensagem de Natal, o papa Francis-
co desejou também que se encontrem soluções 
mais adequadas para a superação da pandemia e 
que as vacinas possam chegar às populações mais 
pobres.

Teve ainda uma palavra de conforto para “as 
vítimas da violência contra as mulheres que se 
difunde neste tempo de pandemia” e outra para 
“oferecer esperança às crianças e aos adolescen-
tes [que são] vítimas de tormentos e de abusos”.

O sumo pontífice católico pediu ainda aos 
fiéis que não sejam “indiferentes perante o dra-
ma dos emigrantes, dos deslocados e dos re-
fugiados”. “Os seus olhos pedem-nos que não 
olhemos para o lado, que não reneguemos a hu-
manidade que nos une, que façamos nossas as 
suas histórias e não esqueçamos os seus dramas”, 
afirmou. O papa concluiu o seu discurso pedindo 
que as pessoas se escutem mutuamente e dialo-
guem “como irmãos e irmãs”. - (LUSA)

D
EZENAS de manifes-
tantes ficaram feridos 
no sábado em mais 
um dia de protestos 
em massa no Sudão 

contra o golpe de Estado de 25 
de Outubro e contra a liderança 
militar no comando do país.

Segundo reportou a agên-
cia noticiosa espanhola EFE, 
milhares de sudaneses convo-
cados pelos chamados “comi-
tés de resistência”, que orga-
nizam as principais marchas 
no Sudão, saíram às ruas da 
capital, Cartum, e de outras 
cidades do país gritando pala-
vras de ordem como “o poder 
é para o povo, os militares para 
os quartéis” ou “o Estado é civil 
e não militar”.

Em Cartum, mais de cinco 
mil pessoas de diferentes ci-
dades reuniram-se defronte 
do Palácio Presidencial onde 

fica a residência do presidente 
do Conselho Soberano e líder 
militar golpista, Abdelfatah al-
-Burhane.

As forças de segurança 
dispararam gás lacrimogéneo 
para dispersar a multidão, que 
se aproximou da porta sul do 
edifício, causando dezenas de 
feridos, segundo os organiza-
dores.

O líder dos comités de re-
sistência em Cartum, Abas Al 
Taer, disse à EFE que “mais de 
30 manifestantes foram feridos 
pelo (impacto das granadas) de 
gás lacrimogéneo”, enquan-
to “muitos outros sofreram 
de asfixia”. A este respeito, a 
Associação de Profissionais 
do Sudão, um dos principais 
grupos de oposição no país, 
denunciou numa nota que as 
forças de segurança “usaram 
violência excessiva contra os 

PROTESTOS CONTRA LIDERANÇA MILITAR NO SUDÃO

Forças de segurança
mobilizadas para contra-atacar

manifestantes”.
Sexta-feira à noite, acres-

centou a EFE, face à convo-

cação dos protestos, as au-
toridades locais fecharam as 
principais pontes que ligam 

Cartum a outras cidades, uti-
lizando contentores, blocos 
de cimento e cercas de arame 

Protestos em massa contra a liderança militar continuam no Sudão

farpado. Ao início da manhã 
também cortaram todas as 
comunicações no país. 

Desde o golpe de Estado 
há dois meses, os sudaneses 
realizaram dezenas de mani-
festações em massa. 

Os manifestantes têm 
também protestado contra o 
primeiro-ministro civil, Ab-
dallah Hamdok, reconduzido 
no cargo após o golpe de Esta-
do, depois de ter concordado 
com a situação política im-
posta, nomeadamente a ex-
tensão do general al-Burhane 
à frente do país por dois anos.

Na sexta-feira, as auto-
ridades de Cartum tinham 
avisado que as forças de se-
gurança iriam “punir quem 
infringe a lei e cria o caos”, 
sobretudo os que se organi-
zassem à volta de edifícios do 
Estado. - (LUSA)

Papa pede diálogo e lamenta 
tragédias “esquecidas”

PRESIDENCIAIS NA LÍBIA

Autoridades exortadas a fixarem 
nova data para as eleições

CONFLITO NA ETIÓPIA

Addis-Abeba suspende avanço de tropas sobre Tigray
O GOVERNO etíope ordenou as suas 
forças armadas a interromper o avan-
ço na província do Tigray, norte do 
país, depois de retomar dos rebeldes 
o controlo das províncias de Amhara e 
Afar, anunciou o executivo.

O anúncio foi feito no final da se-
mana em conferência de imprensa em 
Addis-Abeba pelo ministro dos Servi-
ços de Comunicação do governo, Le-
gesse Tulu.

O governante disse que a operação 
do exército e das suas forças aliadas 

para expulsar os rebeldes da Frente 
Popular de Libertação do Tigray (TPLF, 
na sigla em inglês) foi suspensa.

Legesse Tulu afirmou que as TPLF 
abandonaram as duas províncias, 
“carregando os cadáveres dos seus 
soldados para deixar parecer que eram 
civis mortos pelo exército etíope”.

“Ir a Mekele (capital do Tigray) 
coloca o governo em risco de cair na 
armadilha das TPLF sobre as vítimas”, 
explicou o porta-voz do governo para 
argumentar a decisão de travar, por 

ora, a progressão das tropas governa-
mentais na província rebelde.

As TPLF têm argumentado que a 
retirada não se deveu a derrotas mili-
tares no terreno, mas sim a uma opção 
estratégica.

“O governo tem o direito cons-
titucional de desdobrar as Forças de 
Defesa da Etiópia em qualquer parte 
do país para manter a lei e a ordem, 
bem como para salvaguardar a inte-
gridade territorial do Estado”, frisou 
Legesse Tulu, sugerindo que o exército 

controla áreas de Tigray, mas sem dar 
detalhes.

O porta-voz fez as declarações 
depois de o executivo liderado pelo 
primeiro-ministro, Abiy Ahmed, ter 
anunciado, na quarta-feira, num co-
municado as vitórias militares em 
Amhara, com a captura de cidades 
estratégicas e a prontidão do exército 
para avançar em direcção a cidades de 
Tigray como Abergele e Alamata.

O comunicado foi divulgado um 
dia depois de o governo etíope re-

jeitar a oferta de “cessação imediata 
das hostilidades” feita pelo dirigente 
das TPLF, Debretsion Gebremicheal, 
numa carta enviada ao secretário-ge-
ral da ONU, António Guterres, datada 
de domingo passado e tornada pública 
na segunda-feira.

Debretsion anunciou ainda a reti-
rada das suas forças em Afar e Amhara 
para Tigray, uma das condições para 
Addis-Abeba iniciar negociações a fa-
vor de uma solução negociada para o 
conflito. - (LUSA)
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