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A partir das evidências reunidas até ao momento, sabe-se que o coro-
navírus pode ser transmitido em TODAS AS REGIÕES, incluindo aquelas 
com tempo quente e húmido. Independentemente do clima, adopte me-
didas de protecção, a melhor das quais é lavar as mãos com frequência. 0
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A OCORRÊNCIA de desastres naturais tem 
sido uma constante no país, facto associa-
do às alterações climáticas que se verificam 
no mundo. Ciclones, tempestades tropicais, 
cheias, inundações e outros eventos climáti-
cos assolam a costa e o interior do país, não 
raras vezes, em ciclos demasiadamente cur-
tos, mesmo antes de nos refazermos dos da-
nos causados por um ou outro fenómeno an-
terior.

Ainda nos é fresca a memória da devas-
tação provocada, por exemplo, pelo ciclone 
Idai, descrito como de maior intensidade nos 
últimos anos. Numa altura em que havia ain-
da muitas infra-estruturas por reconstruir, 
eis que nos chega a tempestade tropical Ana, 
novamente a destruir até o que estava em re-
construção ou já reconstruído. Nas provín-
cias de Nampula, Zambézia e Tete estradas e 
pontes; escolas e hospitais e edifícios habi-
tacionais acrescentaram mais um capítulo na 
vulnerabilidade que, como nos referimos, é 
cíclica. 

Dados os níveis de destruição que teste-
munhamos todos os anos, muitas vezes agra-
vados pela perda de vidas, Moçambique tem 
cada vez mais urgência de repensar em todo o 
seu mapa de acções para lidar com os efeitos 
adversos do clima. 

A construção de infra-estruturas é das 
partes mais importantes desta urgência. É 
que à medida que enormes investimentos 
são feitos pelo Governo e parceiros, visando 
a construção de infra-estruturas como estra-
das, pontes, escolas, hospitais e outras, vitais 
para o progresso económico e social do país, 
mais ciclones e tempestades vêm, com toda a 
fúria, destruí-las, reduzindo, muitas vezes, a 
zero os esforços empreendidos para a sua edi-
ficação. 

Moçambique precisa de adoptar, o mais 
urgente possível, um novo paradigma de 
construção de infra-estruturas, na medi-
da em que tem estado a perder recursos, in-
cluindo financeiros, eventualmente por não 
cuidar desta necessidade. Se repararmos, por 
exemplo, para as estradas e pontes destruídas 
pela tempestade tropical Ana na Zambézia, 
Nampula e Tete, algumas das quais montadas 
muito recentemente, facilmente nos damos 
conta desta urgência.

A construção de infra-estruturas resi-
lientes implica, quanto a nós, rigorosidade 
em todos os passos, desde a concepção até a 
edificação propriamente dita. Sabendo-se da 
multiplicidade de condições que o território 
moçambicano apresenta, em termos de solos, 
há que construir infra-estruturas com base 
nessas condições e no facto de, actualmente, 
tudo isso poder ser irrelevante se não se tiver 
em conta que os eventos climáticos extremos 
são cada vez mais cíclicos e violentos. 

Podemos acrescentar à necessidade de 
observância rigorosa de questões técnicas 
a necessidade de exigência na concepção e 
execução dos projectos. Antes mesmo dos 
empreiteiros e dos fiscais, o trabalho do ar-
quitecto da ponte ou da estrada deve ser mi-
nuciosamente avaliado. Depois é que vem a 
actividade dos empreiteiros e fiscais, obvia-
mente, também com rigorosidade que se de-
seja.

Outro ponto: o Estado deve equacionar ou-
tras opções para defender os seus interesses e 
os dos cidadãos na questão das infra-estrutu-
ras. Achamos ser altura de se considerar a in-
trodução de um seguro para estradas, pontes 
e outros edifícios, quer sejam públicos ou pri-
vados, pois este facto minimizaria os recursos 
sempre requeridos para a sua reconstrução 
em caso de desastres naturais.

A 
TEMPESTADE tro-
pical Ana matou pelo 
menos 18 pessoas e fez 
99 feridos na sua passa-
gem pelas zonas centro 

e norte do país, afectando mais 
de 45 mil pessoas, segundo um 
balanço preliminar divulgado 
ontem pelo Instituto Nacional 
de Gestão de Risco de Desastres 
(INGD). O Primeiro-ministro, 
Carlos Agostinho do Rosário, tra-
balhou em Nampula, no quadro 
da monitoria das acções em cur-
so para dar resposta e assistência 
humanitária aos afectados, tendo 
orientado para a necessidade de 
construção de infra-estruturas 
cada vez mais resilientes a even-
tos climáticos.

O Primeiro-ministro, Carlos 
Agostinho do Rosário, que ainda 
ontem terminou a visita de dois 
dias às zonas afectadas na pro-
víncia de Nampula, alertou so-
bre a importância de se aprimo-
rar ideias que possam conduzir 
à adaptação às mudanças cli-
máticas, pois o país continuará 
vulnerável a eventos extremos.

“Só de 2019 a 2020 ocor-
reram cinco ou seis ciclones, 
a sua frequência e intensidade 
levam-nos a dizer que devemos 
fazer as coisas de uma maneira 
muito mais estruturante, o tra-
balho de prevenção e adaptação 
às mudanças climáticas. Isso 
significa que teremos de cons-
truir infra-estruturas de forma 
muito mais resiliente. Não po-
demos fazer a mesma coisa to-

TEMPESTADE ANA

Ainda há danos por contabilizar

Autoridades continuam a contabilizar os danos causados pela “Ana”

dos os dias”, salientou.
O governante insistiu que 

a aposta deve ser dada à resi-
liência, pois em todos os anos 
ocorrerão ciclones e outros de-
sastres, por isso devem procu-
rar-se recursos para se convi-
ver com estes fenómenos com 
muita ênfase na prevenção e 

adaptação.
Entretanto, Paulo Tomás, 

porta-voz do INGD, indicou 
que “tivemos o registo de 18 
mortos, sendo oito na Zam-
bézia, quatro em Tete, três em 
Nampula e três em Manica. As 
causas dos óbitos variam, tendo 
sido umas por desabamento de 

parede (11 pessoas), afogamen-
to (3), arrastamento pelas águas 
(1), queda de postes de energia 
(1) e as causas dos restantes dois
casos ainda por confirmar.

Foram afectados, no global, 
45.395 pessoas, sendo 25.259 na 
província de Nampula, 9956 na 
Zambézia, 3500 em Tete, 3350 

em Manica, 2935 em Sofala e 395 
no Niassa. 

As autoridades ao mais alto 
nível estão a monitorar a evolu-
ção da situação ao mesmo tempo 
que prestam assistência huma-
nitária imediata aos afectados. 
Para o efeito, foram abertos oito 
centros de acomodação (6 na 

Zambézia e 2 em Tete) que aco-
lhem 4751 pessoas.

Estão a ser levadas a cabo ac-
ções de busca e salvamento em 
várias zonas sitiadas com recurso 
a barcos e drones pré-posiciona-
dos naquelas áreas.

No que se refere aos prin-
cipais danos, o INGD aponta 
que foram destruídas 7315 casas 
parcialmente e 2756 totalmente 
e 391 ficaram inundadas. Doze 
unidades sanitárias foram dani-
ficadas e 137 escolas (346 salas de 
aula) sofreram com o impacto da 
tempestade, o que coloca 27.383 
alunos em risco de não iniciarem 
o ano lectivo a 31 de Janeiro pró-
ximo.

A tempestade cortou vá-
rias estradas e algumas pontes, 
tornando-as intransitáveis, nas 
regiões centro e norte. Pelo me-
nos 132 postos de transporte de 
energia eléctrica não escaparam 
das intempéries que fustigaram 
aquelas zonas. Cerca de 2550 
hectares de áreas de cultivo fo-
ram perdidos.

Entretanto, para as pró-
ximas 72 horas prevê-se uma 
subida do nível hidrométrico 
nas bacias hidrográficas dos rios 
Búzi e Púngoè devido ao pico 
de caudal registado nas esta-
ções a montante. As bacias dos 
rios Licungo e Maputo poderão 
registar níveis oscilatórios com 
tendência a baixar, segundo o 
boletim diário da Direcção Na-
cional de Gestão dos Recursos 
Hídricos (DNGRH).

HÉLIO FILIMONE

EUGÉNIA Mapandzene e Carlos 
Malate confirmaram, ontem, 
em sede do julgamento do “caso 
das dívidas não declaradas”, na 
qualidade de declarantes, terem 
recebido dinheiro transferido da 
conta da empresa M Moçambi-
que Construções, do réu Fabião 
Mabunda.  Esta empresa, segun-
do a acusação, foi usada pela ré 
Ângela Leão, esposa de Gregório 
Leão, antigo director geral do 
SISE, para receber nove milhões 
de dólares de subornos pagos 
pelo Grupo Privinvest, o que 
contribuiu para lesar o Estado em 
2,2 mil milhões de dólares. 

Eugénia Mapandzene, ex-
-esposa de Gregório Leão, disse
que recebeu 250 mil dólares, o
equivalente a nove milhões de
meticais na altura, pagos pela
M Moçambique Construções,
tendo usado o montante para a
compra de uma casa. Disse que
o réu Khessaujee Pulchand foi
quem ajudou a trocar o valor a

uma taxa de câmbio favorável. 
Por sua vez, o declarante Car-

los Malate disse ter vendido uma 
casa à ré Ângela Leão ao preço 
de um milhão e 600 mil dólares, 
pagos, também, pela empresa M 
Moçambique Construções. Se-
gundo ele, a maior parte do valor 
foi paga em numerário e em dó-
lares, por pessoas das relações da 
ré Ângela, incluindo o montante 
de 250 mil dólares, transferidos 
pela declarante Eugénia Mapan-
dzene.  Malate não soube expli-
car a natureza desta transacção e 
se a declarante Eugénia Mapan-
dzene tinha ou não relação com a 
compradora da casa, neste caso a 
ré Ângela Leão.

“Quem negociou a casa foi 
Nelson Buque, irmão da ré Ân-
gela Leão. Mas quem pagou foi 
a M Moçambique Construções 
sem que, em nenhum momento, 
soubesse de onde provinham os 
fundos. Também não me disse-
ram que seria uma outra pessoa 
a pagar. Igualmente, fiquei sur-
preendido porque a escritura da 

casa foi passada em nome da ré 
Mbanda Buque Henning, irmã 
da co-ré Ângela Leão” – contou 
o declarante. 

Entretanto, a representante
do Ministério Público, Ana Sheila 
Marrengula, confrontou o decla-
rante com duas transferências 
bancárias de 250 mil dólares e 
28 mil dólares, feitas pela M Mo-
çambique Construções, do réu 
Fabião Mabunda, facto que veio 
extrapolar o preço da venda da 
casa por ele referido de um mi-
lhão e 600 mil dólares para mais 
de 200 mil dólares. O declarante 
não conseguiu ainda  demons-
trar que o valor recebido entrou 
no sistema financeiro moçambi-
cano.  Por sua vez, Eduardo Ma-
gaia, terceiro declarante ouvido 
ontem, disse que nunca viu a 
declarante Eugénia Mapandzene 
no prédio onde esta comprou o 
apartamento ao preço de 250 mil 
dólares. 

O julgamento prossegue hoje 
com a audição de mais três de-
clarantes. 

DA EMPRESA DO RÉU FABIÃO MABUNDA

Declarantes confirmam 
ter recebido dinheiro O PORTO de Maputo atingiu um 

novo recorde de manuseamento 
de carga em 2021, ao registar 22,2 
milhões de toneladas, contra 18,3 
milhões de toneladas em 2020, o 
que representa um crescimento 
na ordem dos 21 por cento. 

Um comunicado da Com-
panhia de Desenvolvimento do 
Porto de Maputo (MPDC), ges-
tora desta infra-estrutura, indica 
que o recorde anterior foi regis-
tado em 2019, ao atingir 21 mi-
lhões de toneladas de carga. 

O documento explica que 
este crescimento é reflexo da 
recuperação do mercado pós-
-Covid, mas também do uso efi-
ciente dos cais 7, 8 e 9, a par da
expansão do terminal de ferros e
uma linha ferroviária dedicada.

“Embora ainda não esteja 
concluída – a entrega total dos 
cais reabilitados, incluindo a dra-
gagem, está estimada para Abril 
–, o porto já começou a colher os 
frutos deste desenvolvimento de 
infra-estruturas”, disse o direc-
tor-executivo da MPDC, Osório 
Lucas, acrescentando que “a 
reabilitação e reforço dos pavi-
mentos dos cais permitiram mais 
espaço de atracação para na-

vios maiores”. Juntamente com 
a dragagem do canal em 2017 e 
outras medidas para a melhoria 
da eficiência das operações ma-
rítimas, de acordo com o direc-
tor-executivo, o porto superou 
sucessivamente todos os seus re-
cordes de manuseamento, tendo 
registado um máximo de 145.545 
toneladas de magnetite carrega-
das num navio (no Terminal de 
Carvão da Matola) e um recorde 
de 140.000 toneladas de minério 
de crómio carregadas num navio 
de uma operação da MPDC.

“Os volumes ferroviários de 
crómio e ferro-crómio regista-
ram um ligeiro declínio de quatro 
por cento em comparação com 
2020”, indica a fonte. 

A empresa acredita que, com 
as recentes melhorias e investi-
mento na infra-estrutura ferro-
viária dentro do porto, existe um 
enorme potencial para o cresci-
mento dos volumes ferroviários. 

“Nos últimos anos, o traba-
lho conjunto entre a MPDC, os 
CFM e a TFR tem aberto caminho 
para a melhoria das eficiências 
ferroviárias. Acreditamos que os 
‘stakeholders’ irão resolver os 
actuais desafios de forma con-

junta para que continuemos a 
trabalhar para um maior equi-
líbrio entre os volumes de carga 
ferroviária e rodoviária”, expres-
sou Lucas.

Para a fonte, o investimen-
to e implementação de solu-
ções de automação dentro do 
porto continuaram ao longo de 
2021, com a conclusão e activa-
ção dos sistemas Notificação de 
Chegada de Navios e RAN (No-
tificação de Chegada de Com-
boios), a automação de todas as 
básculas do porto e, por último, 
mas igualmente importante, 
o estabelecimento da integra-
ção entre sistemas das Alfân-
degas, Janela Única Electrónica
(JUE) com sistemas portuários,
de forma a melhorar a eficiên-
cia do movimento fronteiriço. 
Para 2022, o Porto de Maputo
permanece com boas perspec-
tivas de um crescimento conti-
nuado. 

“Acreditamos que ire-
mos abraçar o potencial total 
do nosso investimento tanto 
em infra-estruturas, como em 
soluções tecnológicas e capi-
tal humano”, concluiu a fonte.  
(AIM)

Porto de Maputo atinge novo
recorde de manuseamento de carga

Mais uma tempestade 
em formação no Índico

FORMOU-SE esta quarta-feira, na bacia do Sudoeste do 
oceano Índico, mais uma depressão tropical, com forte 
potencial para evoluir gradualmente ao estágio de Tem-
pestade Tropical Severa no dia 30 de Janeiro, corrente. 
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INAM), 
as projecções indicam que no dia 31 de Janeiro o sistema 
irá deslocar-se em direcção à costa da Ilhas Maurícias. O 
INAM refere que o fenómeno deve-se à forte instabilidade 
atmosférica associada a altas temperaturas da superfície 
das águas do mar.

Quadros da Justiça representam 
Moçambique na ID4África 2022
O SECRETÁRIO permanente do Ministério da Justiça, Assuntos Cons-
titucionais e Religiosos, Manuel Didier Malunga, e a directora nacional 
adjunta dos Registos e Notariado, Fátima Baronet, foram nomeados 
para integrarem o colectivo de 84 funcionários governamentais afri-
canos de 48 países para o grupo de embaixadores da ID4África 2022. 
A eleição a esta função resulta da sua experiência na área do registo e 
identificação civil, bem como por actuarem na advocacia e desenvol-
vimento de programas que ajudam na divulgação da importância do 
registo e identificação civil do cidadão. ID4África é uma organização 
que acompanha as nações africanas no desenvolvimento de sistemas 
de registo e identificação robustos em benefício das comunidades. 

Inicia reparação de danos 
na ponte sobre o rio Licungo
INICIOU ontem a reparação dos danos na ponte sobre o rio 
Licungo, que liga os distritos de Namacurra e Maganja da 
Costa, na província da Zambézia, causados pela passagem 
do ciclone tropical Ana, segundo noticia a Rádio Moçam-
bique (RM). Entretanto, na reunião do Comité Operativo 
de Emergência, dirigida pelo ministro das Obras Públicas, 
Habitação e Recursos Hídricos, João Machatine, na capital 
provincial, Quelimane, foi esclarecido que para a repara-
ção dos cerca de oitocentos quilómetros de estrada que se 
tornaram intransitáveis devido a esta intempérie são ne-
cessários mais de 2,2 mil milhões de meticais. 

Governo financia retoma 
da economia em Cabo Delgado

Vinte e dois terroristas 
condenados à prisão maior 

FMF confirma Moçambola 
com 12 clubes 
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Mulher grávida, continue com as consultas pré-natais 
na Unidade Sanitária e pratique as medidas de preven-

ção da COVID-19 para proteger a si e a seu bebé

REFERÊNCIA DE PARTIDA: a edição da 
semana passada desta página trouxe o 
episódio chocante da mulher de 38 anos, 
mas que aos 12 foi entregue como servi-
dão de pagamento de uma dívida familiar 
por conta de justificações tradicionais 
inconcebíveis. No pormenor da narra-
ção descortina-se que a família natural 
entregou a criança porque tinha dívida 
com um curandeiro.  Como se verificou 
das diferentes intervenções na peça, a 
maior vítima do episódio foi a criança que 
perdeu o amparo dos pais numa fase de 
construção da sua personalidade e for-
mação de carácter.

Na linha de enriquecer a matéria, par-
timos, hoje, para um comentário jurídi-
co sobre a responsabilidade parental, na 
busca de condimentos que possam cha-
mar a atenção quanto à importância do 
cumprimento mais efectivo desta incum-
bência dos pais, na salvaguarda da digni-
dade da pessoa humana. O afecto será a 
matriz de análise para o olhar jurídico que 
se segue. 

DISCUTINDO

O direito ao desenvolvimento físico, men-
tal, moral, espiritual e social da criança é fun-
damental. Com efeito, a Lei da Promoção 
e Protecção dos Direitos da Criança crava 
bases orientadoras para que, através do 
quadro jurídico e outros meios, sejam as-
seguradas todas as oportunidades e faci-
lidades para este fim (artigo 4). Do episó-
dio de referência verifica-se que a criança 
foi entregue a uma família como servidão 
de pagamento de uma dívida, discor-

rendo daí um tratamento redutor da sua 
dignidade, sujeitando-a a trabalhos do-
mésticos em tenra idade e privando-a de 
amor, carinho e compreensão familiar 
quanto ao seu gradual crescimento, ex-
cluindo-a, em consequência, do afecto. 
A salvaguarda da dignidade pressupõe o 
dever de proteger a criança de qualquer 
tratamento desumano, cruel, violento, 
exploratório, humilhante, constrangedor 
ou discriminatório, o que efectivamen-
te não se cumpriu na família acolhedora 
que, como se notou, de servidão de dívi-
da ela passou a uma união forçada e se-
parada do convívio com os seus parentes.

O artigo 28 da lei citada mostra a 
obrigatoriedade de a criança ser criada e 
educada no seio da sua família e lhe ser 
assegurada a convivência familiar e co-
munitária. Esta componente que é refor-
çada pela Lei da Família, no artigo 301, 
carimba as necessidades afectivas como o 
lado mais dinamizador para que a criança 
tenha um desenvolvimento harmonioso.

Em nota conclusiva, do episódio reti-
ra-se a negação do direito à afectividade 
e convívio familiar, sendo estes, dois ele-
mentos essenciais na cobertura do con-
ceito legal da família inserto no artigo 1 
da Lei da Família. A família é, nos termos 
legais referidos, o elemento fundamental 
e a base de toda a sociedade, factor de so-
cialização da pessoa humana, sendo, por 
esta razão, um danoso atentado à digni-
dade humana qualquer movimento que 
transforme a pessoa como servidão de 
pagamento de uma dívida em detrimen-
to do afecto familiar e force a uma união 
matrimonial sem o livre consentimento.

DISCUTINDO LEIS

Dignidade e Direitos (49)
(Afecto, cumprimento de deveres parentais e a dignidade)

Jurista – didiermalunga@gmail.com
DIDIER MALUNGA

DICAS SOBRE SAÚDE

Mafura com batata-doce 
INGREDIENTES
Batata-doce: 3 
Mafura: 2 chávenas de chá
Água: 1/2 chávena de chá
Açúcar: a gosto 
Preparação
Deixar a mafura de molho até atingir a 

cor amarela ou ficar amolecida. Este processo 
dura cerca de 1h e 30 minutos. Retirar da água 
e amassar com as mãos. Lavar a batata-doce 
e colocar, com casca, numa panela com água 
a ferver. Deixar ferver durante 30 minutos. 
Deixar arrefecer e descascar as batatas-doces. 
Fazer um puré e verter a água para ficar mais 
macio. Misturar bem o puré de bata-doce com 
a mafura. Adicionar o açúcar e colocar no fri-
gorífico. Servir frio. 

VALOR NUTRICIONAL
A mistura de batata-doce com mafura é 

rica em hidratos de carbono e açúcar, o que dá 
energia, mas também contém gordura e pe-
quenas quantidades de minerais como fibra, 
potássio, sódio, magnésio. Particularmente, 
a mafura contém o triptofano que ajuda no 
sono. Em suma esta mistura é muito energé-
tica e nutritiva, diz a nutricionista Laury Ma-
choco.

FONTE: BIG CHEFE

https://bigchefe.com/receitas-de-doces/
mafura-com-batata-doce-4323

VACINAÇÃO CONTRA COVID-19

Oportunidade que faltava
para gestantes e lactantes

H
Á cada vez mais mu-
lheres grávidas e lac-
tantes a tomar a vaci-
na contra Covid-19, 
no país, embora 

algumas ainda se sintam 
desconfortáveis e tenham 
medo de aderir à vacinação 
devido a mitos que há a vol-
ta dos imunizantes.

Marta João, 30 anos, 
é uma das lactantes que 
completou a imunização 
primária neste mês de Ja-
neiro, isto é, tomou as duas 
doses recomendadas. 

Conta que, no início, 
teve receio de tomar a va-
cina, mas com a informação 
partilhada na imprensa pe-
las autoridades de saúde fi-
cou segura de que ao aderir 
à iniciativa enquanto mãe a 
amamentar não traria ne-
nhum problema para a sua 
saúde e da criança.

“Sei que tomei a deci-
são certa para mim, crian-
ça e família. Fala-se muito 
de alguns efeitos colaterais 
da vacina, contudo percebi 
que tudo depende de cada 
organismo. Eu não tive sin-
toma estranho. Depois de 

ser vacinada fui trabalhar 
normalmente”, disse Marta 
João.

Esta jovem trabalha na 
cidade de Maputo. Encon-
trámo-la na manhã desta 

quarta-feira, no recinto do 
Hospitalar Geral José Macamo 
onde fazia o controlo do peso 
da filha.

Em Moçambique, a imu-
nização contra Covid-19 a 
mulheres grávidas e lactantes 
iniciou em Outubro do ano 
passado, depois que a Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) aprovou a possibilida-
de de se inocular este grupo 
populacional. 

Esperança Sevene, médi-
ca farmacologista e membro 
da Comissão Científica para 
Covid-19, reconhece que 
o uso de medicamentos na
mulher grávida deve ser feito
com precaução.

“Evidências científicas 
reconhecidas pela OMS in-
dicam que as vacinas contra 
a Covid-19 são seguras e efi-
cazes para mulher grávida e 
lactante”, tranquiliza Sevene 
através de um post partilhado 
pelas autoridades de saúde.

MAIS DE 12.546
 JÁ TOMARAM VACINA 
No contexto nacional, 

as grávidas devem ter pelo 
menos 18 anos e três meses 

de gestação (12 semanas) 
para poder apanhar o imu-
nizante que está disponível 
nas unidades sanitárias e 
em diversos postos instala-
dos no país, concretamente 
nas sedes de bairros, distri-
tos, próximo aos mercados 
e campos de futebol.

Desde que o processo 
começou, mais de 12.546 
mulheres entre grávidas e 
lactantes já tomaram a va-
cina contra Covid-19 na ci-
dade de Maputo.     

A nível nacional foram 
confirmados 222.890 casos 
do novo coronavírus, dos 
quais acima de 8364 foram 
internamentos e mais de 
2161 perderam a vida, desde 
que o país reportou o pri-
meiro episódio, em Março 
de 2020. 

A doença respiratória é 
provocada pelo coronavírus 
SARS-CoV-2, detectado no 
final de 2019 em Wuhan, ci-
dade do centro da China, e 
actualmente com variantes 
identificadas em vários paí-
ses, sendo a Ómicron uma 
das recentes. 

NUMA sociedade patriarcal 
como a nossa, não tem sido 
fácil para que as mulheres de-
cidam por si para aderir aos 
cuidados de saúde, muito me-
nos tomar a vacina contra  Co-
vid-19, enquanto gestante ou 
lactante, tal como reconhece 
Fátima Paulo, 30 anos. 

Explica, contudo, que ela 
teve sorte porque a família 
não se opôs quando informou 
que pretendia vacinar, assim 
que soube de que as mulheres 
grávidas e lactentes podiam se 
imunizar. 

“Tomei a primeira dose na 
primeira semana de Novem-
bro do ano passado. Senti-me 
privilegiada pela oportunida-
de”, disse Fátima apelando a 
outras mães a aderir à imuni-
zação para evitar que tenham 
as formas mais graves da Co-
vid-19. 

O casal Amélia Frederico 
e Armando Estevão, ambos 
de 28 anos, decidiram de que 
deveriam vacinar contra a Co-
vid-19. Contudo, Armando 
apanhou antes e a Amélia em 
Dezembro numa altura em 
que o bebé tinha cinco meses. 

Entretanto, enquanto al-
gumas mulheres grávidas e 

lactantes aceitam tomar a va-
cina contra  a Covid-19, Mai-
muna da Oliveira, 24 anos e 
mãe pela primeira vez, não se 
sente confortável em aderir 
ao processo: “a minha irmã 
apanhou a vacina e passou 
mal durante uma semana com 
dores no braço, por isso, te-
nho medo de passar pela mes-
ma situação, pior que estou a 
amamentar”.  

Isabel Moisés, 27 anos, é 
uma gestante já no oitavo mês 
de gravidez que também não 
aderiu à vacinação contra Co-
vid-19 porque, segundo ela, 
não sabia se as mulheres grá-
vidas também podiam benefi-
ciar do imunizante. 

A vacina contra a Covid-19 
ajuda a previr as formas mais 
graves da SARS-CoV-2, evi-
tando que o paciente seja in-
ternado ou perca a vida por 
complicações ligadas à enfer-
midade.  Por isso, para Elisa 
Francisco, 21 anos, apesar de 
ter sido vacinada deve manter 
todas as medidas de preven-
ção da Covid-19, tais como a 
lavagem frequente das mãos 
com água e sabão, o uso da 
máscara de protecção e evitar 
estar em aglomerados. 

Decisão tomada em família

Acompanhar crescimento dos filhos
O NÚMERO de mulheres 
grávidas que necessitam 
de internamento por com-
plicações derivadas da Co-
vid-19 reduziu na cidade 
de Maputo, facto que pode 
estar ligado à vacinação 
contra esta doença a este 
grupo populacional. 

A médica-chefe da ca-
pital, Vanda Zitha avançou 
que este ano, quase que 
nenhuma gestante foi in-
ternada devido à Covid-19 
ao contrário do que se veri-
ficou nas vagas anteriores.

A fonte recordou de al-
guns casos que marcaram 
as equipas médicas em 
serviço    entre os quais, a 
situação de uma gestan-
te com Covid-19. Ela teve 
parto normal e foi inter-
nada no Hospital Geral da 
Polana-Caniço com várias 
complicações, pois era dia-
bética, hipertensa e estava 
a desenvolver um quadro 
de sepses (conjunto de ma-
nifestações graves em todo 
o organismo produzidas
por infecções).

Devida à sua condição, 
a paciente não podia ficar 
com o bebé. No início ain-
da tentou-se permitir que a 
família levasse o bebé para 

ela amamentar, mas depois 
vedou-se devido à exposi-
ção ao vírus para o recém-
-nascido.

“Foi uma situação de-
licada. A mulher ficava em 
agonia devido à sua saúde 
e ao mesmo tempo porque 
não podia ver a criança. Fe-
lizmente, 45 dias depois, 
ela teve alta”, lembrou Zi-
tha enaltecendo o trabalho 
da equipa médica que fez o 
acompanhamento e de ou-
tras que voltaram ao conví-
vio familiar. 

Contudo, nem todas ti-
veram o mesmo desfecho. 
Há casos de gestantes que 
não resistiram a compli-
cações da Covid-19, per-
deram a vida, deixando 
recém-nascidos, mesmo 
havendo a confiança dos 
médicos de que sairiam vi-
vas. 

“As mulheres grávidas 
devem perceber que o es-
tado delas (gestação) deixa 
o seu sistema imunológi-
co debilitado, então, fa-
cilmente podem contrair

doenças como a Covid-19”, 
alerta Zitha.

Acrescentou que “ape-
lamos a todas mulheres 
grávidas e a lactantes para 
que adiram à vacinação 
contra a Covid-19 e man-
tenha todas as medidas de 
prevenção da doença. A 
vacina é segura e vai evi-
tar que ela morra devido 
o novo coronavírus, per-
mitindo assim que tenha a 
oportunidade de acompa-
nhar o crescimento dos fi-
lhos”, observou. 

Mulheres grávidas e lactantes já podem tomar a vacina contra Covid-19

Apelamos para que todas sigam o exemplo

Algumas mulheres, como Isabel Moisés, não têm conhecimento do processo

Vanda Zitha fala dos ganhos da vacinação para este grupo populacional 
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PUBLICIDADE

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.

OBRIGADO
POR ESTAR SEMPRE

 AO NOSSO LADO

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

U
M número conside-
rável de vítimas dos 
acidentes de viação 
é encaminhado ao 
Hospital Central de 

Maputo, facto que pressiona o 
atendimento de pacientes nos 
Serviços de Urgência.

Só no presente mês de Janei-
ro, de acordo com a enfermeira-
-chefe do Banco de Socorros do
HCM, Celestina Sumbane, hou-
ve 399 pacientes que deram en-
trada nos Serviços de Urgência
vítimas de acidentes de viação. 

Estes dados são descritos 
como preocupantes, apesar de 
o número ser inferior ao que foi

registado em igual período do 
ano passado, quando deram en-
trada 533 casos.

Os Serviços de Urgência 
deste hospital, segundo Sum-
bane, já estão sobrecarregados 
devido a pacientes que dão en-
trada sem que tenham sido in-
dicados por uma outra unidade 
hospitalar.

“Nós recebemos pacientes 
que vêm referidos de outras uni-
dades sanitárias, não só da cida-
de e província de Maputo, como 
também de outras províncias. 
Recebemos muitos pacientes 
vítimas de acidentes de viação 
que poderiam ser evitados, mas 

acabam sobrecarregando os 
nossos serviços e, muitas vezes, 
impedindo até o atendimento 
de casos de patologias inevitá-
veis. Pensamos que essa é uma 
situação que deve merecer re-
flexão de todos” , sublinhou.

Para responder a esta situa-
ção, Sumbane disse que foram 
definidos critérios de atendi-
mento, em que são priorizados 
os pacientes mais graves aos 
menos traumatizados, de modo 
a evitar perda de vida enquanto 
aguardam o atendimento.

Num outro desenvolvimen-
to, explicou que muitas das ví-
timas dos acidentes de viação 

que chegam ao hospital neces-
sitam de transfusão de sangue, 
mas, sobre este aspecto, garan-
tiu que nunca houve ruptura 
total, a ponto de não satisfazer 
as necessidades. No entanto, 
reconheceu que há momentos 
em que o hospital passa por in-
certezas. 

“Por exemplo, a Covid-19 
forçou o encerramento de al-
guns locais de colecta, como 
é o caso das escolas e igrejas, e 
o Banco de Socorros registou
queda nas quantidades e, mui-
tas vezes, tivemos de recorrer 
a dadores que se têm mostrado 
bastante flexíveis”, disse.

UM casal de pescadores está a 
montar um barco para reforçar 
a travessia de pessoas e bens 
no rio Umbelúzi, que galgou o 
drift de Mazambanine.

O casal conta actualmente 
com um barco, que leva pes-
soas de uma margem para ou-
tra, ao lado de outros opera-
dores, incluindo os da equipa 
de salvação pública.

No entanto, Bernardo No-
vela, um dos envolvidos na 
obra, diz que sentiram que há 
necessidade de reforço dos 
meios para ajudar a popula-
ção, tendo investido cerca de 
oito mil meticais na monta-
gem de um barco feito de va-
rão de ferro e chapa.

“Antes usávamos o barco 
para pescar e agora, com as 
inundações, decidimos ajudar 
a comunidade, transportando 
pessoas e bens de uma mar-
gem para outra. Como forma 

O MUNICÍPIO da Matola de-
sencoraja o prestação de al-
guns serviços sociais básicos 
em zonas de construção proi-
bida.  

Paulina Chaúque, vereado-
ra de Saúde e Acção Social no 
Conselho Municipal da Cidade 
da Matola, disse não entender 
como é que as famílias que 
construíram nas proximidades 
do mar, na Matola A, conse-
guiram obter os documentos 
necessários para ter água e 
energia eléctrica. 

“Muitas casas construídas 

clandestinamente têm estes 
serviços, daí que procuramos 
saber das estruturas locais 
como tiveram, por exemplo, a 
declaração do bairro”, inter-
rogou. 

Revelou que na Matola 
existem 42 bairros que têm ca-
sas construídas em locais im-
próprios, sendo que algumas 
famílias estão a ser reassenta-
das em Mahubo, no município 
de Boane, para minimizar o 
seu sofrimento. 

Luísa Meque, presidente 
do Instituto Nacional de Ges-

tão e Redução do Risco Desas-
tres (INGD), afirmou, na visita 
efectuada recentemente a es-
tes locais, que a sua instituição 
constatou a existência de casas 
erguidas em zonas de alto ris-
co a inundações e com graves 
problemas de saneamento do 
meio. 

“As chuvas ou outros de-
sastres naturais podem ocorrer 
no período nocturno e apanhar 
as pessoas desprevenidas, por 
isso que  aconselhamos a cons-
trução de infra-estruturas em 
locais mais seguros”, alertou.

HCM

Acidentes de viação
pressionam Urgências

Hospital Central de Maputo

EM LUGARES IMPRÓPRIOS

Desencorajada alocação 
de alguns serviços básicos

RIO UMBELÚZI

Casal de pescadores constrói
barco para a travessia

Montagem do barco em Mazambanine

de responder à demanda, es-
tamos em processo de mon-
tagem de outro barco�, refe-
riram.

Novela disse que desde a 
sua chegada ao bairro 25 de 
Setembro, em 1995, tem aju-
dado a comunidade na traves-
sia em tempo de cheias, con-

tando com a ajuda da esposa, 
há três anos.

No entanto, a travessia 
do Umbelúzi não conta com 
a fiscalização de quem de di-
reito para prevenir possíveis 
acidentes derivados da utili-
zação de meios precários na 
travessia.
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  020/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 27 Janeiro
   de 2022

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

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

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             4,14            4,23      4,19
  Botswana             Pula             5,45            5,56      5,51
  eSwatini             Lilangueni       4,14            4,23      4,19
  Mauricias            Rupia            1,45            1,48      1,46
  Zâmbia               Kwacha           3,53            3,61      3,57

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           547,80          558,72    553,26
  Malawi               Kwacha          78,27           79,83     79,05
  Tanzânia             Shilling        27,42           27,97     27,70
  Zimbabwe             Dólar          167,20          170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            11,74           11,98     11,86
  Canada               Dolar           49,82           50,82     50,32
  China/Offshore       Renminbi         9,92           10,12     10,02
  China                Renminbi         9,93           10,13     10,03
  Dinamarca            Coroa            9,47            9,66      9,57
  Inglaterra           Libra           84,61           86,30     85,46
  Noruega              Coroa            7,06            7,20      7,13
  Suécia               Coroa            6,75            6,89      6,82
  Suíça                Franco          67,88           69,23     68,56
  União Europeia       Euro            70,50           71,90     71,20

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,2500000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  0,4640000  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.807,83000
Venda..............  1.808,34000

                              Maputo,  28.01.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
     cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b)  Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
     USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
     obtidas através da Reuters.

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

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

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

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

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

11-out-16
13.30%

58,890.60

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

147,229.00104,206.0019,604.00
13.36%

23,419.00

Valor Títulos Vendidos 64,607.093,301.205,716.49

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

Total / Média

24-jan-22 24-jan-22 24-jan-22

Data da última compra

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

1 - 30 dias
192.99

+ de 63 dias

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

Descrição

14,236.78
Total / Média

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0.00 241.00 163.00 404.00

31 - 63 dias
11,090.44

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.

-

4,902.50

13.25%

Taxa

0.00 0.00 0.00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 142,326.50

-

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
27 de janeiro de 2022

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 5,947.00 2,045.00 1,488.00 9,480.00

Taxa Média Ponderada
Data última colocação 19-jan-22 19-jan-22 19-jan-22 19-jan-22

13.37% 13.38% 13.40% 13.37%

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

13.38%

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

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 01-01-2022 A 31-01-2022)

- - -

-

-

--

-
0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00
-

0.00

Prazo

FPC

16.25%3,404.27

…

0.00

-

0.00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA VENDA DEFINITIVA

10.25%

Taxa

0.00

-

Valor Taxa(a)

Valor

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 27 de Janeiro de 2022. 

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%

58,890.60

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

147,229.00104,206.0019,604.00
13.36%

23,419.00

Valor Títulos Vendidos 64,607.093,301.205,716.49

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

Total / Média

24-jan-22 24-jan-22 24-jan-22

Data da última compra

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

1 - 30 dias
192.99

+ de 63 dias

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

Descrição

14,236.78
Total / Média

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0.00 241.00 163.00 404.00

31 - 63 dias
11,090.44

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.

-

4,902.50

13.25%

Taxa

0.00 0.00 0.00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 142,326.50

-

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
27 de janeiro de 2022

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 5,947.00 2,045.00 1,488.00 9,480.00

Taxa Média Ponderada
Data última colocação 19-jan-22 19-jan-22 19-jan-22 19-jan-22

13.37% 13.38% 13.40% 13.37%

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

13.38%

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

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 01-01-2022 A 31-01-2022)

- - -

-

-

--

-
0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

-

0.00
-

0.00

Prazo

FPC

16.25%3,404.27

…

0.00

-

0.00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA VENDA DEFINITIVA

10.25%

Taxa

0.00

-

Valor Taxa(a)

Valor

Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE
Maputo, 27 de Janeiro de 2022. 

                                              BANCO DE MOÇAMBIQUE
                     TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
                                                DATA :27/01/2022

       09:30        12:30        15:30

                       BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

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

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

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

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

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

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

 FIRST CAPITAL BANK S.A.  63,19  64,45   63,20   64,46  63,19  64,45 

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

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

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

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

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

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

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

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  27.01.2022

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

TAXA DE CÂMBIO            63,20            64,46            63,83 

PUBLICIDADE

O 
GOVERNO vai dispo-
nibilizar trinta e cinco 
milhões de meticais 
para financiar a  re-
toma imediata das 

actividades económicas nos 
distritos afectados pelos ata-
ques terroristas, na província 
de Cabo Delgado.

Para o efeito, o minis-
tro da Indústria e Comércio, 
Carlos Mesquita, procede 
hoje, na cidade de Pemba, 
ao lançamento de linhas de 
financiamento no âmbito do 
Programa de Relançamento 
do Sector Privado (PRSPIII).

Segundo apurou o “No-
tícias”, os beneficiários dos 
recursos financeiros serão  
instituições de micro-crédito 
locais, que terão a responsa-
bilidade de financiar e apoiar 
as Micro, Pequenas e Médias 
Empresas (MPME) com li-
nhas de crédito bonificadas 
orientadas  para a retoma da 
actividade económica.

Segundo uma nota do 
Ministério da Indústria e Co-
mércio (MIC), a que o “No-
tícias” teve acesso, a con-
cessão do financiamento às 
instituições de micro-crédito 
visa flexibilizar a entrega do 
dinheiro às MPME.

A nota explica ainda te-

RECONSTRUÇÃO DE CABO DELGADO

Governo aloca financiamento
para retoma da economia

Os ataques dos terroristas em Cabo Delgado têm também se caracterizado pela destruição de infra-estruturas económicas

rem sido criadas várias li-
nhas de financiamento para 
o sector  comercial rural, 
mulheres chefes de famílias, 
viúvas e jovens desempre-
gados, bem como a pequena 
industria.

De referir que, o sector 
económico foi um dos mais 

afectados  pelos ataques ter-
roristas, com a destruição e 
vandalização de infra-estru-
turas económicas, entre as 
quais cerca de 4,965 micro-
-empresas, pequenas e me-
dias dimensão operando nas 
áreas da indústria, comércio 
geral e serviços.

A fonte explica ainda que 
devido a destruição nos dis-
tritos de Mocímboa da Praia, 
Palma, Muidumbe, Nangade, 
Macomia, Quissanga, Ibo, 
Meluco e Mueda, a provín-
cia de Cabo Delgado perdeu a 
capacidade produtiva na zo-
nas afectadas. 

Carlos Mesquita vai igual-
mente escalar os distritos de 
Chiúre e Metuge onde esta-
belecerá contactos com os 
agentes económicos locais, 
visitará algumas unidades fa-
bris com destaque para uma 
unidade de produção de ál-
cool e de cimento.

SEGUNDO ADRIANO MALEIANE

Combate a fraudes fiscais elevará
índices de arrecadação da receita
O MINISTRO da Economia e 
Finanças, Adriano Maleiane, 
entende que uma maior efi-
cácia no combate ao contra-
bando e outras fraudes fiscais, 
em todo o país, poderá se tra-
duzir na elevação dos índices 
de arrecadação da receita para 
os cofres do Estado.

Para este ano, foi estabe-
lecida na meta orçamental 
arrecadação de uma receita 
fiscal na ordem de 293 mil 
milhões de meticais e o “Exe-
cutivo” entende que o alcan-
ce desta meta   vai exigir um 
esforço acrescido ao sistema 
tributário, sobretudo no que 
respeita ao alargamento da 
base tributária e no combate a 
fraudes fiscais.

O ministro falava na quar-
ta-feira, no distrito de Boane, 
província de Maputo, durante 
um evento que marcou o lan-
çamento oficial do processo 
de patenteamento de 1930 
funcionários da Autoridade 
Tributaria de Moçambique 
(AT).

Relativamente ao acto, 
o ministro  disse que as ad-

versidades que a economia 
nacional enfrenta, resultan-
tes da conjugação de vários 
factores, internos e externos, 
devem despertar nos funcio-
nários da AT um espírito de 
maior entrega para enfrenta-
rem este desafio que se impõe 
na caminhada para tornar o 
país mais próspero e com uma 

economia sustentável.
“Reconhecemos que esta 

tarefa é de todos moçambica-
nos,  mas com particular real-
ce para o sector das Alfânde-
gas, que deverá dar um pouco 
mais de si em prol do nosso  
país”, disse.

Segundo ele,  as Alfân-
degas de Moçambique, para 

além da arrecadação da recei-
ta, têm  a seu cargo a compo-
nente de segurança, “ que é a 
primeira linha de actuação na 
entrada de qualquer merca-
doria no país”.

“As patentes que hoje re-
ceberam devem incutir em 
cada um de vós o espírito de 
responsabilidade e profis-

sionalismo. A vossa conduta 
deve ser exemplar e mode-
lo para a sociedade e quanto 
maior for a patente, maior 
deverá ser a responsabilidade 
individual”, exortou o minis-
tro.

O evento marcou, tam-
bém, o ponto mais alto das 
festividades do Dia Interna-
cional das Alfândegas, que 
este ano decorre sob o lema 
“Ampliando a Transformação 
Digital Aduaneira através de 
uma Cultura de dados e cons-
trução de um ecossistema de 
Dados”.

Serviu igualmente para 
atribuição de certificados de 
mérito aos funcionários, des-
pachantes e agentes econó-
micos que mais se destacaram 
no ano passado.

Em observância ao pro-
tocolo sanitário contra a Co-
vid-19, a cerimónia abran-
geu, nesta primeira fase, um 
número representativo de 
funcionários, sendo que as 
delegações provinciais serão 
encarregues em fazer a répli-
ca da acção.

Parte dos 1930 funcionários da Autoridade Tributaria de Moçambique (AT), recentemente patenteados  

O TRÁFEGO de carga deverá re-
gistar um decréscimo ligeiro de 
1,9 por cento, este ano, como re-
sultado da redução do manuseio 
de mercadorias no ramo ferro-
viário nos corredores Logístico de 
Nacala e de Desenvolvimento do 
Norte.

O Governo estima, todavia, 
que no ramo marítimo, rodoviá-
rio, aéreo e pileline, haverá um 
crescimento de 2,9 por cento, 13,8 
por cento, 3,2 por cento e 1,8 por 
cento, respectivamente, influen-
ciado pela consolidação dos servi-
ços de cabotagem marítima,  reto-
ma das actividades económicas e 

revisão das taxas de segurança de 
carga aérea (TSA) com vista a in-
centivar o segmento do transporte 
de carga.

O Executivo fundamenta ainda 
que para o Transporte Ferroviário 
registar-se-á um decréscimo do 
volume de produção em 12 por 
cento, fundamentado pela dimi-
nuição do fluxo de mercadorias 
em trânsito, devido ao preço das 
commodities no mercado inter-
nacional que tende a baixar.

Analisando o sector rodoviá-
rio, o Governo entende que este 
ano haverá um crescimento do 
volume de produção de 8,2 por 

cento, justificado pela operação e 
consolidação de novos autocarros 
a nível nacional, com impacto na 
redução de tempo de espera nas 
paragens, maior frequência e se-
gurança dos passageiros.

Já no tráfego de passageiros, 
espera-se um crescimento no vo-
lume de produção de 6,8 por cen-
to, justificado pela retoma em ge-
ral, das actividades de transporte e 
sem restrições.

No Transporte aéreo, o cresci-
mento estimado é 2,2 por cento, 
estimulado pelo aumento do trá-
fego aéreo doméstico e regional, 
resultante da recuperação do ho-

rário normal de voos nacionais e 
espera-se com o novo normal re-
tomar a actividade turística.

O Governo estima que, no ge-
ral, nas Comunicações, o volume 
de prestação de serviços em co-
municações e informação terá um 
desempenho positivo ao registar 
um crescimento de 7,5 por cento. 

Este desempenho será resulta-
do do crescimento do uso de cor-
reios e de telefonia móvel que vão 
crescer em 21,1 e oito por cento 
respectivamente, onde continua-
rá a investir na expansão e mo-
dernização da infra-estrutura da 
Rede Móvel. 

Tráfico de carga poderá
decrescer 1,9% este ano
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VOLTOU a ser 
de treze horas diá-
rias o período de 
abastecimento de 
água canalizada 

à cidade da Beira afectado 
pela passagem da depres-
são tropical Ana que forçou 
a um decréscimo para cerca 
de nove horas o tempo de 
fornecimento do recurso.

O anúncio foi feito pela 
directora do Fundo de In-
vestimento e Património 
do Abastecimento de Água 
(FIPAG) na Área Operacio-
nal da Beira, Cremilda Sito-

le, explicando que durante a 
tempestade registou-se um 
corte de energia eléctrica 
que resultou na baixa pres-
são da rede entre 45 e 50 por 
cento.

Falando na sessão do 
Comité Operativo de Emer-
gência, Cremilda Sitole 
acrescentou que, como re-
sultado desta situação de 
emergência, o período do 
fornecimento do precio-
so líquido tinha reduzido 
tendo sido necessário re-
correr a camiões-cisternas 
para assegurar a água aos 

munícipes.
“Neste momento, o sis-

tema de abastecimento de 
água voltou a operar nor-
malmente nas cidades de 
Beira e Dondo”, garantiu.

Num outro pronuncia-
mento revelou que como 
outra medida de mitiga-
ção da presente época chu-
vosa e ciclónica 2021-2022, 
o FIPAG já activou na ci-
dade da Beira o respectivo
plano de emergência que,
entre outros itens, inclui a
disponibilidade de produ-
tos químicos para o trata-

Abastecimento de água
normalizado após “Ana”

mento de água.
Trata-se de 234.550 

quilogramas de sulfato de 
alumínio para um período 
de 130 dias, 27 mil quilo-
gramas de sudflock para 53 
dias e 55.675 quilogramas 
de cloro para cobrir 55 dias.

De recordar que, o for-
necimento de água às ci-
dades de Beira e Dondo 
atinge uma média de 67 
mil consumidores estando, 
entretanto, previsto para o 
próximo ano a construção 
de um novo centro dis-
tribuidor de água na zona 
do Estoril, num investi-
mento do Banco Mundial 
em 18,2 milhões de dólares 
norte-americanos.

O centro em questão 
terá capacidade de abas-
tecer cerca de 90 mil con-
sumidores localizados nos 
bairros de Estoril, Chota, 
Matacuane, Macurungo, 
Muave e Manga.

O empreendimen-
to será composto por um 
reservatório de cinco mil 
metros cúbicos e uma torre 
de pressão de 500 metros 
cúbicos, uma loja de con-
veniência, um centro de 
pré-tratamento de água, 
uma estação de bombagem 
localizada na zona da Mun-
hava e uma conduta adu-
tora de seis quilómetros.

A empreitada está in-
corporada no Projecto do 
Abastecimento de Água e 
Apoio Institucional, de-
nominado WASIS-2 que 
visa responder à actual de-
manda na capital provincial 
de Sofala.

Tal acontece numa al-
tura em que se verifi-
ca uma grande procura de 
água potável nos diversos 
bairros, designadamente 
Macúti, Manhanhe, uma 
parte da Manga, Macurun-
go, Chota, Muave e zona de 
Monte-Verde.

Também decorre naque-
la cidade a transferência do 
sistema de abastecimento 
de água dos anteriores para 
actuais ramais da rede de 
uma extensão total de 120 
quilómetros.  

Água volta a jorrar sem restrições nas torneiras de Beira e Dondo

Agentes do SERNIC
negam agressão a réus
DOIS agentes do Serviço 
Nacional de Investigação 
Criminal (SERNIC) nega-
ram ontem perante a 6.ª 
Secção do Tribunal Judi-
cial de Sofala ter agredido 
fisicamente alguns dos 12 
réus indiciados na morte 
de quatro guardas entre 
Novembro de 2020 e Mar-
ço de 2021 numa residên-
cia na Chamba, num esta-
belecimento comercial e 
numa fábrica de blocos na 
cidade da Beira.

De recordar que, no 
arranque do julgamento, 
dia 18, os réus em ques-
tão acusaram agentes do 
SERNIC de os terem for-
çado durante a instrução 
preparatória do processo 
a assinarem declarações 
que não foram feitas por si 
além de os terem submeti-
do a agressões físicas.

Assim, o declarante 
Celmo Nhandoro, um dos 
agentes do SERNIC acusa-
dos, disse que os réus não 
confessaram os crimes sob 

qualquer tortura.
“Alguns elementos do 

grupo não dificultaram o 
nosso trabalho. Confes-
saram os crimes cometi-
dos na casa de um cidadão 
português em Chamba, 
onde mataram dois guar-
das, assaltaram várias 
bombas e uma fábrica de 
blocos”, contou.

Nhandoro revelou que 
o primeiro do grupo a ser
capturado foi o réu C. 
Seba que na altura estava 
na zona da Munhava. Ele 
mostrou o cemitério onde 
estava escondida uma das 
armas roubadas num dos 
assaltos, além dos macha-
dos que usaram nas suas 
incursões.

O declarante acrescen-
tou que, em seguida, o réu 
C. Seba mostrou disponi-
bilidade de colaborar e li-
gou para os outros colegas
do grupo. Foi assim que
foram capturados os res-
tantes membros da qua-
drilha.

Revelou que o último a 
ser capturado, através de 
um mandato do tribunal, 
foi R. Dina, um indivíduo 
bastante conhecido por já 
ter cometido vários cri-
mes.

Celmo Nhandoro afir-
mou ainda que não esteve 
na detenção de alguns dos 
réus por isso não reconhe-
ceu algumas caras. Ouviu 
falar de alguns deles em-
bora não tenha certeza de 
que se tratassem de crimi-
nosos.

Outro declarante, 
igualmente agente do 
SERNIC, de nome Osval-
do Macause que assumiu o 
seu envolvimento na cap-
tura de último membro do 
grupo.

“Eu e dois colegas con-
seguimos neutralizar R. 
Dina na zona do Chingus-
sura, na via pública. Daí 
em diante os meus colegas 
deram continuidade às in-
terrogações”, recordou.

Osvaldo Macause 

acrescentou que R. Dina 
chegou a confirmar que 
esteve envolvido nos as-
sassinatos em algumas 
bombas, numa fábrica de 
blocos e na residência do 
cidadão português.  

Lembre-se que, no 
início da audição, alguns 
dos réus, incluindo um 
antigo agente da Polícia 
da República de Moçam-
bique(PRM), negaram as 
acusações que pesam sobre 
si, limitando-se a aceitar o 
crime de assalto às bombas 
do Macurungo.

Outros negaram ter 
participado em qualquer 
dos crimes de que estão a 
ser acusados e queixaram-
-se de ter sido ouvidos na
ausência de advogados.

Ainda ontem, o Tribu-
nal Judicial Provincial de 
Sofala marcou para o dia 
4 de Fevereiro a audição 
de declarantes agentes da 
Polícia da República de 
Moçambique das 4.ª e 7.ª 
esquadras. 

Réus respondem em juízo

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL, IP
DELEGAÇÃO DE MONTEPUEZ 

REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de concursos
De acordo com o nº 1 do Artigo 32 conjugado com o Artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 5/2016, 

de 8 de Março, o Instituto Nacional de Acção Social Delegação de Montepuez Convida a pessoas singulares, micro e pequenas empresas interessadas para apresentarem propostas fechadas de acordo com o seguinte:

Nº de Concurso Objecto de Concurso
Entrega/ abertura das Propostas Garantia 

ProvisóriaData e Hora Limite de Entrega das Proposta Data e Hora de abertura das Propostas

Concurso Limitado nº 01 Fornecimento de Meios de Compensação 24.02.2022 08H00 24.02.2022 09hrs N/A

Concurso Limitado nº 02 Fornecimento de Lanches e Refeições 24.02.2022 08H00 24.02.2022 09hrs30 N/A

Concurso Limitado nº 03 Fornecimentos Mobiliário de Escritório e Residência 24.02.2022 08H00 24.02.2022 10hrs N/A

Concurso Limitado nº 04 Fornecimento de Utensílios Diversos 24.02.2022 08H00 24.02.2022 10hrs30 N/A

Concurso Limitado nº 05 Prestação de Serviço de aluguer de viaturas para campo 24.02.2022 08H00 24.02.2022 11hrs N/A

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso, adquirir ou levanta-los no Instituto Nacional de Acção Social- Montepuez, pela importância não reembolsável de

1.000,00 MT (Mil Meticais).

2.O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Publicas, Fornecimento de bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo decreto nº05/2016, de 08 de Marco.

3. As propostas deverão ser entregues no endereço a seguir e serão abertas em Sessão Publica, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer no Instituto Nacional de Acção Social -Montepuez, sita a Avenida

FPLM, Bairro Mirige de Cabo Delegado com o contacto: Telefone: 27251178 Telefax: 27251182

Montepuez, 26 de Janeiro de 2022

 A Delegada 
Elisa Marquiola
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A máscara evita que os vírus que se encontram nas gotas 
de saliva e secreções nasais de pessoas com COVID-19 
infectem outras pessoas ou contaminem os objectos ao 

redor. 

O NÚMERO de pessoas internadas devi-
do à Covid-19 reduziu no país de 72, na 
quarta-feira, para 67, ontem, com a atri-
buição de alta hospitalar a sete pacientes e 
internamento de outros cinco.

Um comunicado do Ministério da 
Saúde (MISAU) indica que foram hospi-
talizados dois doentes em Inhambane, 
um na Zambézia, igual número em Gaza 
e cidade de Maputo. No mesmo período, 
três pessoas deixavam os centros de tra-
tamento na província de Gaza, dois em 
Inhambane e igual número na cidade de 
Maputo.  No período em referência, o país 
registou a morte de uma idosa de 88 anos, 
o que elevou para 2164 o total de óbitos
por Covid-19 no território nacional. 

Ainda de acordo com o MISAU, 301 
pessoas acusaram positivo para o Sars-
-CoV-2, das 3943 análises feitas, signifi-
cando uma taxa de positividade de 7,6 e a 
acumulada de 18,36 por cento.

A província da Zambézia contribuiu 
com 71 novas infecções, a cidade de Ma-
puto com 48, Inhambane com 46 e pro-
víncia de Maputo com 40. Com estas 
contaminações, subiu para 223.413 o total 
de pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 
desde que o país confirmou o primeiro 
episódio, em Março de 2020. 

Os dados da Saúde mostram, igual-
mente, o aumento para 208.770 do nú-
mero de  recuperados com a declaração, 
ontem, de mais 654 curados. Destes, 276 

foram declarados na província de Gaza, 
109 em Inhambane, 101 em Nampula, 93 
na Zambézia e 75 na província de Maputo.    

Assim, o número de casos activos 
reduziu de 12.829, na quarta-feira, para 
208.770, ontem. 

Apesar da melhoria dos principais in-
dicadores epidemiológicos da Covid-19, 
as autoridades da Saúde apelam ao reforço 
das medidas de prevenção, sobretudo nos 
centros de acomodação, para que estes 
não se transformem em focos de trans-
missão do vírus.  Recomenda, por isso, 
que se assegure que as pessoas tenham e 
usem correctamente as máscaras, lavem 
ou desinfectem regularmente as mãos e 
cumpram a etiqueta da tosse.

PELO menos 280 estabelecimen-
tos de educação pré-escolar, dos 
698 registados, poderão reabrir 
as portas após o relaxamento das 
medidas de prevenção da Co-
vid-19 anunciado pelo Governo. 
Segundo a directora nacional da 
Criança no Ministério do Género, 
Criança e Acção Social, Angélica 
Magaia, o número de centros in-
fantis que pediram a verificação 
das suas condições tem tendên-
cia crescente este mês, o que 
significa que mais instituições 
poderão abrir as portas.

Estes estabelecimentos vol-
tam a observar o horário normal 
de funcionamento, mercê da 

criação de condições para o re-
torno seguro às actividades, no 
contexto da Covid-19.

Assim, as escolinhas vão 
funcionar das 6.30 às 16.30 ho-
ras, contra o anterior horário das 
8.00 às 12 horas, observado no 
ano passado. 

“Trabalhávamos com os 
centros infantis para se prepara-
rem, organizando os refeitórios e 
dormitórios para a observância 
do distanciamento mínimo de 
dois metros, para garantir o re-
torno seguro dos meninos, com 
base na folha de verificação”, 
apontou.

Reconheceu que, de acor-

do com as demarcações feitas, a 
capacidade de acolhimento dos 
centros poderá reduzir.

Avançou que foram criadas 
equipas técnicas nas províncias, 
compostas pelos Serviços dos 
Assuntos Sociais, Direcção do 
Género, Criança e Acção Social, 
Direcção Provincial de Saúde, 
para formar os gestores dos cen-
tros infantis sobre as medidas de 
prevenção da Covid-19.

Além da observância do 
distanciamento de pelo menos 
dois metros na interacção entre 
as crianças, os jardins infantis 
devem limpar regularmente as 
instalações, medir a temperatu-

ra corporal e higienizar as mãos 
dos utentes à entrada, assegurar 
que não haja partilha de objectos 
durante as actividades lúdicas e 
garantir a confecção e forneci-
mento das refeições de acordo 
com o protocolo sanitário.  

Aquando da aprovação do 
Decreto 76/2021, que autorizou 
a retoma das actividades, ti-
nham sido suspensos o descan-
so, a confecção e toma de refei-
ções por serem momentos que 
comprometeriam a observância 
das medidas de prevenção, o 
que ditou a redução do tempo 
de funcionamento dos centros 
infantis.

DUZENTAS e quarenta toneladas de 
alimentos é o que o Instituto Nacional 
de Gestão e Redução do Risco de De-
sastres (INGD) precisa para assegurar a 
assistência alimentar às mais de 12 mil 
pessoas afectadas pela depressão tropi-
cal Ana na província de Tete.

A delegada do INGD, Tereza Jeque, 
revelou ao “Notícias” que já foi aberto 
um posto de saúde num dos centros de 
acomodação e estão em curso traba-
lhos de monitoria da situação, mon-
tagem de tendas, abertura de latrinas e 

fornecimento de água.
“Até ao momento temos disponí-

vel, para assistir as vítimas, uma quan-
tia básica de produtos diversos, bem 
como tendas, mantas e barcos para fa-
cilitar a movimentação em alguns dis-
tritos. Continuamos a apelar à solida-
riedade às famílias afectadas”, instou.

Disse ainda que nos distritos de 
Moatize e cidade de Tete estão insta-
lados três centros de acomodação, que 
acolhem 290 famílias, tendo no total 
cerca de 1400 pessoas, que estão já a 

receber assistência. Mas os números 
poderão aumentar porque os trabalhos 
de monitoria ainda estão em curso.

Refira-se que nesta província a 
depressão tropical causou a morte de 
quatro pessoas, entre elas o adminis-
trador do distrito da cidade de Tete, 
José Mandere, além de ter destruído 
totalmente duas unidades sanitárias, 
18 salas de aula, 20 postes de energia e 
16 quadros de furos de água. Também 
deixou submersas mais de 76 casas e 
danificou parcialmente 1720.

O RESTABELECIMENTO da 
energia da rede eléctrica na-
cional à vila autárquica de 
Marromeu, em Sofala, poderá 
acontecer até 6 de Fevereiro, 
segundo garantias da Electri-
cidade de Moçambique (EDM).

O director da Área Ope-
racional da Beira, Ferdinando 
Mucabare, disse que os técni-
cos do sector já se encontram 
no terreno a trabalhar ardua-
mente na montagem das tor-
res de emergência, depois do 
desabamento das anteriores 
duas, aquando da passagem da 
depressão tropical Ana.

Um gerador de 500 KVA 
já foi mobilizado da cidade de 

Quelimane, na Zambézia, para 
a vila de Marromeu, conforme 
deu a conhecer o director dos 
Serviços Provinciais de Infra-
-estruturas de Sofala, Octávio
Chicoco.

A secretária de Estado na 
província, Stella Zeca, defen-
deu a necessidade de criativi-
dade na busca de soluções para 
garantir o restabelecimento 
das vítimas destas intempé-
ries, sobretudo no distrito de 
Marromeu.

Falando na Beira, na sessão 
do Comité Operativo de Emer-
gência, Stella Zeca falou da ne-
cessidade de envolvimento de 
todos para suprir os efeitos da 

O 
FUNDO das Nações 
Unidas para a Infân-
cia (UNICEF) está a 
destacar pessoal e 
a preparar material 

médico e nutricional, água, de 
saneamento e kits de higiene, 
bem como a criar espaços de 
aprendizagem temporários 
para apoiar crianças e famílias 
afectadas pela Depressão Tro-
pical Ana. 

Segundo uma nota do 
UNICEF ontem enviada ao 
“Notícias”, há probabilida-
de de mais de 45 mil pessoas, 
incluindo 23 mil mulheres e 
crianças, precisarem de as-
sistência humanitária na se-
quência da tempestade que 
atingiu as províncias de Nam-
pula, Zambézia, Tete, Niassa, 
Sofala e Manica. 

Acrescenta que a tem-
pestade causou inundações, 
danificou quase 10.500 casas, 
bem como infra-estruturas 
públicas, incluindo pontes, 
linhas eléctricas, escolas, sis-

temas de água, e instalações 
de saúde. 

Cita o Instituto Nacional 
de Gestão e Redução do Ris-
co de Desastres (INGD) como 
tendo dito que 12 instalações 
de saúde e 346 salas de aula 
(137 escolas) foram danifica-
das ou destruídas, deixando 
27.383 alunos sem lugar para 
aprender antes do novo ano 
lectivo, cujo arranque está 
previsto para segunda-feira, 
31 de Janeiro. Espera-se que 
estes números aumentem, 
uma vez que as equipas no 
terreno ainda estão a avaliar a 
situação. 

“Dado que Moçambique 
está na sua estação chuvosa, 
a situação poderá deterio-
rar-se rapidamente se outra 
depressão tropical ou ciclone 
trouxer chuvas adicionais sig-
nificativas a rios e barragens já 
cheias”, indica a nota.

“Estamos a trabalhar em 
conjunto com o Governo mo-
çambicano e os nossos par-

ceiros para prestar assistência 
às crianças e suas famílias nas 
áreas afectadas”, disse Maria 
Luísa Fornara, representante 
do UNICEF em Moçambique. 

Acrescenta que esta última 
tempestade lembra que a cri-
se climática é uma realidade 
e que as crianças são as mais 
afectadas por eventos severos 
relacionados.

Segundo a nota, a distri-
buição de mantimentos, bal-
des, pastilhas purificadoras 
de água e sabão, alimentos 
terapêuticos prontos a usar 
para crianças desnutridas vai 
começar nos próximos dias, 
ao mesmo tempo que são cria-
dos espaços de aprendizagem 
temporários onde as crianças, 
cujas escolas tenham sido da-
nificadas/destruídas, possam 
aprender e brincar em segu-
rança.  

No mesmo quadro, o UNI-
CEF tem vindo a partilhar 
mensagens de protecção e 
prevenção para mitigar o im-

pacto da tempestade, através 
de rádios provinciais e locais e 
unidades móveis multimédia. 

O UNICEF estima que 
precisará de 3,5 milhões de 
dólares para responder às ne-
cessidades imediatas das po-
pulações afectadas. A orga-
nização está a utilizar os seus 
abastecimentos pré-posicio-
nados e a mobilizar fundos 
internos. 

De 2016 a 2021, o país en-
frentou dois graves eventos de 
seca e oito tempestades tropi-
cais, incluindo os ciclones Idai 
e Kenneth, que atingiram o 
país em 2019, num período de 
seis semanas, e afectaram 2,5 
milhões de pessoas. 

De acordo com a ferra-
menta de avaliação de risco de 
desastres INFORM, Moçambi-
que ocupa o 9.º lugar dentre 
191 países, devido à elevada 
vulnerabilidade do país aos 
perigos, exposição aos riscos 
e falta de capacidade de res-
posta. 

DEPRESSÃO ANA

Enviados meios 
de socorro para 
zonas afectadas

150 famílias acomodadas no Pavilhão do Instituto Industrial de Matundo, na cidade de Tete

Vítimas carecem 
de alimentos em Tete

Reduzem internamentos 
por Covid-19 no país

Duzentas e oitenta
escolinhas voltam a abrir

Marromeu poderá voltar a 
ter energia a 6 de Fevereiro

presente época chuvosa e ci-
clónica 2021-2022.

Neste quadro, a Adminis-
tração Nacional de Estradas 
(ANE) deverá envidar esforços 
para identificar meios alterna-
tivos, como o recurso ao cal-
cário de Muanza, para a com-
pactação do troço crítico da 
estrada Marromeu-Caia, que 
se encontra intransitável.

Sobre o assunto, o delega-
do da ANE em Sofala, António 

Deveste, indicou estar em curso 
a mobilização de um emprei-
teiro para obras de emergência 
com vista a tirar a vila de Mar-
romeu do isolamento em que se 
encontra.

Revelou ainda que, no ge-
ral, cerca de 250 quilómetros 
de estradas classificadas  en-
contram-se intransitáveis na 
província de Sofala, nomea-
damente Marromeu-Caia, 
Dondo-Inhaminga, Chemba-
-Mulima, Caia-Chemba, Bei-
ra-Sengo, Gorongosa-Piro e
Marínguè-Chawawa.

O director-executivo dos 
CFM-Centro, António Bié, 
anunciou que uma equipa téc-
nica está a monitorar a Linha de 
Sena, incluindo o ramal Inha-
mitanga-Marromeu, para de-
terminar a circulação de com-
boios.

O interveniente realçou 
que, numa primeira fase, po-
derá circular o comboio de 
transporte de carga entre Beira 
e Marromeu, sendo que a con-
cretização desta intenção esta-
va ainda dependente da avalia-
ção técnica do estado da via.

O TRIBUNAL Judicial da Pro-
víncia de Cabo Delgado conde-
nou ontem, em Pemba, a penas 
que variam de 10 a 30 anos de 
prisão efectiva 22 cidadãos na-
cionais, entre homens e mu-
lheres, acusados pelo Ministé-
rio Público de pertencerem ao 
grupo terrorista, que protago-
niza ataques armados em al-
guns distritos desta desde finais 
de 2017.

Trata-se de sobreviventes 
de um naufrágio ocorrido em 
2020 no alto-mar, no distri-
to costeiro de Mecúfi, prove-
nientes de Memba, província 
de Nampula, que, segundo 
investigações levadas a cabo 
pela Procuradoria, os mesmos 
tinham como destino o distrito 
de Mocímboa da Praia para se 
juntarem ao grupo terrorista.

Segundo apurou-se na al-
tura, viajavam na embarca-
ção 48 pessoas, mas, chegado 
à zona do distrito de Mecufi, o 
barco naufragou devido ao mau 
tempo que se fazia sentir, cau-
sando a morte de 13  pessoas e 35 
sobreviveram graças ao pronto 
socorro de alguns pescadores.

O Ministério Público fun-
damenta na sua acusação que 
os arguidos, ora condenados, 
praticaram crimes de alta trai-
ção à pátria, associação para 
delinquir, de pertencer ao grupo 
terrorista que semeia dor e luto 

Pena de prisão maior 
para 22 arguidos

As acções dos grupos terroristas provocaram a morte e deslocação de milhares de pessoas em Cabo Delgado

nas diversas famílias de alguns 
distritos de Cabo Delgado e pe-
diu pena máxima para todos. O 
juiz da causa, Zacarias Napati-
ma, que vinha julgando o caso 
desde o ano passado, depois 
da produção de provas em vá-
rias sessões de audiências num 
processo conjunto, decidiu on-
tem condenar a esposa do pro-
prietário da embarcação e três 
marinheiros a 30 anos de prisão 
efectiva. Os restantes arguidos 
foram condenados a penas que 
variam entre 10 e 23 anos de pri-
são maior. O tribunal concluiu 
que todas as pessoas que iam a 
bordo do barco naufragado ti-
nham como destino o distrito 

de Mocímboa da Praia, e foi pro-
vado em julgamento que iam se 
juntar ao grupo terrorista.

O Ministério Público, repre-
sentado no caso pelo procura-
dor Marcelino Paulo, disse estar 
satisfeito com a decisão tomada 
pelo tribunal de condenar a to-
dos integrantes do grupo que 
estavam a ser transportados na 
referida embarcação.  

Por seu turno, Falume Anli, 
defensor oficioso do Instituto de 
Patrocínio e Assistência Jurídica 
(IPAJ), referiu estar conformado 
com a posição do Tribunal. Este 
é o terceiro julgamento relacio-
nado com o terrorismo em Cabo 
Delgado desde que iniciaram as 

acções de ataques armados em 
finais de 2017.  

Nos processos anteriores, 
foram julgados mais de 100 in-
divíduos, acusados de parti-
ciparem directamente nas in-
cursões de destruição de bens 
públicos e privados, bem como 
provocaram a morte de muitas 
pessoas, tendo sido condena-
dos a penas que variam de 10 a 
30 anos de cadeia. Nos mesmos 
processos, vários cidadãos, en-
tre nacionais e estrangeiros, fo-
ram absolvidos pelo tribunal por 
alegada insuficiência de provas 
da sua participação nos ataques, 
mas, mais tarde, voltaram a se 
juntar aos grupos terroristas.



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

Sexta-feira, 28 de Janeiro de 2022

A VOZ DO MUNÍCIPE
Ivo Oliveira

MUNÍCIPES clamam do apagão dos 
semáforos e/ou o funcionamento 
deficiente em algumas avenidas da 
urbe. Ivo Oliveira, um dos muní-
cipes interpelados pela nossa Re-
portagem, apontou haver graves 
problemas de funcionamento dos 
semáforos na cidade.

“Desde que o Conselho Munici-
pal passou a gerir os semáforos, es-
ses começaram a ter problemas sé-
rios. Actualmente funcionam com 
muita deficiência. Como é possível 
que todos eles acendam numa úni-
ca vez?”, questionou Oliveira.

Valdemiro Amisse, que também 
lamentou o facto, referiu que a si-
tuação está péssima. Disse que os 
semáforos da cidade funcionam de 
forma irregular em muitas vezes.

“Acho que a Electricidade de 
Mocambique (EDM) devia traba-
lhar com o município, com vista a 
resolver este  problema, que cons-
titui uma ameaça à vida dos muní-
cipes, visto que ficam atentos aos 

sinais luminosos para poderem 
atravessar as vias, sobretudo as 
pessoas com deficiência”, sugeriu 
Amisse.

Sérgio Albano afirmou que a si-
tuação não é das melhores, porque 
existem ruas ou avenidas em que 
os sinais luminosos não funcionam  
devidamente.

“Não é um assunto recente. É 
um problema antigo, uma situação 
que periga a vida dos automobilis-
tas e peões. Daquilo que acompa-
nhei, o município deve estar indi-
ferente à situação”, indignou-se o 
munícipe.

Salimo Juma, automobilista, la-
mentou, por seu turno, que os se-
máforos estejam inoperacionais ou 
funcionem com deficiência, cor-
roborando que se trata duma si-
tuação que coloca em perigo a vida 
dos munícipes.

O interlocutor criticou, en-
tretanto, a maneira como os au-
tomobilistas e peões se fazem às 

Cidadãos pedem melhor
gestão dos semáforos

Ivo Oliveira Valdemiro Amisse Sérgio Albano

Salimo Juma

estradas, afirmando que o fazem 
sem observância das regras e obri-
gações prescritas no código de es-
trada.

“Ana” provoca 
morte e deixa rasto 
de destruição

U
MA criança morreu 
e três outras pes-
soas contraíram fe-
rimento, estando 
neste momento in-

ternadas no Hospital Central 
de Nampula, na sequência 
da passagem da depressão 
tropical Ana pela capital pro-
vincial de Nampula. A crian-
ça perdeu a vida no bairro 
suburbano de Napipine, e 
feridos na Unidade Comunal 
de Malelane, em consequên-
cia do desabamento das casas 
onde viviam.

As intensas chuvas acom-
panhadas de ventos fortes 
que se bateram sobre a cidade 
de Nampula também deixa-
ram um rasto de destruição, 
sobretudo de casas de cons-
trução precária, vias de aces-
so e algumas salas de aula, na 
zona suburbana. 

Inocência Paconeta, che-
fe-adjunta da unidade comu-
nal de Malelane, que prestou 
a informação, não precisou 
o número de casas desaba-
das naquela zona, mas disse 
acreditar que são inúmeras, 
porquanto decorre o respec-
tivo levantamento, com vista 
a iniciar o processo de dispo-
nibilização de apoios.

Lamentou o facto de as 
chuvas, além de destruírem 
casas, terem deixado em 
condições precárias a circu-
lação de pessoas e bens nas 
estradas da zona, deixando 
os moradores praticamente 
encurralados. 

“É que, numa cidade 
como Nampula, sem estra-
das em boas condições, a 
vida das pessoas pára, e é o 
que estamos a assistir. Estas 
chuvas agravaram os cróni-

cos problemas de mobilidade 
urbana”, acrescentou.  

A nossa Reportagem rea-
lizou uma ronda por alguns 
bairros e constatou a destrui-
ção generalizada de casas, na 
sua maioria de construção 
precária. Em alguns bairros, 
a situação é preocupante, a 
exemplo de Napipine, Cava-
laria, Namicopo, Carrupeia, 
Namutequeliua, Muahivire, 
Unidade Comunal Cossore, 
Mutauanha e Muatala. 

Até à altura da nossa re-
tirada, as pessoas, cujas re-
sidências desabaram, ainda 
não haviam recebido apoio 
por parte das autoridades, 
sobretudo em produtos de 
primeira necessidade e ma-
teriais de construção.

Aflito e sem saber onde 
alojar a família, António 
Amissone, residente do bair-

Casas de construção precária desabaram na sequência da passagem da depressão tropical Ana

ro de Namutequeliua, na zona 
dos “Macondes”, disse que só 
conseguiu salvar os filhos, to-
dos os bens ficaram destruí-
dos com o desmoronamento 
da casa. 

 “Não sobrou nada da mi-
nha casa. Não tenho meios, 
e não sei onde vou ficar. Até 
agora não recebi nenhum 
apoio, quer das autoridades 
governamentais, quer muni-
cipais. Contudo, espero que 
haja sensibilidade em relação 
à situação em que nos encon-
tramos e que o apoio chegue 
para minimizar o  sofrimen-
to”, apelou.

Quem também perdeu 
casa é Maessa Martins, mo-
radora do populoso bairro de 
Namicopo. Ela disse que, por 
pouco, seria soterrada, quan-
do a infra-estrutura desabou. 
Maessa Martins não tem con-
dições para adquirir material 
de construção para recons-
truir a sua casa, e neste mo-
mento dorme ao relento.

Juvenália Martins, mora-
dora do bairro de Carrupeia, 
também  viu a sua casa des-
truída pelas chuvas. Tal como 
os outros, Juvenalia Martins 
aguarda a ajuda das autorida-
des, pois não tem meios para 
reerguer a sua residência nem 
para comprar comida. 

“Fico muito triste, por-
que, em condições normais, 
as estruturas do bairro já de-
viam ter feito o levamento da 
situação das famílias afecta-
das, para efeitos de eventuais 
apoios. Até agora, esse traba-
lho ainda não foi realizado, 
pelo menos neste bairro”, 
observou.  Tal como acon-
tece com outras pessoas que 
sofreram com as enxurradas 
e que carecem de socorro, 
Martinho Martinho, residente 
no bairro da Cavalaria, diz ser 
estranho que ainda não tenha 
havido ajuda por parte das 
autoridades governamentais.

Agravada 
degradação das vias

Famílias viram o seu esforço deitado abaixo

ALÉM de inundar e des-
truir casas, as chuvas cria-
ram enormes constran-
gimentos à circulação de 
automóvel, em virtude da 
destruição ou corte de al-
gumas estradas que dão 
acesso aos bairros, difi-
cultando, deste modo, a 
comunicação rodoviária 
entre zonas habitacionais.

Tais são os casos das 
estradas Namicopo-Na-
miepe-Sausaua, Uni-
dade Comunal de Na-
m i t e c a - M u a h i v i r e , 
Namutequlíua-Avenida 
Eduardo Mondlane, Cam-
pus da UniRovuma-Gula-
mo, no bairro de Napipine, 

e Viaduto-Trim-Trim, na 
estrada de Nova Chaves, no 
bairro de Murrapaniua. 

 “Neste estado em que 
se encontra a estrada, não 
é possível a circulação de 
carros e peões. Agora esta-
mos limitados, em termos 
de movimentação para ou-
tros bairros. Estas chuvas 
vieram piorar a degrada-
ção desta via que, desde há 
muito precisa de reabilita-
ção”, disse Manuel Alber-
to, morador em Namiteca. 

Em Mutauanha, devido 
ao corte da principal es-
trada que dá acesso àquele 
bairro, os moradores locais 
decidiram executar obras 

de reparação da via, usan-
do sacos de areia, paus e 
bambus, para não ficarem 
isolados do resto da cida-
de, como acontece com 
algumas áreas residenciais.

Todavia, segundo cons-
tatou a nossa Reportagem, 
algumas valas de drenagem 
em certos bairros estão re-
pletas de resíduos sólidos, 
principalmente na perife-
ria da cidade. A não remo-
ção dos resíduos sólidos fez 
com que as águas pluviais 
arrastassem e espalhassem 
o lixo que já está a provo-
car cheiro nauseabundo,
constituindo um atentado
à saúde pública.

Município faz 
levantamento da situação
O CONSELHO Municipal da Cidade 
de Nampula diz estar ainda a fazer um 
levamento de toda a situação criada 
pela passagem da depressão tropi-
cal Ana na urbe, no que se refere ao 
número real das casas destruídas e de 
pessoas desalojadas, com vista à dis-
ponibilização de apoios.

“Já estivemos reunidos e criamos 

uma comissão de emergência que vai 
trabalhar com as estruturas do Go-
verno. Para o efeito, foram traçados 
vários planos de intervenção, cuja 
implementação contará também com 
o envolvimento das nossas estruturas 
de base”, explicou Nelson Carvalho,
chefe do gabinete de Comunicação e
Imagem no Conselho Municipal.

A fonte referiu que a edilidade 
está ciente dos problemas criados e já 
conhece as áreas residenciais que fo-
ram mais afectadas, incluindo as vias 
de acesso danificadas pelas chuvas, 
o que, na sua opinião, vai facilitar o
trabalho de levantamento da situa-
ção em curso para imediata inter-
venção.

Governo garante apoio 
O Governo da província de Nampula diz 
que tudo está a ser feito para que, depois 
de concluído o levantamento em curso das 
casas que desabaram, a ajuda possa aconte-
cer urgentemente. 

A promessa foi feita pelo chefe do Exe-
cutivo provincial, Manuel Rodrigues, de-
pois de ter visitado o distrito de Nampula, 
cujo território abarca a área da cidade, para 
se inteirar do nível de destruição causada 
pela chuva.

 O dirigente apelou à população a aban-
donar as zonas consideradas de risco, para 
evitar que em cada época chuvosa não sofra 
em consequência do desabamento das resi-
dências, como aconteceu desta vez. 

 O administrador do distrito de Nampu-
la, Rafael Tarcísio, disse que as chuvas des-
truíram total e/ou parcialmente duas mil 
casas, desalojando mais de 10 mil pessoas. 
Neste momento, prosseguem levantamen-
tos, particularmente nas zonas recônditas 
do distrito. O acesso aos bairros periféricos tornou-se ainda mais difícil
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

SEGUNDA SECÇÃO

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

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

rés-do-chão, cidade de Nampula.

Nampula, aos 19 de Janeiro de 2022

O Escrivão de Direito
Ussene I. Cantassula

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. Boliz Júlio
29

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

              Projecto de Resiliência Rural do Norte de Moçambique (MOZNorte)

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO: 01/IC/
MOZNORTE/2021 

Nos termos da alínea e) do número 3 do Art. 33 do Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 08 de Março, comunica-se o 
Cancelamento do Concurso Público nº 01/IC/MOZNORTE/2021, para a Contratação 
do Coordenador Geral do Projecto de Resiliência Rural do Norte de Moçambique 
(MOZNorte).

Maputo, Janeiro de 2022

UGEA

833

Projecto de Gestão Integrada de Agricultura e Recursos Naturais

Anúncio de manifestação de interesse
Para Contratação de Consultores Individuais 

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS), 
está a implementar e expandir por várias províncias de Moçambique o “Projecto de Gestão Integrada de
Agricultura e Recursos Naturais”, que visa estimular a economia rural através da integração de famílias
das comunidades locais no desenvolvimento de cadeias de valor sustentáveis, com base agrícola e flo-
restal por forma a melhorar a sua renda e qualidade de vida, com respeito pela conservação ambiental.

2. Nesta sequência, o FNDS pretende contratar consultores individuais para as seguintes posições:

3. Assim sendo, o FNDS convida a todos os interessados a manifestarem o seu interesse para realizar os
trabalhos acima referidos. Os candidatos serão seleccionados de acordo com os procedimentos do Ban-
co Mundial, conforme definido no Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financia-
mento de Projectos de Investimento de Bens, Obras, Serviços Técnicos Serviços de Consultoria de Julho de
2016, o método de contratação será Consultor Individual (IC).

4. Os candidatos interessados e com o perfil exigido deverão enviar as suas propostas de candidatura que
devem consistir nos seguintes documentos: Carta de candidatura, CV, cópia dos diplomas ou certificados
dos graus académicos e mínimo de 3 referências contactáveis, até ás 14.00 horas de 14 de Fevereiro
de 2022 para o endereço abaixo indicado. Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados.

5. Esclarecimentos adicionais e Termos de Referência poderão ser obtidos no endereço abaixo indicado,
de segunda a sexta-feira, das 8.00 às 15.00 horas. Os envelopes contendo as Manifestações de Interesse 
devem estar claramente identificados com a referência descrita acima.

Endereço:
Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) 
Praça dos Heróis, Caixa Postal-1406, rés-do-chão, Telefone: 21360957
Edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Email: procurement@fnds.gov.mz
Maputo – Moçambique.
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O PARTIDO para Ampliação 
Social de Moçambique (PASO-
MO) vai anunciar, nos próximos 
dias, em quantos municípios irá 
concorrer nas próximas eleições 
autárquicas agendadas para 
2023, estando neste momento a 
trabalhar na definição das prio-
ridades e traçar estratégias, o 
que passa pela identificação dos 
pontos fortes.

O escrutínio do próximo 
ano servirá de antecâmara para 
as eleições gerais previstas para 
2024, onde, para além da esco-
lha dos deputados da Assem-
bleia da República, Presidente 
da República e os membros 
das assembleias provinciais, de 
onde sairá o governador, será 
introduzida a eleição dos admi-
nistradores distritais.

A criação das assembleias 
distritais será a fase conclusi-
va do processo de governação 
descentralizada iniciado nesta 
legislatura com a eleição dos 
governadores provinciais, como 
resultado da revisão pontual da 
Constituição da República em 
2018.

O presidente desta forma-
ção política, Francisco Campira, 
disse que a perspectiva é con-
correr em algumas autarquias 
e nas eleições legislativas para 
fazer eleger alguns deputados, 
porque as condições não per-
mitem “atacar” todos os pro-
cessos.

ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS

PASOMO irá definir 
onde pretende concorrer

PASOMO vai concorrer apenas em determinadas autarquias por falta de meios

“Vamos definir olhando 
para as autarquias onde te-
mos maiores chances de obter 
melhores resultados. Do ou-
tro lado, só nos inscreveremos 
nas eleições legislativas porque 
achamos que ganhamos mais 
entrando na Assembleia da Re-
pública, onde poderemos passar 
a nossa política”, disse Campira, 
acrescentando que o PASOMO 
defende a necessidade de o país 
focar-se mais no aumento da 
produção e produtividade para 
garantir a estabilidade econó-
mica e criar melhores condições 

para os moçambicanos. 
Para o político, tudo passa 

por minimizar os elevados ní-
veis de desemprego e aumentar 
o salário mínimo para os traba-
lhadores de todos os sectores de
produção.

Para a sobrevivência do par-
tido, Campira revelou que estão 
a ser definidas políticas de anga-
riação de fundos para sustentar 
as actividades, sobretudo nesta 
altura em que se exige maior 
contacto com os membros e o 
eleitorado, por conta das elei-
ções. 

“O PASOMO, tal como ou-
tro partido, precisa de ter o mí-
nimo de meios para desenvolver 
os seus programas e movimen-
tar-se. Qualquer actividade 
precisa de dinheiro e há que ter 
parcerias que vão garantir a sus-
tentabilidade do nosso trabalho 
e, por isso, estamos a desenhar 
formas de angariar recursos”, 
disse Campira, acrescentando 
que os membros estão a dar a 
sua contribuição, mas é neces-
sário encontrar outras fontes de 
financiar os trabalhos do parti-
do.

DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Necessário fortalecer 
capacidades 
das deputadas

O 
INSTITUTO para De-
mocracia Multiparti-
dária (IMD) defende a 
necessidade de forta-
lecer as capacidades 

das deputadas das assembleias 
da República (AR), provinciais 
e municipais, para que possam 
acarinhar e proteger a agenda 
de género, incluindo a produção 
de propostas de leis favoráveis à 
mulher.

Segundo a gestora de pro-
jectos do IMD, Lorena Mazive, 
este desafio é colocado também 
às mulheres aspirantes à política 
e das organizações da sociedade 
civil.

A nossa interlocutora lamen-
tou o facto de muitos instrumen-
tos legais discutidos e aprovados 

na Assembleia da República, 
particularmente nos últimos 10 
anos, terem sido propostos pela 
sociedade civil, como são os ca-
sos da Lei da Violência Domésti-
ca, Lei contra Uniões Prematuras 
e outros instrumentos que favo-
recem a mulher, criança e idoso.

Acrescentou ainda que, para 
além da sociedade civil, algumas 
dessas iniciativas vêm do Go-
verno, ficando claro que ainda 
não temos mulheres na Assem-
bleia da República que carregam 
a agenda de género. “Aí cha-
mamos a atenção ao Gabine-
te da Mulher Parlamentar, no 
sentido de ser mais interventivo 
e proactivo”, disse Lorena Ma-
zine, salientando que é por isso 
que o IMD tem estado a desen-

volver um conjunto de acções 
formativas de acordo com as 
necessidades temáticas das mu-
lheres parlamentares.

Lorena Mazive explicou a 
importância de lobby e advo-
cacia não apenas para capacitar, 
mas para dar às mulheres o po-
der de influenciar os seus parti-
dos e suas bancadas parlamen-
tares a defenderem e aprovarem 
um determinado instrumento 
legal a favor da sociedade.

O outro desafio, segundo 
Lorena Mazive, tem a ver com a 
falta de visibilidade das mulhe-
res eleitas, particularmente nas 
assembleias municipais, fican-
do a ideia de que elas só estão 
lá para cumprir com a paridade 
que alguns partidos políticos 

adoptaram. 
“Certamente, este ambien-

te deriva da excessiva mascu-
linização do ambiente político 
e institucional onde elas estão 
inseridas. Por isso, é importan-
te deixar algumas recomenda-
ções aos partidos políticos e às 
instituições democráticas e ao 
Governo, para que inclua mais 
mulheres no processo de dis-
cussão sobre políticas públicas”, 
disse.

Segundo Lorena Mazive, é 
necessário ainda incluir a mu-
lher nas discussões sobre as-
suntos da paz, uma vez que 
elas sempre têm alguma coisa 
a dizer, para além de a mulher 
ser a que mais fragilizada sai em 
situação de conflito.   
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TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo correm Autos de Execução Ordinária nº 218/2018-N que o 
exequente Moza Banco, S.A., move contra os executados Arel, Limitada e Arcénio Zacarias dos Santos, ambos residentes nesta 
cidade, foi ordenada a venda por meio de propostas em carta fechada, em primeira praça, do imóvel abaixo descrito:

Imóvel a vender

Um imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 3.152 a fls. 27, do livro B/12, inscrito sob o nº 62.064 a 
fls. 164, do livro G/67, a favor de Arcénio Zacarias dos Santos, nesta cidade.
As propostas devem mencionar preço superior constante da avaliação no valor de 8 525 200,00MT (oito milhões, quinhentos e 
vinte e cinco mil e duzentos meticais).
No dia 25 de Fevereiro de 2022, pelas 9.00 horas, na Sala de Audiências desta Secção, proceder-se-á à abertura das propostas 
apresentadas até esse momento, cujo acto os proponentes podem assistir.
São convidadas todas as pessoas com interesse na compra do imóvel, a entregarem as propostas em cartas fechadas, no Cartório da 
1ª Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, sito no Palácio da Justiça, durante as horas normais de expediente, 
na compra do referido imóvel, bem como ficam notificados àqueles que nos termos do disposto no art. 876º, nº 2 do CPC, podia 
requerer a adjudicação e bem assim aos titulares de qualquer direito de preferência na alienação do bem penhorado para, querendo, 
exercerem o seu direito no acto da praça.
As pessoas interessadas em visitar o imóvel poderão o fazer através do seguinte endereço: O imóvel localiza-se no bairro Polana-
Cimento “A”, Av. 24 de Julho, nº 129, 5º andar, nesta cidade.

Maputo, aos 20 de Dezembro de 2021
A Ajudante de Escrivão de Direito

Felismina Jemisse Ubisse
Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme
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Montepuez Ruby Mining Lda, Avenida Eduardo Mondlane, No. 178, Edifício Cruz Vermelha, 
Cidade De Pemba, Cabo Delgado, Mozambique. | T: + 258 272 511 31

gemfields.com

ANÚNCIO DE CONSULTA PÚBLICA
AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

PROJECTO DE INSTALAÇÃO DE UMA PLANTA DE PROCESSAMENTO DE MINERAIS E 
AUMENTO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE COMBUSTÍVEIS NAS INSTALAÇÕES 

DA MRM

CONVITE
A Empresa Montepuez Ruby Mining –  pretende realizar uma adenda a sua licença Ambiental anexando 2 novos 
objectos: i) Construção de uma nova planta de processamento, ii) expansão da capacidade de armazenamento de 
Combustíveis, ambos localizados na área de concessão da Mineradora, no posto administrativo de Namanhumbir, 
Distrito de Montepuez – Província de Cabo Delegado. 

De acordo com a Legislação Ambiental vigente em Moçambique (Lei do Ambiente no 20/1997 de 1 de outubro), 
a implementação do referido projecto deve ser precedida da aquisição de uma Licença Ambiental. Para obter a 
referida licença, a Montepuez Ruby Mining deve garantir que uma Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) do 
projecto esta sendo conduzida, em conformidade com os requisitos legais aplicáveis. 

Para o efeito, a Montepuez Ruby Mining, representado pelo Consultor Ambiental pretende realizar uma consulta 
pública no âmbito da legislação ambiental sobre a matéria. Para garantir o acesso a informação sobre todo processo, 
as pessoas que assim os desejem podem se registar como Partes Interessadas a participar e acompanhar o processo 
da Reunião Pública, através dos contactos abaixo mencionados. 

Reunião Pública/Província de Cabo Delgado/Distrito de Montepuez

Data 10 de Fevereiro de 2022

Hora 10 horas

Local Distrito de Montepuez Sede do Posto Administrativo de Namanhumbir

As ações integradas no Processo de Participação Publica estarão regidas em todo caso pelas medidas e limitações 
impostas no actual Estado de Calamidade Publica” por causa da pandemia da COVID – 19.

Para mais informações, por favor contactar:
Artur Marulo (Equipa Técnica), Email: arturmarulo@hotmail.com Celular: 826878420
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O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR TEÓFILO 
DA FONSECA BOLACHA, JUIZ-PRESIDENTE DA 1ª 
SECÇÃO CÍVEL DO TRIBUNAL J. P. DA ZAMBÉZIA

Faz saber, que pela 1ª Secção Cível do Tribunal 
Judicial da Província da Zambézia, no Processo 
de Execução Sumária P. P. Q. Certa nº 08/2021-
D correm éditos de vinte dias, contados da 
segunda e última publicação do anúncio, citando os 
credores desconhecidos da executada ETC Marine, 

Limitada, para, no prazo de dez dias, posteriores 
ao dos éditos, reclamarem o pagamento de seus 
créditos pelo produto dos bens penhorados 
sobre que tenham garantia real, na execução 
movida pela exequente Africa Great Wall Mining 
Devolopment Co.
Para constar se lavrou o presente edital e mais dois 
de igual teor que vão ser afixados nos lugares que 
a lei designa.

Quelimane, aos 14 de Janeiro de 2022

A Escrivã de Direito
Cremilde Mário

Verificado

Juiz de Direito
Dr. Teófilo da Fonseca Bolacha
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA

1ª SECÇÃO CÍVEL

ANÚNCIO
Proc. Nº 08/2021-D Ex. Sumária Para Pagamento de Quantia Certa

A PROVÍNCIA de Maputo está a 
criar todas as condições logís-
ticas necessárias para acolher o 
V Congresso da Organização da 
Mulher Moçambicana (OMM), 
evento que vai decorrer de 9 a 
12 de Abril deste ano, na Matola. 

A secretária provincial inte-
rina da OMM em Maputo, Má-
xima Langa, disse ontem que 
tudo está a ser feito para que a 
reunião decorra sem sobressal-
tos e, sobretudo, a questão da 
prevenção da Covid-19 estará 
acautelada, tendo em conta a 
situação de estado de calami-
dade que se observa por conta 
da pandemia.

Na área da organização está 
prevista a realização de testes 
rápidos a todos os congres-
sistas, por forma a assegurar 
que os participantes não es-
tejam infectados pelo vírus da 
Covid-19. Está, igualmente, 
acautelada a disponibilização 
do álcool para a desinfecção das 
mãos e máscaras.

“Somos a província anfitriã 
e estamos preparados para que 
o congresso seja uma festa. Te-
mos indumentária e estamos a
acautelar todos os aspectos para 
receber as delegadas no núme-

ro que for fixado nessa altura”, 
disse Máxima Langa, garan-
tindo ainda que as condições 
financeiras para responder às 
necessidade estão controladas.

Ainda enquadrado nos 
preparativos para acolher o V 
congresso, Máxima Langa afir-
mou que a OMM, na província 
de Maputo, está a se organizar 
para a realização da conferência 
provincial agendada para 25 e 
26 de Fevereiro próximo, onde 
está prevista a participação de 
250 delegados provenientes de 
todos os distritos. 

Antes deste evento, have-
rá uma sessão extraordinária 
do conselho provincial para a 
apresentação dos relatórios do 
fim do mandato, bem como 
analisar alguns aspectos ine-
rentes à conferência.

Máxima Langa avançou que 
os pontos-chave a serem trata-
dos na conferência provincial 
é a eleição dos novos corpos 
sociais e os delegados ao con-
gresso. Vai-se ainda discutir as 
melhores formas de educar as 
raparigas e rapazes para preve-
nir que se envolvam em crimes 
e consumo de drogas.

A secretária interina da 

O 
PRIMEIRO grupo de 
militares das Forças 
Armadas de Defesa de 
Moçambique (FADM) 
formados pela Mis-

são da União Europeia estará 
disponível no início de Março 
próximo, para integrar as ac-
ções de combate ao terrorismo 
no país.

Trata-se de uma compa-
nhia do Exército, da Marinha 
de Guerra e da Força Aérea, 
num total de cerca de 300 mili-
tares, cujo treinamento iniciou 
em Novembro de 2021, com 
o lançamento da Missão de
Formação da União Europeia
(EUTM - Moçambique).

Comandada pelo brigadeiro 
português Nuno Lemos Pires, a 
missão vai treinar e equipar, 
em dois anos, onze unidades 
das FADM para reforçar a ca-
pacidade táctico operacional, 

salvaguardar os direitos huma-
nos e proteger a população, em 
especial mulheres e crianças e 
melhorar as intervenções nos 
teatros operacionais.

Pedro Gonçalves, oficial 
de relações públicas da EUTM 
- Moçambique, afirmou que
a formação tem estado a de-
correr sem sobressaltos nos
três campos de treino e há um
feedback bastante positivo por
parte dos militares moçambi-
canos em treinamento.

Relação de cordialidade 
tem igualmente, segundo Pe-
dro Gonçalves, se registado 
com a chefia e o comando das 
FADM que têm prestado todo 
o apoio necessário para que o
processo prossiga ao ritmo de-
sejado.

Falou ainda de ter havido 
readaptação de algumas com-
ponentes da formação para 

responder à realidade moçam-
bicana, bem como para cum-
prir com os padrões de exi-
gência das Forças de Reacção 
Rápida formadas na Europa e 
empregadas em operações no 
mundo inteiro.

“A Missão da União Eu-
ropeia não inclui intervenção 
em combate e material letal, 
mas num rigoroso programa 
de formação que vai dinamizar 
a capacidade de reacção e res-
posta das FADM ao extremis-
mo violento”, lembrou Pedro 
Rodrigues.

Com a duração de dois 
anos, a EUTM - Moçambique 
é apoiada política e financeira-
mente por toda a organização, 
mas, até ao momento, apenas 
dez países integram a força mi-
litar que orienta a formação das 
FADM. 

Prevê-se na formação das 

onze companhias um total de 
1100 militares, numa operação 
avaliada em 15 milhões de Eu-
ros, incluindo o apoio em ma-
terial não letal.

A EUTM - Moçambique 
segue-se à cooperação militar 
portuguesa no país, que já con-
duziu a capacitação de mais de 
200 soldados, entre fuzileiros, 
caçadores especiais e controla-
dores aéro-táticos, destacados 
para a frente de combate de 
Cabo Delgado.

Para a União Europeia, esta 
missão de formação é exemplo 
da parceria sólida com Moçam-
bique, num sinal de compro-
misso em ajudar no combate 
ao terrorismo e o extremismo 
violento, que já resultou em 
mais de 800 mil deslocados in-
ternos, mais de três mil mortes 
e destruição de diversas infra-
-estruturas em Cabo Delgado.

A PARTIR DE MARÇO 

Disponíveis primeiros 
militares formados 
pela União Europeia

Elementos das forças especiais das FADM em formação no Chimoio, Manica (foto cedida pela EUTM-MOZ)

A TER LUGAR NA MATOLA

Preparação do congresso
da OMM é satisfatória

Secretária provincial interina da OMM na província de Maputo, Máxima Langa

OMM na província de Maputo 
solidarizou-se com as vítimas 
do ciclone Ana, afirmando que 
a organização está a mobilizar 
apoios para aliviar o sofrimento 
daqueles concidadãos.

“Queremos nos focalizar 
nisso porque temos problemas 
das cheias que farão eclodir 
muitas doenças nas províncias. 
Estamos preocupadas e cada 
delegado vai trazer farinha, sa-

bão ou qualquer produto para 
juntar e entregar às vítimas das 
cheias”, disse.

Esta fase foi antecedida pela 
realização das conferências dis-
tritais entre 18 e 20 de Dezem-
bro do ano passado e a secre-
tária interina faz uma avaliação 
positiva dos processos que 
culminaram com a eleição dos 
novos corpos directivos e dele-
gados à conferência provincial.
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BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE

Anúncio do Concurso Limitado nº24A002141/CL/01/2022

1. A Bolsa de Valores de Moçambique convida pessoas singulares ou colectivas,
nacionais interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresen-
tarem propostas fechadas para o Fornecimento de Plantas e Arranjos Flo-
rais.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os
Documentos do Concurso ou adquirí-los na Bolsa de Valores de Moçambi-
que, sita na Av. 25 de Setembro, nº 1230, 5º andar, Prédio 33 andares, pela
importância não reembolsável de 1000,00 MT (Mil Meticais), para cada con-
junto, a ser depositado na conta da Bolsa de Valores de Moçambique (BVM), Nº
004400018101, ou pelo NIB 000880000440001810180, Banco Comercial e de
Investimentos (BCI).

3. O prazo de validade das propostas será de 90 dias, a contar da data final da sua
entrega.

4. As propostas deverão ser entregues em formato físico, no endereço acima ci-
tado, até as 10.00 horas dia 14/2/2022, e serão abertas em sessão pública, no
mesmo endereço, às 10.15 horas do mesmo dia na presença dos concorrentes
que desejam comparecer.

5. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito às 12.00 horas do dia
28/2/2022, em sessão pública, a realizar na Bolsa de Valores de Moçambique,
sita na Av. 25 de Setembro, nº 1230, 5º Andar, Prédio 33 Andares.

6. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, apro-
vado pelo Decreto nº 05/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 28 de Janeiro de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
823
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BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE

Anúncio do Concurso Limitado Nº24A002141/CL/05/2022

1. A Bolsa de Valores de Moçambique convida pessoas singulares ou colectivas, na-
cionais interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem
propostas fechadas para o Fornecimento de Livros para a Biblioteca da BVM.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Do-
cumentos do Concurso ou adquirí-los na Bolsa de Valores de Moçambique, sita na
Av. 25 de Setembro, nº 1230, 5º andar, Prédio 33 andares, pela importância não
reembolsável de 1000,00 MT (Mil Meticais), para cada conjunto, a ser depositado
na conta da Bolsa de Valores de Moçambique (BVM), Nº004400018101, ou pelo
NIB 000880000440001810180, Banco Comercial e de Investimentos (BCI).

3. O prazo de validade das propostas será de 90 dias, a contar da data final da sua
entrega.

4. As propostas deverão ser entregues em formato físico, no endereço acima cita-
do, até às 11.00 horas do dia 14/2/2022, e serão abertas em sessão pública, no
mesmo endereço, às 11.15 horas do mesmo dia na presença dos concorrentes que
desejam comparecer.

5. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito às 11.00 horas do dia
28/2/2022, em sessão pública, a realizar na Bolsa de Valores de Moçambique, sita
na Av. 25 de Setembro, nº 1230, 5º Andar, Prédio 33 Andares.

6. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto nº 05/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 28 de Janeiro de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)

BOLSA DE VALORES DE MOÇAMBIQUE

Anúncio do Concurso Limitado nº24A002141/CL/04/2022

1. A Bolsa deValores de Moçambique convida pessoas singulares ou colectivas,
nacionais interessadas e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresen-
tarem propostas fechadas para o Fornecimento e Montagem de Acessórios
de Viaturas.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os
Documentos do Concurso ou adquirí-los na Bolsa de Valores de Moçambi-
que, sita na Av. 25 de Setembro, nº 1230, 5º andar, Prédio 33 andares, pela
importância não reembolsável de 1000,00 MT (Mil Meticais),para cada con-
junto, a ser depositado na conta da Bolsa de Valores de Moçambique (BVM), Nº
004400018101, ou pelo NIB 000880000440001810180, Banco Comercial e de
Investimentos (BCI).

3. O prazo de validade das propostas será de 90 dias, a contar da data final da sua
entrega.

4. As propostas deverão ser entregues em formato físico, no endereço acima ci-
tado, até as 14.00 horas dia 14/2/2022, e serão abertas em sessão pública, no
mesmo endereço, às 14.15 horas do mesmo dia na presença dos concorrentes
que desejam comparecer.

5. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será feito às 10.00 horas do dia
28/2/2022, em sessão pública, a realizar na Bolsa de Valores de Moçambique,
sita na Av. 25 de Setembro, nº 1230, 5º Andar, Prédio 33 Andares.

6. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, apro-
vado pelo Decreto nº 05/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 28 de Janeiro de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

GOVERNO DO DISTRITO DE MASSINGA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DE SAÚDE DE MASSINGA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos
1. O Instituto de Ciências de Saúde de Massinga convida a todos os interessados (empresas e pessoas singulares) qualificadas e com 

idoneidade na prestação de serviços e fornecimento de bens ao Estado, a apresentarem propostas fechadas para fornecimento

de objectos abaixo.

No de concurso Objecto 
Validade das 
propostas

Data e hora de entrega 
das propostas

Data e hora para 
abertura

Modalidade do
Concurso 

Lotes 

58242/
CL/0001/2022

Aquisição de Géneros 
Alimentícios

120 Dias 
07/03/2022

 0 8:00 Horas
07/03/2022
8:30 Horas

Concurso 
Limitado

1º 

2º 

58242/
CL/0002/2022

Aquisição de Material de 
higiene e limpeza

120 Dias 
07/03/2022

 0 9:00 Horas
:07/03/2022
09:30 Horas

Concurso. 
Limitado

Único

58242/
CL/0003/2022

Aquisição de Combustível 
– Carvão

120 Dias
30/07/03/2022

 010:00 Horas
07/03/2021

10:30 Horas
Concurso 
Limitado

Único

58242/
CL/0004/2022

Aquisição de Material de 
consumo para escritório

120 Dias
30/07/03/2022

 011:00 Horas
307/03/2022

11:30 Horas
Concurso 
Limitado

 Único 

58242/
CL/0005/2022

Aquisição de Material de 
consumo para Informática

120 Dias
30/07/03/2022

  12:00 Horas
07/03/2022
12:30 Horas

Concurso 
Limitado

Único

58242/
CL/0006/2022

Fornecimento de Material, 
Manutenção e Reparação de 
Bens Imóveis

120 Dias 
3108/03/2022

 0 8:00 Horas
08/03/2022
8:30 Horas 

Concurso 
Limitado

Único

58242/
CPD/0003/2022

Fornecimento de Material, 
Manutenção e Reparação de 
Bens Móveis

120 Dias
3008/03/2022

 0 9:00 Horas
308/03/2022
   9:30 Horas

Concurso 
de Pequena 
Dimensão 

Único

58242/
CPD/0001/2022

Fornecimento de Material, 
Manutenção e Reparação 
para Conservação de Rede 
de Água e Esgoto (Sistema 
de Canalização)

120 Dias 
08/03/2022
  10:00 Horas

08/03/2022
10:30 Horasoras

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

Único

58242/
CPD/0002/2022

Fornecimento de Material, 
Manutenção e Reparação de 
Rede Eléctrica

120 Dias
08/03/2022
 10:00 Horas

08/03/2022
11:30 Horas

Concurso 
de Pequena 
Dimensão

Único

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações ao examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los no
endereço no número abaixo deste anúncio pela importância não reembolsável de quinhentos meticais (500,00MT), para cada
conjunto. O pagamento deverá ser em Depósito directo ou transferência para BIM (conta: Centro de Formação em Saúde de
Massinga) nº 83061295.

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

Anúncio de Adjudicação

De acordo com a alínea d) do número 3 do artigo 33, do Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento 

de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso 

abaixo, foi adjudicada a seguinte Locatária:

N/O do concurso Objecto Concorrente
Valor incluindo 

IRPS
58242/AD/0001/2022 Arrendamento de Imóvel André Lourino Nhacumane 360.000,00MT

Endereço

Instituto de Ciências de Saúde de Massinga.  Telefones: (293)  71024
Av. FPLM Rua de Hospital Fax: (293) 71024
Inhambane - Massinga Email: idfsmassinga@gmail.com
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Iluminando a Transformação de Moçambique 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ou

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

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

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

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

Requisitos de qualificação da Empresa de Consultoria: 

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

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

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

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

Qualquer candidatura que não cumpra nenhum destes requisitos será rejeitada. 

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

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

Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) 

Direcção de Electrificação e Projectos (DEP) 

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

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

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

Maputo, 27 de Janeiro de 2022 

DIRECÇÃO DE ELECTRIFICAÇÃO E PROJECTOS 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
Manifestação de Interesse 

Critérios Sub-Pontuação Pontuação 
Máxima 

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

50 

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

30 

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

15 

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

5 

2. Conhecimentos Disponíveis e Capacidade de Recursos Humanos     40 

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

25 

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

 15 

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

Iluminando a Transformação de Moçambique 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

or

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

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

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

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

Qualification requirements of the Consulting Company: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

out the Services shall be sent. 

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

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

Maputo, 27th January 2022 

DIRECÇÃO DE ELECTRIFICAÇÃO E PROJECTOS 
CONSULTING SERVICES 

Expressions of Interest 

Criteria Sub-
score 

Maximum 
Score 

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

50 

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

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

30 

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

15 

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

5 

2. Available Expertise and Human Resource Capacity
40 

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

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

25 

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

15 

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

10 

Overall Total Score 100 

764
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1. De acordo com o Despacho de 20/01/2022, de Sua Magnificência Reitora da Universidade Lúrio, com fundamentos no
nº. 1 do artigo 10 da Lei nº.10/2017, de 1 de Agosto, conjugado com artigo 3 do respectivo Regulamento, está aberto
concurso de contratação de docentes, pelo prazo de 30 dias a contar da data de publicação deste aviso no jornal “No-

tícias”, para preenchimento de 128 vagas na categoria de Professor Auxiliar e, categoria de Assistente Estagiário na
Faculdade de Ciências de Saúde, no período pós-laboral, em regime de tempo parcial nos termos da alínea c) do nº 1

do artigo 1 do Decreto n.º 89/99, de 28 de Dezembro. Entre indivíduos habilitados com grau académico de Doutor e,
Mestre, com idade não inferior a 18 anos, para disciplinas abaixo se indicam:

Licenciatura em Administração e Gestão em Saúde

Disciplina Área de formação/especialidade
No de 
Vagas

Fundamentos de Administração
Gestão e Administração 1

Teoria das Organizações

Organização, Sistema e Métodos Gestão e Administração 1

Técnicas de Comunicação e Liderança Gestão/ Comunicação Organizacional 1

Gestão de Recursos Humanos Gestão de Recursos Humanos 1

Bioestatística
Matemática/Estatística 2

Matemática Aplicada à Administração I e II

Introdução a Direito
Direito 1

Direito Administrativo

Microeconomia
Economia/Gestão/MBA 1

Macroeconomia

Modelos de Regressão e Previsão Estatística/ Matemática/ Gestão /Administração 
Hospitalar/ 1

Processo decisório (Pesquisa Operacional) Estatística/ Matemática/ Gestão /Administração 
Hospitalar 1

Análise de Investimentos Públicos e Privado Contabilidade/Auditoria/Economia/ Gestão 1

Introdução a Contabilidade Geral Contabilidade e Finanças/Auditoria
1

Contabilidade e Finanças Públicas Contabilidade/Finanças/Contabilidade Publica

Auditoria Auditoria/ Contabilidade/Economia/ Gestão 1

Cálculo e Análise de Custos Hospitalares Contabilidade/Administração Hospitalar/
Economia 1

Gestão de Material Gestão e Administração/ Administração Hospitalar 1

Estratégia Empresarial Gestão das Organizações/ Administração de 
Empresas 1

Introdução a Marketing Marketing/Gestão Empresarial 1

Administração Hospitalar I e II Administração Hospitalar/ Gestão em Saúde 1

Economia de Saúde Economia/MBA/Gestão em Saúde / 1

Legislação Sanitária e Hospitalar Direito /Gestão em saúde 1

Sistema de Informação de Saúde Administração Hospitalar, /Estatística Sanitária 1

Ética na Administração e Gestão em Saúde Psicologia das Organizações/Gestão em Saúde 1

Psicologia Aplicada na Administração Psicologia das Organização/ Psicologia Educacional 1

Terminologia Médica Ciências Médicas 1

Arquitectura Hospitalar Arquitectura, Gestão e Administração Hospitalar 1

Organização do Sistema de Saúde de Moçambique Administração e Gestão em Saúde/ Hospitalar 1

Saúde Internacional Medicina Tropical e Internacional/ Epidemiologia/ 
Saúde Pública 1

Planificação em Saúde Administração e Gestão em Saúde/ Gestão de 
Empresas 1

Epidemiologia Geral Epidemiologia/Saúde Pública/Ciências Médicas 1

Vivencia Hospitalar (interacções) Medicina Geral, Enfermagem, Administração 
Hospitalar 1

Supervisor de estágios profissionalizantes Administração / Gestão de Recursos Humanos/
Áreas Afins 8

Licenciatura em Psicologia Clínica

Bioética e Deontologia/ Ética e Deontologia Profissional Psicopedagogia/Teologia
1

Psicologia Social Psicopedagogia/Psicossociologia 1

História da Psicologia Psicopedagogia/Psicossociologia 1

Teoria da Motivação Psicologia Clínica 1

Psicologia Pedagógica Psicopedagogia 1

Processos Psicológicos Básicos Médico Psiquiatra 1

Genética em Psicologia Médico Psiquiatra 1

Teoria da Personalidade Psicopedagogia/ Psicologia Clínica 1

Psicologia Transcultural e Família Psicologia Clínica 1

Introdução a Psicanálise Psicologia Clínica 1

Neuropsicologia Neurologia/Psiquiatria 1

Comportamento Desviante Psicologia Clínica 1

Psicologia da Dor Psicologia Clínica 1

Etologia Psicologia Clínica 1

Psicologia das Doenças Incapacidade Terminal Psicologia Clínica 1

Psicofarmacologia Psicologia Clínica 1

Psicologia Forense Psicologia Clínica 1

Psicologia de Saúde Psicologia Clínica 1

Saúde Mental Psicologia Clínica 1

Psicologia Desenvolvimento da Criança e Adolescente Psicologia 
1

Psicologia Geral Psicologia/ Psiquiatria

Psicopatologia de Criança e Adolescente Psicologia Clínica 1

Anatomia e Fisiologia Humana I e II Anatomia/Fisiologia
2

Fisiologia Humana I e II Anatomia/Fisiologia

Avaliação Psicológica I e II Psicologia Clínica

3Avaliação Psicológica III e IV Psicologia Clínica

Avaliação Psicológica V e VI Psicologia Clínica

Psicofisiologia I e II Anatomia/Fisiologia 1

Modelos Intervenção Psicológica I e II Psicologia Clínica
2

Modelos Intervenção Psicológica III e IV Psicologia Clínica

Psicologia de Desenvolvimento de Adulto e Idoso Psicologia 1

Psicopatologia do Adulto e Idoso Psicologia Clínica 1

Psicodiagnóstico I e II Psicologia Clínica 1

Supervisor de estágio profissionalizante Psicologia Clínica 8

Licenciatura em Enfermagem 

Morfologia Geral Medicina / Anatomia/Fisiologia 1

Semiologia Medicina 1

Nutrição em Enfermagem Nutrição 1

Imunologia e Genética Oncologista /Medicina/ Genética 1

Agentes Biológicos e suas Consequências Biologia 1

Teorias de Enfermagem Enfermagem
2

Fundamentos de Enfermagem Enfermagem

Farmácia Farmácia 1

Enfermagem Médica Enfermagem /médico
2

Enfermagem Cirúrgica Enfermagem /médico

Doenças Transmissíveis Hematologista; Ciências Biomédicas 1

Enfermagem Comunitária I e II Saúde Pública/ Epidemiologista 1

Enfermagem Comunitária III e IV Saúde Pública/ Epidemiologista 1

Bioquímica I e II Química e Biologia 1

Clínica Médica Medicina 1

Supervisor de estágio de Clínica Medica Medicina

6Supervisores de estágio Enfermagem Medica  Enfermagem/ Medicina

Supervisores de estágio Enfermagem Cirúrgica  Enfermagem/ Medicina

Supervisores de estágio de Enfermagem Psiquiátrica Médico Psiquiatra 3

Supervisores de estágio de Ginecologia e Obstetrícia Médico Gineco-obstetra 4

Supervisores de estágio de Cuidados Intensivos Enfermagem/ Medicina/ Interna 2

Supervisores de estágio de Urgências médicas Cirúrgicas Enfermagem/ Medicina/ Interna 2

Comunicação Administrativa

Ensino em Português 3Português

Técnicas de Expressão e Comunicação

Sociologia Aplicada à Administração
Sociologia/Antropologia/Psicologia das 
Organizações 2Antropologia Filosófica Cultural

Antropologia e Sociologia

Dinâmica Interpessoal e Negociação Comunicação Empresarial/Gestão Organizacional
2

Relações Inter-pessoais e Dinâmica do Grupo Psicologia Clínica

Informática Médica I e II
Informática/Gestão Informática/ Sistemas de 
Informação 3Introdução a Informática

Sistema de Informação para a Gestão

Estatística Aplicada á Administração Estatística ou Matemática/ Economia/Gestão em 
Saúde 2

Métodos Estatísticos I e II

Metodologia de Investigação Científica Pedagogia 3

Inglês I e II Ensino de Língua Inglesa 3

2. Requisitos
2.1. Para categoria de Assistente Estagiário:
a) Ter grau académico de Mestre será uma vantagem a considerar;
b) Ter grau académico de licenciado com pelo menos a média global de 14 valores;
c) Ter pelo menos, média de 14 valores nas disciplinas a candidatar;
d) Ter concluído a formação com apresentação de uma Dissertação;
e) Ser aprovado na selecção pelo júri.

2.2. Para categoria de Professor Auxiliar:
a) Ter o grau académico de doutor;
b) Possuir pelo menos 4 anos de experiência de docência no ensino superior;
c) Ter pelo menos dois (2) trabalhos científicos publicados;
d) Ser aprovado na selecção pelo júri.

2.3. Requisitos para todas categorias acima.
a) A área de formação deve ser compatível com o curso e a disciplina que concorre;
b) Ter experiência de docência no ensino superior será uma vantagem a considerar;
c) Ter formação Pedagógica
d) Capacidade de trabalhar em equipa e sob pressão;
e) Conhecimentos sólidos de informática na óptica de ulilizador;
f) Ser fluente na comunicação em português;
g) Conhecimento de línguas estrangeiras é uma vantagem a considerar.
h) Nacionalidade moçambicana é uma vantagem a considerar;

3. Instrução do Processo de Candidatura
O pedido de admissão ao concurso é por meio requerimento reconhecido pelo Notário, dirigido à Magnífica Reitora da
Universidade Lúrio  com a indicação da disciplina/s, anexando, pela ordem que se segue os seguintes documentos:

a) Declaração sob compromisso de honra;
b) Fotocópia de Certificado de Habilitações Literárias autenticada pelo Notário;
c) Fotocópia de documento de identificação válido e autenticado pelo Notário;
d) Curriculum Vitae;
e) Comprovativo do NUIT;
f) Certificado de Registo Criminal;
g) Mapa de Junta de Saúde de aptidão física e mental;
h) Declaração do Serviço Militar.

Na fase da candidatura são dispensados os documentos indicados nas alíneas f), g) e h), estes serão solicitados aos 
candidatos aprovados, para efeitos de instrução do processo de seu provimento.
Os candidatos poderão declarar circunstâncias que considerem susceptíveis de  influir na aplicação do seu mérito ou 
constituir motivo de preferência legal.
O processo de candidatura deve dar entrada na Secretaria da FCS, no horário normal de expediente e no prazo fixado.

4. Modalidade de selecção
A selecção de candidatos será por avaliação documental seguida de entrevista profissional, o júri poderá determinar a
realização de provas práticas de docência, com fundamentos do número 4 do artigo 16 do Diploma Ministerial nº.61/2000,
de 5 de Julho.
Somente canditados aprovados na avaliação documental serão solicitados para fase de entrevista e de provas práticas se 
o júri determinar.
Os candidatos com o grau de Doutor e que não reúnem os requisitos para a categoria de Professor Auxiliar podem 
concorrer para a categoria de Assistente estagiário.
O concurso tem validade de 3 anos.

Nampula, aos 26 de Janeiro de 2022

O Director:

(Assinatura Ilegível)

UNIVERSIDADE LÚRIO
DIRECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Nampula

AVISO DE ABERTURA DO CONCURSO DE CONTRATAÇÃO DE DOCENTES

37
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos

Gabinete de Reconstrução pós-Ciclone Idai (GREPOC)
Multinational- Post Cyclones Idai and Kenneth Emergency Recovery and Resilience Programme for 

Mozambique, Malawi and Zimbabwe (PCIREP)

Request for Expression of Interest

Sector:  Transition Support Facility (TSF)

Grant No: 5900155015802

RFP 083/PCIREP/GREPOC/SERVICES/21

The Republic of Mozambique has received financing from the African Development Bank toward 
the cost of the PCIREP, and intends to apply part of the agreed amount for this loan to payments 
under the contract for the PCIREP Trainings and Other Services.

The services included under this contract are to conduct the procurement processes of: Community 
mobilization, awareness campaigns and hygiene promotion; Early Warning System & relocation 
to safer zones; Support to District Disaster Land Use Plans; Facilitation of community training on 
improved (VIP Latrines); Lead farmers training on animal diseases; Disaster management training 
for staff; Nutrition training for staff; Training to Disaster Management committees; Climate 
Resilience training activities; Training for Water Users Associations/cooperatives and HIV/Aids & 
malaria campaigns during a period of eight months. The expected start month is May, 2022.

The GREPOC now invites eligible consultants to indicate their interest in providing these services. 
Interested consultants must provide information indicating that they are qualified to perform 
the services (brochures, description of similar assignments, experience in similar conditions, 
availability of appropriate skills among staff, etc.). Consultants may constitute joint-ventures to 
enhance their chances of qualification.

Eligibility criteria, establishment of the short-list and the selection procedure shall be in 
accordance with the African Development Bank Procurement Framework, October 14, 2015, 
which is available on the Bank’s website at http://www.afdb.org. 

Interested consultants may obtain further information at the address below during office hours 
0900 to 1530 hours or through the indicated e-mail address.

Expressions of interest must be delivered to the address below by 16th of February, 2022 at 1030 
hours and mention “PCIREP Trainings and Other Services”.

Attn: GREPOC, Executive Director
Luís Paulo Mandlate
Av. 25 de Setembro, 916, 2nd floor
Maputo, Mozambique
E-mail: procurement@grepoc.org.mz

Website: www.grepoc.org.mz

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos
Gabinete de Reconstrução pós-Ciclone Idai (GREPOC)

Multinational- Post Cyclones Idai and Kenneth Emergency Recovery and Resilience Programme for 
Mozambique, Malawi and Zimbabwe (PCIREP)

Pedido de Manisfestação de Interesse para Formação e Outros 
Serviços do PCIREP

Sector: Transition Support Facility (TSF)
Subsídio No: 5900155015802

RFP 083/PCIREP/GREPOC/SERVICES/21

A República de Moçambique recebeu financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento para 
implementar o PCIREP e pretende aplicar parte do valor acordado deste Subsídio para pagamentos 
previstos no contrato de Formação e Outros Serviços do PCIREP.

Os serviços abrangidos pelo contrato destinam-se à condução dos processos de aquisição de serviços 
de: Mobilização comunitária, campanhas de sensibilização e promoção da higiene; Sistema de alerta 
precoce e realocação para zonas mais seguras; Apoio aos Planos Distritais de Prevenção de Desastres e 
Uso da Terra; Facilitação do treinamento da comunidade em uso de latrinas melhoradas; treinamento 
de agricultores liders em doenças animais; Treinamento para funcionários em gestão de desastres; 
Treinamento nutricional para funcionários; Treinamento para Comités de Gestão de Desastres; 
Actividades de treinamento em Resiliência Climática; Treinamento para Associações / Cooperativas 
de Usuários de Água e campanhas de HIV / Aids e malária durante um período de 8 meses. O início dos 
serviços está previsto para o mês de Maio de 2022.

O GREPOC convida agora consultores qualificados para manifestar seu interesse em fornecer 
esses serviços. Os consultores interessados devem fornecer informações que indiquem que estão 
qualificados para realizar os serviços (brochuras, descrição de trabalhos semelhantes, experiência 
em condições semelhantes, disponibilidade de habilidades adequadas entre os funcionários, etc.). Os 
consultores podem constituir joint-ventures para aumentar suas chances de qualificação.

Os critérios de elegibilidade, o estabelecimento da lista restrita e o procedimento de selecção devem 
estar de acordo com o Banco Africano de Desenvolvimento Procurement Framework, October 14, 

2015, que está disponível no site do Banco em http://www.afdb.org. 

Os consultores interessados podem obter mais informações no endereço abaixo, no horário das 9.00 
às 15.30 horas ou através do e-mail indicado.

As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até 16 de Fevereiro de 2022 
às 10.30 horas e mencionar “PCIREP Trainings and Other Services”.

Att: Director Executivo do GREPOC
Luís Paulo Mandlate
Av. 25 de Setembro, 916, 2 andar
Maputo, Moçambique
E-mail: procurement@grepoc.org.mz
Website: www.grepoc.org.mz

812

843845

Iluminando a Transformação de Moçambique 

COMUNICADO 

A Electricidade de Moçambique, E. P. (EDM) informa aos seus estimados clientes e ao pú-
blico em geral, que no âmbito da Manutenção Preventiva e Correctiva das infra-
estruturas eléctricas, haverá interrupção no fornecimento de energia eléctrica no próxi-
mo Domingo, dia 30 de Janeiro de 2022, nos seguintes horários e locais: 

Província de Maputo  
Das 07:00 às 15:00 horas, devendo afectar os Bairros Matola F e Língamo, partes dos 
Bairros Matola A e Hanhane. 

Província de Gaza 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar a Cidade de Xai-Xai, a Vila da Macia, o Mu-
nicípio da Praia do Bilene, os Distritos de Bilene, Chibuto, Chongoene, Manjacaze, 
Limpopo e Chigubo. 

Das 7:00h às 15:00horas, devendo afectar o Distrito de Chókwe, Aldeia de Marecatane 
e a Vila de Lionde. 

Província de Inhambane 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar as Cidades de Inhambane, Maxixe, os Distri-
tos de Zavala, Inharrime, Panda, Homoine, Jangamo, Morrumbene, Massinga e Funha-
louro. 

Província de Tete 
Das 06:00 às 16:00 horas, devendo afectar os Distritos de Chiúta, Chifunde, Marávia, 
Macanga Angónia e Tsangano. 

Para efeitos de precaução todas as instalações deverão ser consideradas como estando 
permanentemente em tensão. 

Pelos transtornos que esta situação poderá criar aos consumidores das zonas acima in-
dicadas, assim como para o público em geral a EDM endereça sinceras desculpas. 

Maputo, 27 de Janeiro de 2022 

DIRECÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 
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  REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GABINETE  DE ASSISTÊNCIA AOS ANTIGOS PRESIDENTES DA REPÚBLICA E ATENDIMENTO DOS DIRIGENTES 

SUPERIORES DO ESTADO - GADE

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

De acordo com a alínea d)  do número 3 do artigo 33, conjugado com o número 2 do artigo 64 do Decreto n°5/2016, 
de 8 de Março, que aprova o  Regulamento de contratação de empreitada de obras públicas, fornecimento de bens e 
prestação de serviços ao Estado , comunica-se a adjudicação de acordo com a  seguinte tabela:

Nº do Concurso Objecto de Contratação Empresa
Valor de adjudicação 

com IVA 

Concurso Público 
nº 01/UGEA/
GADE/2021

Fornecimento de material de escritório, prestação 
de serviços  de Gráfica, Serigrafia e de Assistência 

técnica do equipamento informático 

Papelaria e Livraria 
Aliança, Lda

3.771.864,72MT

Concurso Público 
nº 02/UGEA/
GADE/2021

Manutenção, Reparação e Fornecimento de 
acessórios de Viaturas

 LOTE 1: Manutenção e  Reparação de Viaturas 

Auto Rally, Lda
8.379.908,76MT

 LOTE 2: Fornecimento e Montagem de Pneus e 
Baterias nas Viaturas 

Tricar Moçambique, 
Lda

2.006.456,04MT 

Concurso Limitado 
nº 03/UGEA/
GADE/2021

Fornecimento de: Géneros Alimentícios e Material 
de Higiene e Conforto 

LOTE 1: Géneros Alimentícios 

Supermercado 
Muzainah, Lda

2.967.826,92MT 

LOTE 2: Material de Higiene e Conforto Grupo Mahomed & 
Companhia, Lda

1.898.451,80MT

Concurso Público 
nº 04/UGEA/
GADE/2021

Contratação de serviços para o Fornecimento de 
Passagens Aéreas dentro e fora do País  e Aluguer 

de Viaturas 

LOTE 1: Passagens Aéreas dentro e fora do País  

Cotur, Lda 4.484.411,00MT 

LOTE 2: Aluguer de Viaturas  Euro Rent, Lda 149.175,00MT 

Concurso Público 
nº 05/UGEA/
GADE/2021

Contratação de Serviços  para o Fornecimento de 
Mobiliário Completo e Apetrechamento Geral De 

Uma Residência 

LOTE 1: Fornecimento e Montagem de um 
Gerador Eléctrico e Painés Solares

Hidromáquinas, LDA 
3.482.732.81MT

LOTE 2: Fornecimento de Serviços de Sistema 
de vídeo Vigilância CCTV

Electrical Point
936.000,00MT 

LOTE 3: Fornecimento e montagem de 
mobiliário, equipamento geral e cortinado

Casa Arrumada 5.197.275,00MT 

LOTE 4: Fornecimento de Electrodomésticos 
compatíveis para uma residência protocolar

Mobílias Mamad, Lda 1.181.397.94MT

Maputo, Janeiro de 2022

Autoridade competente   
821

Nº Número Modalidade Objecto
Data e Hora 
de entrega

Abertura
Caução 

Provisória

01
58L001341/

CL. Nº01/HPI/
UGEA/22

Concurso Limitado

Fornecimento de 
serviços de manutenção 

e reparação do bem 
Imóvel

10/02/22         
08:30H

10/02/22         
08:45H

Não requerida

02
58L001341/

CL. Nº02/HPI/
UGEA/22

Concurso Limitado

Fornecimento de 
serviços de manutenção 
e reparação da rede de 
agua, esgoto e lavagem 

de tanques

10/02/22         
09:30H

10/02/22         
09:45H

Não requerida

03
58L001341/

CL. Nº03/HPI/
UGEA/22

Concurso Limitado
Fornecimento de 

géneros alimentícios 
(Cereais)

10/02/22         
10:30H

10/02/22         
10:45H

Não requerida

04
58L001341/

CL. Nº04/HPI/
UGEA/22

Concurso Limitado
Fornecimento de 

géneros alimentícios 
(Legumes e vegetais)

10/02/22         
11:30H

10/02/22         
11:45H

Não requerida

05
58L001341/

CL. Nº05/HPI/
UGEA/22

Concurso Limitado
Fornecimento de 

géneros alimentícios 
(carnes e frescos)

10/02/22         
12:30H

10/02/22         
12:45H

Não requerida

06
58L001341/

CL. Nº06/HPI/
UGEA/22

Concurso Limitado
Fornecimento de material 

de Higiene e Limpeza
10/02/22         

13:30H
10/02/22         

13:45H
Não requerida

07
58L001341/

CL. Nº07/HPI/
UGEA/22

Concurso Limitado
Fornecimento de material 

de consumo para 
escritório

10/02/22         
14:00H

10/02/22         
14:15H

Não requerida

08
58L001341/

CL. Nº08/HPI/
UGEA/22

Concurso Limitado
Fornecimento de 
roupa de cama do 

doente(mantas e lençóis)

11/02/22         
08:30H

11/02/22         
08:45H

Não requerida

09
58L001341/

CL. Nº09/HPI/
UGEA/22

Concurso Limitado

Fornecimento de 
Consumíveis de 

Informática (Tonner, 
tinteiro e flash)

11/02/22         
09:30H

11/02/22         
09:45H

Não requerida

10
58L001341/

CL. Nº10/HPI/
UGEA/22

Concurso Limitado

Fornecimento de serviço 
de limpeza e conservação, 
(jardinagem capinagem e 

abate de árvores)

11/02/22         
10:30H

11/02/22         
10:45H

Não requerida

11
58L001341/

CL. Nº11/HPI/
UGEA/22

Concurso Limitado
Fornecimento de 

combustíveis e 
lubrificantes

11/02/22         
11:30H

11/02/22         
11:45H

Não requerida

01

58L001341/

CPD. Nº01/HPI/

UGEA/22

Concurso pequena 

Dimensão
Fornecimento de serviços 

de passagens aéreas 
11/02/22         

12:30H

11/02/22         

12:45H
Não requerida

02

58L001341/

CPD. Nº02/HPI/

UGEA/22

Concurso pequena 

Dimensão

Fornecimento de 
serviços de fumigação e 

desratização 

11/02/22         

13:00H

11/02/22         

13:15H
Não requerida

03

58L001341/

CPD. Nº03/HPI/

UGEA/22

Concurso pequena 

Dimensão

Fornecimento de 
serviços de manutenção 
e reparação de sistema 

de frio(Ar- condicionado, 
geleiras e congeladores)

11/02/22         

13:40H

11/02/22         

13:55H
Não requerida

04

58L001341/

CPD. Nº04/HPI/

UGEA/22

Concurso pequena 

Dimensão

Fornecimento de 
fardamento e calçado 

para funcionários

11/02/22         

14:30H

11/02/22         

14:45H
Não requerida

1. 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.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantá-los,na

UGEA do Hospital Psiquiátrico do Infulene, pela importância de 1.500,00MT (mil quinhentos meticais), não reembol-

sáveis, para cada concurso, a ser previamente depositados no Barclays, conta nº 0011110000049 em nome da DSCM

– HOSPITAL GERAL DO INFULENE – RECEITA CONSIGNADA

3. Os interessados deverão apresentar as propostas no prazo de 12 dias contados a partir da data da última publicação.

4. O prazo de validade das propostas será de 120 dias.

5. Os concursos estão abertos só e somente para concorrentes inscritos na UFSA.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas em sessão pública.

7. Anúncio de Posicionamento será no dia 15/2/2022 no mesmo endereço, horário ver no documento do concurso.

Endereço: Hospital Psiquiátrico do Infulene - UGEA, Av. de Moçambique Km-10, Bairro do Zimpeto, Distrito Urbano 

KaMubukwana Cidade de Maputo.

NB: A Visita é de carácter obrigatório para os concursos nºs 01, 02 e 10 concurso limitado, concursos nºs 02 e 03 pequena 

dimensão será nos dias 08 a 09/02/2022

Maputo,   Janeiro de 2021

A Directora do Hospital
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DE SAÚDE DA CIDADE
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO INFULENE

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE LANÇAMENTO DE CONCURSO

O Hospital Psiquiátrico do Infulene (HPI), sito na Av. de Moçambique Km 10, Bairro do Zimpeto, Distrito Urbano KaMubukwana, Cidade de Maputo, convida as empresas interessadas para apresentarem propostas 

fechadas para o fornecimento de:

Projecto de Financiamento de Empreendimentos Rurais (REFP)

ANÚNCIO DE VAGAS

1. No âmbito do Projecto de Financiamento de Empreendimentos Rurais (REFP), o
Governo de Moçambique através do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento
Rural, recebeu um financiamento (DSF Grant Nº 2000002289) do Fundo Internacional
para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA) e pretende aplicar parte desses fundos para
a contratação de dois técnicos que vão apoiar na implementação das actividades do
projecto.

As vagas disponíveis, assim como a informação importante para a candidatura encontram-
se disponíveis na tabela que se segue.

Designação do Posto
Número 
de Vagas

Local de Trabalho
Local de Submissão de 

Candidaturas

Oficial de Procurement 01 PMU - Maputo
Ministério da Agricultura e 

Desenvolvimento Rural

Assistente de Finanças e 
Contabilidade

01 PMU - Maputo
Ministério da Agricultura e 

Desenvolvimento Rural

Os termos de referência para cada posição, podem ser solicitados através do seguinte 
endereço electrónico: procurement@refp.org.mz 

Os interessados têm o prazo de 15 dias para a submissão das candidaturas, contados a 
partir da data da publicação deste anúncio.

A submissão das candidaturas deverá ser feita através duma carta dirigida ao Coordenador 
Nacional do REFP, indicando a vaga a que concorre. Para além da carta de apresentação, 
os candidatos deverão incluir o CV actualizado e certificados académicos e profissionais, 
incluindo o bilhete de identificação.

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

803
Endereço: Praça dos Heróis Moçambicanos, Edifico Sede do MADER, Bloco A,3º Piso Caixa Postal nº1406

Maputo-Moçambique- email: procurement@refp.org.mz 
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REFERÊNCIA DA CATEGORIA DESCRIÇÃO DA CATEGORIA

SECÇÃO A: FORNECIMENTO DE 
BENS

SECÇÃO A: FORNECIMENTO DE BENS

MGIC - 2021-22-01
Fornecimento de material de impressão de papelaria - 
Vestuário publicitário da empresa (Camisetes, Panfletos, 
Folhetos)

MGIC - 2021-22-02 Fornecimento de artigos de papelaria geral

MGIC - 2021-22-03 Fornecimento de Veículos

MGIC - 2021-22-04
Fornecedor de utensílios de cozinha, equipamento e 
electrodomésticos

MGIC - 2021-22-05
Fornecimento de consumíveis de escritório (por exemplo, 
café, açúcar, leite, etc.)

MGIC - 2021-22-06
Fornecimento de peças e acessórios de veículos, (Baterias, 
Lâmpadas,pneus câmaras de ar)

MGIC - 2021-22-07
Fornecimento de mobiliário de escritório (Cadeiras de 
Secretária, Armários de arquivo)

MGIC - 2021-22-08
Fornecimento de combustível para veículos, (gasolina, 
gasóleo)

MGIC - 2021-22-9
Fornecimento e prestação de serviços de higiene, limpeza, 
materiais, detergentes, e fumigação.

MGIC - 2021-22-10

Fornecimento de software e licenças informáticas, 
equipamento, acessórios e consumíveis (adobe professional, 
editor pdf, Archi-cad, AutoCAD impressoras, computadores 
portáteis).

MGIC - 2021-22-11
Fornecimento e manutenção de equipamento de 
telecomunicações (Pabx, Handsets, GSM, Manutenção)

MGIC - 2021-22-12 Fornecimento e manutenção do sistema de ar-condicionado

MGIC - 2021-22-13
Fornecimento e manutenção de alarme de intrusão e 
sistema de CCTV

MGIC - 2021-22-14
Abastecimento de laboratório, reagentes, Kits, Produtos 
químicos e consumíveis

MGIC - 2021-22-15
Fornecimento de equipamento de incêndio, (extintores 
de incêndio, alarme de incêndio, cobertores de incêndio, 
sinalização de incêndio incluindo manutenção de rotina)

MGIC - 2021-22-16 Abastecimento de água purificada (engarrafada)

MGIC - 2021-22-17
Fornecimento e manutenção de cortinas de escritório, 
tapetes, tesouras, viseiras, etc.

MGIC - 2021-22-18
Fornecimento de código de barras de etiquetagem de bens e 
prestação de serviços de etiquetagem

SEÇÃO B: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS

SECÇÃO B: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MGIC - 2021-22-19
Prestação de serviços de impressão de livros, manuais e 
fotocópias

MGIC - 2021-22-20 Prestação de serviços de catering e refeições

MGIC - 2021-22-21
Prestação de serviços de correio e armazenamento e 
remoção

MGIC - 2021-22-22 Prestação de serviços de despacho e desalfandegamento

MGIC - 2021-22-23
Prestação de alojamento em hotel e instalações para 
conferências

MGIC - 2021-22-24
Fornecimento de cobertura de seguro (Colaboradores, 
Veículos, Instalações, Bens)

MGIC - 2021-22-25 Fornecimento de seguro de saúde para os trabalhadores

MGIC - 2021-22-26 Prestação de serviços de seguros de vida

MGIC - 2021-22-27
Fornecimento de serviços e fornecimentos de infra-
estruturas de rede, serviços de comunicação de dados, redes 
informáticas e cablagem estruturada

MGIC - 2021-22-29 Prestação de serviços de Internet

MGIC - 2021-22-30 Prestação de serviços jurídicos

MGIC - 2021-22-31 Prestação de serviços de consultoria fiscal
MGIC - 2021-22-32 Prestação de consultoria de tradução (UK, PT, FR)

MGIC - 2021-22-33 Prestação de serviços de segurança

MGIC - 2021-22-34 Prestação de serviços de limpeza e sanitários

MGIC - 2021-22-35
Prestação de serviços de aluguer de automóveis - Por 
exemplo, carrinhas, mini-autocarros, SUV, camiões

MGIC - 2021-22-36 Prestação de serviços de agência de viagens

MGIC - 2021-22-37
Prestação de serviços de comunicação social (publicidade, 
programa de rádio, marketing, eventos, fotos, programas de 
vídeo, roadshows)

MGIC - 2021-22-38
Prestação de serviços de auditoria, aconselhamento e 
formação em saúde e segurança no trabalho

MGIC - 2021-22-39
Prestação de serviços de veículos, manutenção e reparações 
comuns (Serviços de Manutenção, bate-chapa)

MGIC - 2021-22-40 Fornecimento de Sistema de Rastreio de Veículos

MGIC - 2021-22-41
Fornecimento de instalações e serviços eléctricos, 
reparações e manutenção

MGIC - 2021-22-42 Prestação de serviços de gestão de instalações

Critérios de pré-qualificação:

Todos os fornecedores que desejarem ser contemplados para pré-qualificação devem 
incluir os seguintes requisitos nas suas propostas:

(a) Perfil da empresa incluindo endereço de contacto e dados do pessoal-chave.

(b) Certificado de registo comercial/licença comercial.

(c) Lista dos clientes actuais da empresa com os seus dados de contacto e pelo menos

3  referências escritas de endosso de organizações-chave/reputáveis especialmente
ONGS.

(d) Declaração do NUIT.

(e) Cópia da Certidão de Quitação.

(f) Cópia do Boletim da República.

(g) Cartas originais dos vendedores autorizados (nos casos em que seja aplicável, ex.: TI,

equipamento e produtos médicos, etc.), a empresa deve ter uma representação local.

(h) Lista de clientes e provas de fornecimento para pelo menos três(3) ONGs durante

os últimos dois anos, anexar cópias de quatro (3) ordens de compra e/ ou contratos
como prova para cada categoria a que se candidata;

(i) Três (3) cartas de recomendação actuais de principais clientes para o fornecimento

de bens ou serviços similares em papel timbrado das respectivas empresas/
organizações indicando o respectivo número de categoria.

(j) Outras informações relevantes para sustentar o pedido.

As propostas seladas devidamente marcadas “Pré-qualificação de Fornecedores de Bens 
e Serviços”, citando o  Nº concurso e o  Nº da secção a ser solicitado, devem ser entregues 
antes das 15.00 horas do dia 11 de Fevereirao de 2022 no endereço abaixo indicado:

Mais informações podem ser obtidas por escrito na: Equipe de Procurement da MGIC 
Procurement pelo  email:  MOZ_Procurement@mgic.umaryland.edu .

Endereço para apresentação das propostas:

o O Director Interino do País

o Maryland Global Initiatives Corporation

o Av Tomás Ndunda 1050 r/c

o Maputo - Moçambique

Os envios electrónicos não serão permitidos e a entrega tardia dos documentos de pré-
qualificação será rejeitada.  

UMA AFILIADA DA UNIVERSIDADE DE MARYLAND, BALTIMORE

Endereço do escritório: Av Tomás Ndunda 1050 r/c, Maputo, Moçambique

PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS

Número IFB: MGIC/MZ/001- Fornecedores para fornecimento de bens / prestação de serviços aos escritórios da MGIC em Moçambique

Data de emissão: 26 de Janeiro de 2022

A Maryland Global Initiatives Corporation (MGIC), com o NUIT 700220729 é organização sem fins lucrativos afiliada da Universidade de Maryland, Baltimore (UMB), que trabalha para reforçar os sistemas de saúde e 
reduzir a propagação e o impacto do HIV/SIDA nas áreas onde opera. A MGIC tem actualmente escritórios na África Subsaariana, incluindo Botswana, Quénia, Malawi, Moçambique, Nigéria, Ruanda, Tanzânia, e Zâmbia. 
As operações administrativas da MGIC apoiam os programas de investigação e clínicos da Faculdade de Medicina, Instituto de Virologia Humana (IHV) e Centro de Saúde Internacional, Educação e Biosegurança (Ciheb), e 
outras entidades da UMB.

O objectivo deste exercício é identificar de forma competitiva fornecedores a serem incluídos numa lista pré-qualificada para fornecimento de bens e serviços aos escritórios da MGIC em Moçambique por 
um período de um ano a partir da data de assinatura do contrato. Os fornecedores pré-qualificados serão convidados a apresentar propostas conforme apropriado ou, quando apropriado, a MGIC poderá 
celebrar um Acordo-Quadro a longo prazo para o fornecimento de serviços de rotina. Este exercício e os subsequentes processos de concurso estarão sujeitos aos Regulamentos de Aquisições da MGIC.

O Director Interino do País, em nome da MGIC, convida os potenciais fornecedores de serviços interessados elegíveis a serem contemplados para pré-qualificação para as categorias abaixo indicadas:

745
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
____

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DE ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO

DEPARTAMENTO DOS REGISTOS E NOTARIADO
1ª CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL DE MAPUTO

Av. Karl Marx n° 1547-R/C— MAPUTO, Caixa Postal 2078 

Edital
Notifica-se por meio deste edital ao funcionário, Domingos José Naharipo, para, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 
previsto no nº 2 do artigo 95 do Regulamento do Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado (REGFAE), 
comparecer na Primeira Conservatória do Registo Civil da Cidade de Maputo, durante as horas normais de expediente, 
tratar de assuntos do seu interesse, cujo termo indico o dia 12 de Fevereiro de 2022.
Ciente de que tomou conhecimento, que vai assinado pela Directora.

Maputo, aos 28 de Janeiro de 2022

A Directora
-----------------------

Esperanca Pascoal Nhangumbe
/Conservadora e Notária Superior/
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

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

Maputo, aos 30 de Dezembro de 2021
A Secretária Judicial

Flávia Angelina Chitachi Mapatse
Verifiquei

Juiz-Conselheiro Relator
Dr. João Varimelo 
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UNIVERSIDADE ZAMBEZE
Direcção de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO

1. A Universidade Zambeze (Unizambeze) convida as empresas interessadas a submeterem propostas para o seguinte
concurso:

NÚMERO DE 
CONCURSO

OBJECTO 
MODALIDADE DE 

CONTRATAÇÃO

DATA E 
HORA- FINAL 

ENTREGA

DATA E 
HORA DE 

ABERTURA

DATA E HORA 
DE ANÚNCIO DE 
POSICIONAMENTO

01/
UniZambeze.

DA/2022

Contratação para fornecimento 
e instalação de equipamento 
informático para Universidade 
Zambeze -Campus de Matacuane

Concurso por 
cotação 

3/2/2022
9.00 horas

3/2/2022
9.15 horas

5/2/2022
14.00 horas

2. Os documentos do concurso estarão disponíveis a partir do dia 28 de Janeiro de 2022. A hora-final para a entrega das
propostas será de quinze minutos antes da hora da respectiva abertura, devendo as mesmas serem entregues no endereço
indicado para aquisição dos documentos de concurso.

3. Para aquisição dos documentos do Concurso, os concorrentes deverão aproximar a Direcção de Aquisições no Campus de
Matacuane – Avenida Alfredo Lawley nº 1018 – Sofala – Moçambique , telefone (+258)23-362489, Fax: (+258)23-362487.

Beira, aos 27 de Janeiro de 2022
DA Ilegível 






 

Ord Concurso nº  
Modalidade 

de 
Contratação 

Objecto do Concurso 

Visita Obrigatória 
Entrega de Proposta 

Abertura de 
Proposta 

Local do 
encontro Data Hora Data Hora Data Hora 

1 
47A001141/ARAS/CL

/SERV/34/2021 
Concurso 
Limitado 

Prestação de Serviços de 
Análise de Óleo Hidráulico 
dos Equipamentos 
Hidromecânicos da 
Barragem dos Pequenos 
Libombos.  

N/A N/A N/A 
15/02/2022 09H00 15/02/2022 09H15 

2 
47A001141/ARAS/CL

/SERV/41/2021 
Concurso 
Limitado 

Prestação de Serviços de 
Manutenção e Reabilitação 
da Infra-Estrutura da ARA-
Sul, IP/DGBS – Cidade da 
Maxixe. 

Escritório da 
DGBS na 
Maxixe 

07/02/2022 10H00 14/02/2022 12H00 14/02/2022 12H15 

3 
47A001141/ARAS/CP

/OBRAS/01/2022 
Cincurso Público 

Empreitada para 
Actividades de Conclusão 
da Obra de Construção do 
Reservatório Escavado de 
Jofane no Distrito de 
Govuro – Província de 
Inhambane. 

Cruzamento 
de Inhassoro 

na N1 
08/02/2022 10H00 21/02/2022 11H00 21/02/2022 11H15 

4 
47A001141/ARAS/P

D/SERV/36/2021 

Concurso de 
Pequena 

Dimensão 

Manutenção e Reparação 
de Fotocopiadoras, 
Impressoras e Scanners da 
ARA-Sul I .P./Sede 

N/A N/A N/A 
15/02/2022 11H00 15/02/2022 11H15 

Maputo, 27 de Janeiro de 2022 

A RAA 

ANÚNCI O DE CONCURSOS 
1. A ARA-Sul, IP - Administração Regional de Águas do Sul, Instituto Público, convida as empresas interessadas, para apresentarem propostas fechadas para o

seguinte:
 Prestação de Serviços de Análise de Óleo Hidráulico dos Equipamentos Hidromecânicos da Barragem dos Pequenos Libombos;
 Prestação de Serviços de Manutenção e Reabilitação da Infra-Estrutura da ARA-Sul, IP/DGBS - Cidade da Maxixe;
 Empreitada para Actividades de Conclusão da Obra de Construção do Reservatório Escavado de Jofane no Distrito de Govuro – Província de Inhambane; e
 Manutenção e Reparação de Fotocopiadoras, Impressoras e Scanners da ARA-Sul I .P./Sede.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos de Concurso ou levantá-los na ARA-Sul, IP RAA, durante as horas normais de
expediente, sita na Av. Samora Machel, n.º  30, 6º  Andar a partir do dia 31 de Janeiro de 2022, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (Mil Meticais) para
cada. A ser depositado na conta 1012887201007- Standard Bank da ARA-Sul Turismo.

3. O período de validade das propostas é de 120 dias.
4. As propostas deverão estar devidamente seladas e entregues à ARA-Sul, I P - Administração Regional de Águas do Sul, I nstituto Público sita na Av. Samora

Machel, n.º  30, 7º  Andar, serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço na presença dos concorrentes ou seus legítimos representantes que queiram assistir
a este acto na data e hora conforme o ilustrado na tabela abaixo.

5. Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto n.º  5/2016, de 08 de Março.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE NAMPULA

PRIMEIRA SECÇÃO

ANÚNCIO
A EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA SECÇÃO DO TRIBUNAL JUDICIAL DA 

PROVÍNCIA DE NAMPULA

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

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

Drª Sandra Fungulane Emílio
O Escrivão de Direito

Cristóvão Adriano
34

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial deste Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo correm éditos de trinta dias, citando 
a executada Moz Travel & Tours, Limitada, com último 
endereço conhecido na Avenida Patrice Lumumba, nº 1153, 
R/C, nesta cidade de Maputo, na pessoa do seu representante 
legal, ora ausente em parte incerta, para, no prazo de 10 (dez) 
dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a 
contar da data da segunda e última publicação deste anúncio 
no jornal “Notícias”, pagar ao exequente Sefe Travel, S.A., a
quantia de 571 410,81MT (quinhentos e setenta e um mil, 
quatrocentos e dez meticais, oitenta e um centavos), em 
dívida nos Autos de Execução de Sentença nº 181/15-P, que 
por esta Secção lhe move o referido exequente ou, no mesmo 
prazo nomear à penhora bens suficientes para pagamento da 
dívida e do mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, 
nos termos do art. 811º e seguintes do C.P.C., sob pena de não 
o fazendo, se devolver esse direito ao exequente, prosseguindo
a execução seus termos, conforme tudo melhor consta do
duplicado da petição inicial que se encontra arquivado no
Cartório desta Secção à sua disposição, onde poderá levantar
dentro das horas normais de expediente.

Maputo, aos 23 de Dezembro de 2021

O Ajudante de Escrivão de Direito
Constantino Rafael Tivane

Verifiquei

A Juíza de Direito
Drª Marquinha Pinto Basto
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PEDI DO DE MANI FESTAÇÃO DE I NTERESSE 

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

PROVÍ NCI A DE I NHAMBANE. 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. São consultores elegíveis a participar pessoas colectivas nacionais.

6. Este pedido de Manifestação de Interesse será regido pelo Regulamento de Contratação de

Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado

pelo Decreto n°  5/ 2016 de 8 de Março.

Maputo, 27 de Janeiro de 2022 

A RAA 
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ANÚNCIO DE CONCURSO

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

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

1. A proposta deverá conter:

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

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

empresas);
• Certidão de Registo Comercial;
• Boletim da República.
2. A visita de carácter obrigatório ao local para avaliar o volume de documentos,

realizar-se-á nos dias 26 e 27 de Janeiro de 2022.
3. Para quaisquer esclarecimentos adicionais contactar o Departamento de EBS

pelos contactos +258  878 330 771.
4. As propostas deverão ser submetidas para os endereços abaixo indicados até às

17.00 horas do dia 4 de Fevereiro de 2022:
Bmindu@ecobank.com

Amacamo@ecobank.com

Csive@ecobank.com 

Direcção de Operações e Tecnologia
Departamento de EBS

(Ilegível)
Maputo, aos 24 de Janeiro de 2022
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Projecto MozBIO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação
Concurso por Cotações nº: 114/G/MOZBIO/RFQ/2021 - Aquisição de Mudas de Café no Âmbito do 

Plano de Restauração da Paisagem de Chimanimani

De acordo com a alínea d) do nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 63 do Regulamento de 
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, 
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o objecto do concurso acima foi adjudicado 
à: 
Concorrente: AGROTUR, LDA 
Pelo valor de: 6.500.000,00 MT (seis milhões e quinhentos mil Meticais), isento do IVA. 

Maputo, Janeiro de 2022
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ANÚNCIO DE VAGAS
A Associação Nacional para o Desenvolvimento Auto-Sustentado (ANDA) 
é uma ONG Moçambicana fundada em 1992, sediada na Província de 
Manica com missão de fortalecer a resiliência de famílias carentes e grupos 
vulneráveis por meio de apoio integrado baseado em humanismo, respeito 
e confidencialidade.
É neste contexto, que a ANDA está em busca de profissionais qualificados 
para ocupar as posições abaixo mencionadas:

Ø	Coordenador Provincial para Tete

Ø	Director Técnico do Projecto

Ø	Assistente de Administração e Finanças para Tete

Ø	Gestor de Sub-Acordo para Tete
Os termos de referência encontram-se disponíveis nas seguintes 
plataformas:
-Website da ANDA anda.org.mz;
-Página do Facebook da ANDAfacebook.com/andaorgmz; e
-Plataforma de emprego INFROMOZ.

Chimoio, aos 25-01-2022
47

ANÚNCIO DE VAGA

A Missão dos EUA em Maputo / Moçambique procura candidatos elegíveis e 
qualificados para a vaga de Inspector de Manutenção.

FUNÇÃO BÁSICA  
Trabalhando sob a liderança do Chefe da Secção de Gestão de Instalações (FAC) na 
Embaixada dos EUA em Maputo, o Inspector de Manutenção do Novo Complexo 
da Embaixada (NEC) é responsável pela supervisão e inspecção de todo trabalho 
realizado e manutenção preventiva no NEC, rever os esboços das oficinas e outras 
plantas de construção para quaisquer projectos de reparação e melhoramento, 
assim como melhorar as políticas e procedimentos para optimizar o programa 
de manutenção preventiva no Posto. O incumbente também elabora declarações 
de trabalho, desenhos e estimativas de custos para melhorias no Novo Complexo 

da Embaixada (NEC). O Incumbente elabora planos a longo prazo e prepara a 
documentação necessária para a orçamentação, contratação e licenciamento 
dos projectos / contratos. O Incumbente também actua como substituto do 
Supervisor de Reparações. O Incumbente deve ser capaz de trabalhar de forma 
independente. O Incumbente actua como operador casual de veículos oficiais e 
cumpre todos os requisitos delineados no 14 FAM 433.

Uma cópia da descrição completa da posição apresentando todos os deveres e 
responsabilidades encontra-se disponível no seguinte link: 
https://mz.usembassy.gov/embassy/jobs/

Todos os candidatos interessados nesta posição deverão submeter a sua 
candidatura até ao dia 3 de Fevereiro de 2022, através do seguinte link: 
https://erajobs.state.gov/dos-era/moz/vacancysearch/searchVacancies.hms 
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Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, IP
 PROJECTO DE ÁGUA SEGURA PARA VILAS E ZONAS RURAIS

SERVIÇOS DE CONSULTORIA
ESPECIALISTA SOCIAL

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Grant N.º:D941-MZ
Ref. no. MZ-AIAS-RSTWSP-CON010
1. O Governo de Moçambique solicitou um donativo no montante de USD 150 Milhões a Associação Internacional de

Desenvolvimento (IDA) para custear a implementação do Projecto de Água Segura para Vilas e Zonas Rurais, e
pretende aplicar parte desses fundos para serviços de consultoria.

2. O escopo dos serviços para a consultoria inclui, mas não se limita à: (i) garantir que todas as actividades do projecto
estejam em conformidade com as medidas e acções estabelecidas no Plano de Compromisso Ambiental e Social (PCAS); 
e (ii) assegurar o cumprimento das disposições de quaisquer outros documentos ambientais e sociais exigidos pela
Normas Ambientais e Sociais (NAS) e referidos no PCAS, tais como o Quadro de Gestão Ambiental e Social (QGAS),
os Procedimentos de Gestão do Trabalho (PGT), Violência Baseada no Género (VBG), Avaliação de Risco e Plano de
Acção, Quadro da Política de Reassentamento (QPR), Plano de Engajamento de Partes Interessadas (PEPI), bem como 
Avaliações de Impacto Ambiental e Social (ESIA), Planos de Gestão Ambiental e Social (PGAS), Planos de Acção de
Reassentamento (PAR), Avaliação de Riscos de Segurança / Plano de Gestão de Segurança e os prazos especificados
nesses documentos ambientais e sociais.

Os Termos de Referência (TdRs) detalhados para a consultoria podem ser encontrados no seguinte site: 
www.aias.gov.mz/ Oportunidades de Negócio

3. A Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, Instituto Público (AIAS,IP), convida os consultores
individuais qualificados, a manifestar seu interesse em prestar os serviços. Os consultores interessados deverão
apresentar informação demonstrando possuir qualificações necessárias e experiência relevante para a execução dos
serviços (CV, descrição de serviços similares, experiência em condições semelhantes, disponibilidade, etc.).

4. O consultor deve possuir, pelo menos, as seguintes qualificações e experiência: (i) Licenciatura em ciências sociais
ou disciplinas afins. Um mestrado em áreas afins será uma vantagem; (ii) pelo menos 10 anos de experiência em
avaliação social e reassentamento; (iii) Ter conhecimento e experiência de trabalho com as Normas Ambientais e
Sociais do Banco Mundial, as políticas e diretrizes de Salvaguardas Ambientais e Sociais do Banco Mundial, com for
particular nas NASs 1, 2, 4, 5 e 10; (iv) Pelo menos dez (10) anos de experiência rastreável em reassentamento ou
implementação de salvaguardas sociais, de preferência financiado pelo Banco Mundial ou agências de financiamento
internacionais, coordenando a implementação de Planos Sociais relevantes, como Plano de Acção de Reassentamento 
(PAR), e (v) boa comunicação escrita e verbal em português e inglês.

5. Chama-se atenção dos Consultores interessados à Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de
Aquisições para Mutuários da IPF” do Banco Mundial de Julho de 2016, Revisto em Novembro de 2017, Agosto de
2018 e Novembro de 2020 (“Regulamento de Aquisições para Mutuários da IPF”), que estabelece a política do Banco
Mundial sobre o conflito de interesses.

6. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção de Consultor Individual conforme estabelecido
no Regulamento de Aquisições.

7. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues em versão física, no endereço abaixo ou por e-mail até 14:00
horas, do dia 17 de Fevereiro de 2022.

8. O endereço referido acima é:
Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento
Att: Unidade Gestora de Aquisições / Projecto de Saneamento Urbano
Av Eduardo Mondlane, 1352, 4o andar
Maputo, Moçambique 
E-mail: procurement.rstwsp.aias@gmail.com

Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, IP
RURAL AND SMALL TOWNS WATER SECURITY PROJECT

CONSULTANCY SERVICE
SOCIAL SPECIALIST

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
Grant N.º:D941-MZ
Ref. no. MZ-AIAS-RSTWSP-CON010
1. The Government of Mozambique has submitted to World Bank a request for a grant of US$150 million for the

implementation of the Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) and it intends to apply part of the
proceeds for consulting services.

2. The scope of Services for the consultancy will include but not limited to: (i) ensure that all project activities comply
with the measures and actions set out in the Environmental and Social Commitment Plan (ESCP), and (ii) ensure
compliance with the provisions of any environmental and social documents required by the Environmental and Social
Standard (ESS) and referred to in the ESCP, such as the Environmental and Social Management Framework (ESMF),
Labor Management Procedures (LMP), Gender-Based Violence (GBV), Risk Assessment and Action Plan, Resettlement
Policy Framework (RPF), Stakeholder Engagement Plan (SEP), as well as Environmental and Social Impact Assessments
(ESIA), Environmental and Social Management Plans (ESMP), Resettlement Action Plan (RAP), Security Risk Assessment 
/ Security Management Plan and the timelines specified in these environmental and social documents during the life of
the project;

The detailed Terms of Reference (ToRs) for the assignment can be found in the following website: 
www.aias.gov.mz/oportunidadesdenegocios

3. The Administration of Water and Sanitation Infrastructures, Public Institute (AIAS,IP), now invites qualified individual
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 (CV, description
of similar assignments, experience in similar conditions, availability, etc.).

4. The Consultant shall at least possess the following qualifications and experience: (i) degree in social sciences or related
disciplines. A master’s degree in a related field will be an advantage; (ii) at least ten (10) years of experience in social
assessment and resettlement; (iii) knowledge and experience of working with the World Bank’s Environmental and Social 
Standards, the World Bank’s Environmental and Social Safeguards policies and guidelines, with particular emphasis on
ESS 1, 2, 4, 5 and 10; (iv) at least ten (10) years of traceable experience in resettlement or implementing social safeguards, 
preferably funded by the World Bank or international funding agencies, coordinating the implementation of relevant
Social Plans such as the Resettlement Action Plan (RAP), and (v) good written and verbal communication in Portuguese
and English.

5. 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 Revised November 2017, August 2018 and November 2020
(“Procurement Regulations for IPF Borrowers”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

6. A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant Selection method set out in the Procurement
Regulations.

7. Expressions of Interest must be delivered in a written form to the address below in person or by e-mail by February 17
2022, at 14h00.

8. The address referred to above is:
Administration of Water and Sanitation Infrastructures
Att: Unidade Gestora de Aquisições / Projecto de Água Segura para Vilas e Zonas Rurais 
Eduardo Mondlane Avenue, 1352, 4th floor
Maputo, Mozambique 
E-mail: procurement.rstwsp.aias@gmail.com

Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, IP
 PROJECTO DE ÁGUA SEGURA PARA VILAS E ZONAS RURAIS

SERVIÇOS DE CONSULTORIA
ESPECIALISTA AMBIENTAL

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Grant N.º:D941-MZ
Ref. no. MOZ-AIAS-RSTWSP-CON009

1. O Governo de Moçambique solicitou um donativo no montante de USD 150 Milhões a Associação Internacional de
Desenvolvimento (IDA) para custear a implementação do Projecto de Água Segura para Vilas e Zonas Rurais, e
pretende aplicar parte desses fundos para serviços de consultoria.

2. O escopo dos serviços para a consultoria inclui, mas não se limita à: (i) garantir que todas as actividades do projecto
estejam em conformidade com as medidas e acções estabelecidas no Plano de Compromisso Ambiental e Social (PCAS); 
e (ii) assegurar o cumprimento das disposições de quaisquer outros documentos ambientais e sociais exigidos pela
Normas Ambientais e Sociais (NAS) e referidos no PCAS, tais como o Quadro de Gestão Ambiental e Social (QGAS),
os Procedimentos de Gestão do Trabalho (PGT), Violência Baseada no Género (VBG), Avaliação de Risco e Plano de
Acção, Quadro da Política de Reassentamento (QPR), Plano de Engajamento de Partes Interessadas (PEPI), bem como 
Avaliações de Impacto Ambiental e Social (ESIA), Planos de Gestão Ambiental e Social (PGAS), Planos de Acção de
Reassentamento (PAR), Avaliação de Riscos de Segurança / Plano de Gestão de Segurança e os prazos especificados
nesses documentos ambientais e sociais.

Os Termos de Referência (TdRs) detalhados para a consultoria podem ser encontrados no seguinte site: 
www.aias.gov.mz/ Oportunidades de Negócio

3. A Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, Instituto Público (AIAS,IP), convida os consultores
individuais qualificados, a manifestar seu interesse em prestar os serviços. Os consultores interessados deverão
apresentar informação demonstrando possuir qualificações necessárias e experiência relevante para a execução dos
serviços (CV, descrição de serviços similares, experiência em condições semelhantes, disponibilidade, etc.).

4. O consultor deve possuir, pelo menos, as seguintes qualificações e experiência: (i) Licenciatura em Engenharia
Ambiental ou Gestão Ambiental ou outra área relevante, com reconhecida experiência em questões ambientais;
(ii) Pelo menos 10 anos de experiência profissional em áreas afins; (iii) Experiência em questões relacionadas com
Avaliação de Impacto Ambiental; (elaboração de Estudos de viabilidade, EIASs, PGASs, Manuais de Boas Práticas
Ambientais, etc); (iv) Experiência de pelo menos 7 anos em Projectos de água e saneamento (presencial e externo),
coordenando a implementação de PGAS, (v) Conhecimento em planeamento, desenho e supervisão de Plano de
Gestão Ambiental; e (vi) boa comunicação escrita e verbal em português e inglês.

5. Chama-se atenção dos Consultores interessados à Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de
Aquisições para Mutuários da IPF” do Banco Mundial de Julho de 2016, Revisto em Novembro de 2017, Agosto de
2018 e Novembro de 2020 (“Regulamento de Aquisições para Mutuários da IPF”), que estabelece a política do Banco
Mundial sobre o conflito de interesses.

6. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção de Consultor Individual conforme estabelecido
no Regulamento de Aquisições.

7. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues em versão física, no endereço abaixo ou por e-mail até 14:00
horas, do dia 17 de Fevereiro de 2022.

8. O endereço referido acima é:
Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento
Att: Unidade Gestora de Aquisições / Projecto de Saneamento Urbano
Av Eduardo Mondlane, 1352, 4o andar
Maputo, Moçambique 
E-mail: procurement.rstwsp.aias@gmail.com

Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, IP
RURAL AND SMALL TOWNS WATER SECURITY PROJECT

CONSULTANCY SERVICE
ENVIRONMENTAL SPECIALIST

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

Grant N.º:D941-MZ
Ref. no. MOZ-AIAS-RSTWSP-CON009
1. The Government of Mozambique has submitted to World Bank a request for a grant of US$150 million for the

implementation of the Rural and Small Towns Water Security Project (P173518) and it intends to apply part of the
proceeds for consulting services.

2. The scope of Services for the consultancy will include but not limited to: (i) ensure that all project activities comply
with the measures and actions set out in the Environmental and Social Commitment Plan (ESCP), and (ii) ensure
compliance with the provisions of any environmental and social documents required by the Environmental and
Social Standard (ESS) and referred to in the ESCP, such as the Environmental and Social Management Framework
(ESMF), Labor Management Procedures (LMP), Gender-Based Violence (GBV), Risk Assessment and Action Plan,
Resettlement Policy Framework (RPF), Stakeholder Engagement Plan (SEP), as well as Environmental and Social
Impact Assessments (ESIA), Environmental and Social Management Plans (ESMP), Resettlement Action Plan (RAP),
Security Risk Assessment / Security Management Plan and the timelines specified in these environmental and social
documents during the life of the project;

The detailed Terms of Reference (ToRs) for the assignment can be found in the following website: 
www.aias.gov.mz/ Oportunidades de Negócios

3. The Administration of Water and Sanitation Infrastructures, Public Institute (AIAS;IP), now invites qualified individual
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 (CV,
description of similar assignments, experience in similar conditions, availability, etc.).

4. The Consultant shall at least possess the following qualifications and experience: (i) Degree in Environmental
Engineering or Environmental Management or other relevant area, with recognized experience in environmental
issues; (ii) At least 10 years of professional experience in related areas; (iii) Experience in issues related to
Environmental Impact Assessment; (preparation of feasibility studies, EIASs, ESMPs, Manuals of Good Environmental 
Practices, etc); (iv) Experience of at least 7 years in water and sanitation projects (on-site and external), coordinating
the implementation of ESMPs, (v) Knowledge in planning, design and supervision of the Environmental Management
Plan; and (vi) good written and verbal communication in Portuguese and English.

5. 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 Revised November 2017, August 2018 and November 2020
(“Procurement Regulations for IPF Borrowers”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

6. A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant Selection method set out in the Procurement
Regulations.

7. Expressions of Interest must be delivered in a written form to the address below in person or by e-mail by February
17 2022, at 14h00.

8. The address referred to above is:
Administration of Water and Sanitation Infrastructures
Att: Unidade Gestora de Aquisições / Projecto de Água Segura para Vilas e Zonas Rurais 
Eduardo Mondlane Avenue, 1352, 4th floor
Maputo, Mozambique 
E-mail: procurement.rstwsp.aias@gmail.com
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Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, IP

 Projecto de Recuperação de Emergência e Resiliência Pós-Ciclones Idai e Kenneth

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Regime Especial

Reabilitação do Sistema de Drenagem da Cidade da Beira – Fase 2: Serviços de 

Consultoria para Estudo de Viabilidade, Projecto, Documentos de Concurso e 

Supervisão de Obras 

Nos termos do nº 2, do artigo 64, conjugado com o nº 3 do artigo 96 do Regulamento de 

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

ao Estado, aprovado pelo Decreto 05/2016 de 08 de Março e o Regulamento de Aquisições 

para Mutuários do IPF” do Banco Mundial de Julho de 2016, revisto em Novembro de 2017 

e Agosto de 2018, comunica-se a adjudicação do objecto do concurso acima ao Consórcio:

• TPF-Consultores de Engenharia e Arquitetura in joint venture with TPF

Engenharia & CDR International and sub-consultant Deltares and Wissing

Urban Design, pelo valor de U$4,981,175.00 (Quatro milhoes, Novecentos e

oitenta e um Mil, Cento e Setenta e Cinco Dólares Americanos) incluindo impostos.

Entidade Competente

(Ilegível)

Av: Eduardo Mondlane, 1352, 4 o Andar, Telefone 21-30 33 39, Fax: 21-30 33 41, Cell: 82-3071267, 84-3008126
C O NSELHO  PRO VINCIAL DE NAMPULA: Rua  da  FPLM |Nr.14 |1° Anda r Esq ue rdo  |Ba irro  Muha vire  |CELULAR: +258 84 558 8197|  

EMAIL: a ssiste nte .c p .na mpula @ o a m.o rg .mz|Cida de  de  Na mpula  

ASSEMBLEIA PROVINCIAL ORDINÁRIA 

CONVOCATÓRIA 

Ao abrigo do disposto no artigo 46 e n.º 1 do artigo 31.º do Estatuto da Ordem dos Advogados de 

Moçambique, aprovada pela Lei n.º 28/2009, de 29 de Setembro conjugado com o n.º 3, do artigo 6.º do 

Regulamento dos Conselhos Provinciais, convoco a ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO 

PROVÍNCIAL DE NAMPULA, para o dia 26 de Fevereiro de 2022, pelas 09:00 horas, em local a anunciar, 

para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Aprovar a acta da Assembleia Provincial antecedente;

2. Discussão e Aprovação do Relatório de Actividades e contas 2021;

Caso, a hora marcada, não esteja reunido o quórum previsto no Estatuto, a Assembleia Provincial iniciará 

30 minutos depois com o número de membros presentes, discutindo e deliberando validamente sobre a 

mesma ordem de trabalhos.  

O Relatório de actividades e contas 2021, estará disponível na secretaria do CPN e para todos advogados 

que pertencem a este conselho 15 dias antes da data designada para reunião da Assembleia Provincial, 

conforme prevê o n.º 2 do artigo 31, aplicável por remissão do n.º 2 do artigo 46.º, ambos do EOAM. 

NOTA: É OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARAS. 

Nampula, aos 24 de Janeiro de 2022. 

O Presidente do Conselho Provincial  

Josimar Camissa 

CONSELHO 

PROVINCIAL     

DE NAMPULA 
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PROJECTO DE ÁGUA SEGURA PARA VILAS E ZONAS RURAIS

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

ESPECIALISTA DE AQUISIÇÕES

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(Este é uma adenda ao anterior pedido de manifestação de interesse com o mesmo n.º de referência: MZ-AIAS-RSTWSP-CON011. Os 
candidatos que manifestaram interesse anteriormente para esta consultoria não precisam reenviar uma manifestação de interesse)

Grant N.º:D941-MZ

Ref. no. MOZ-AIAS-RSTWSP-CON011

1. O Governo de Moçambique solicitou um donativo no montante de USD 150 Milhões a Associação Internacional de Desenvolvimento 
(IDA) para custear a implementação do Projecto de Água Segura para Vilas e Zonas Rurais, e pretende aplicar parte desses
fundos para serviços de consultoria.

2. O escopo dos serviços para a consultoria inclui, mas não se limita à: (i) responsabilidade direta por projectar e estabelecer a função 
de aquisição, incluindo estrutura de pessoal, alocações funcionais, ligação com outros departamentos, treinamento e orientação,
e execução de procedimentos e desenvolvimento de manuais de aquisição, e (ii) realizar atividades de aquisição, incluindo, entre
outras questões, preparar e consolidar planos de aquisições, documentos de concurso e solicitações de propostas, facilitar a obtenção 
de licenças necessárias, preparar anúncios, responder a pedidos de esclarecimento de licitantes sobre contratos publicados e
desempenhar um papel central na avaliação de propostas e gestão de contratos.

Os Termos de Referência (TdRs) detalhados para a consultoria podem ser encontrados no seguinte site: www.aias.gov.mz/ 
Oportunidades de Negócio.

3. A Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, Instituto Público (AIAS,IP), convida os consultores individuais
qualificados, a manifestarem seu interesse em prestar os serviços. Os consultores interessados deverão apresentar informação 
demonstrando possuir qualificações necessárias e experiência relevante para a execução dos serviços (CV, descrição de serviços 
similares, experiência em condições semelhantes, disponibilidade, etc.).

4. O consultor deve possuir, pelo menos, as seguintes qualificações e experiência: (i) Licenciatura em Engenharia, Economia, Gestão do 
Sector Público, Administração de Empresas, Direito ou outra área relevante; (ii) pelo menos sete (7) anos de experiência específica 
em actividades de aquisições financiadas pelo Banco Mundial no nível de Especialista de Aquisições ou superior; Experiência em 
Gestão de Contratos é fundamental; (iii) forte conhecimento dos Regulamentos de Aquisições do Banco Mundial; (iv) experiência
na aplicação do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado; (v) fortes competências na elaboração e negociação de contratos; (vi) excelentes conhecimentos de informática (incluindo
conhecimentos de STEP) e (vi) proficiência linguística – fluência em inglês e bom português. 

5. Chama-se atenção dos Consultores interessados à Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 do “Regulamento de Aquisições para
Mutuários da IPF” do Banco Mundial de Julho de 2016, Revisto em Novembro de 2017, Agosto de 2018 e Novembro de 2020
(“Regulamento de Aquisições para Mutuários da IPF”), que estabelece a política do Banco Mundial sobre o conflito de interesses.

6. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção de Consultor Individual conforme estabelecido no Regulamento 
de Aquisições.

7. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues em versão física, no endereço abaixo ou por e-mail até 14.00 horas, do dia 11 
de Fevereiro de 2022.

8. O endereço referido acima é:

Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento
Att: Unidade Gestora Executora das Aquisições / Projecto de Saneamento Urbano
Av. Eduardo Mondlane, 1352, 4º andar
Maputo, Moçambique 
E-mail: procurement.rstwsp.aias@gmail.com

RURAL AND SMALL TOWNS WATER SECURITY PROJECT

CONSULTANCY SERVICE
PROCUREMENT SPECIALIST

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
(This is an addendum of the previously request for expression of interest with the same Reference No: MZ-AIAS-RSTWSP-CON011. The 

candidates that have expressed interest before for this consultancy do not have to resubmit an expression of interest)

Grant N.º:D941-MZ

Ref. no. MOZ-AIAS-RSTWSP-CON011

1. The Government of Mozambique has submitted to World Bank a request for a grant of US$150 million for the implementation of the 
Rural and Small Town Water Security Project (P173518) and it intends to apply part of the proceeds for consulting services.

2. The scope of Services for the consultancy will include but not limited to: (i) direct responsibility for designing and establishing the 
procurement function, including personnel structure, functional allocations, liaison with other departments, training and guidance, 
and execution of procedures and development of procurement manuals, and (ii) carry out procurement activities, including, among 
other issues, preparing and consolidating procurement plans, tender documents and RFPs, facilitating obtaining necessary permits, 
preparing announcements, responding to requests for clarification from bidders on published contracts and play a central role in 
bid evaluation and contract management.

The detailed Terms of Reference (ToRs) for the assignment can be found in the following website: www.aias.gov.mz/ Oportunidades 
de Negócios

3. The Administration of Water and Sanitation Infrastructures, Public Institute (AIAS;IP), now invites qualified individual 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 (CV, description of similar assignments, experience in similar 
conditions, availability, etc.).

4. The Consultant shall at least possess the following qualifications and experience: (i) bachelor’s degree in Economy, Engineering, 
Public Sector Management, Business Management, Law or any other related subject; (ii) at least seven (7) years of specific experience 
in World Bank funded procurement activities at a level of a Procurement Specialist or higher; Experience in Contract Management is 
instrumental; (iii) strong knowledge of World Bank Procurement Regulations; (iv) experience in the application of the Mozambican
Procurement Decree; (v) strong skills in drafting and negotiating contracts; (vi) excellent computer skills (including knowledge of
STEP) and (vi) Language proficiency –fluency in English and good Portuguese.

5. 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 Revised November 2017, August 2018 and November 2020 (“Procurement Regulations for 
IPF Borrowers”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

6. A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant Selection method set out in the Procurement Regulations.

7. Expressions of Interest must be delivered in a written form to the address below in person or by e-mail by February 11 2022, at 
14h00.

8. The address referred to above is:

Administration of Water and Sanitation Infrastructures
Att: Unidade Gestora Executora das Aquisições / Projecto de Água Segura para Vilas e Zonas Rurais 
Eduardo Mondlane Avenue, 1352, 4th floor
Maputo, Mozambique 

E-mail: procurement.rstwsp.aias@gmail.com

Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, IP Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento, IP

830
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CHAMADA DE CREDORES

No âmbito da liquidação e dissolução da SMI- Sociedade de Manutenção Imobiliária, Lda , solicita-se 
a comparência dos credores resultantes da prestação de serviços e outros fornecedores.
Neste contexto os visados devem apresentar-se até ao prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a 
partir da data da publicação deste aviso na Sede da Sociedade, sita na Avenida Zedequias Manganhela, 
520,  rés-do-chão, munidos de documentos comprovativos.
Importa salientar que apenas serão consideradas as dívidas da SMI, Lda que forem reclamadas e 
devidamente comprovadas no prazo acima estabelecido.
Quaisquer dúvidas poderão ser dirigidas à Comissão Liquidatária da SMI, Lda no endereço acima.

A Comissão Liquidatária
(Ilegível) 

Maputo, aos 28 de Janeiro de 2022
1196
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES 

PROJECTO DE ECONOMIA RURAL 
SUSTENTÁVEL

Anúncio de Cancelamento do Concurso 
Público nº 27/PERS/IC/2021

Nos termos da alínea e) do número 3 do Art. 33 do 
Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 08 de 
Março, comunica-se o cancelamento do Concurso Público 
nº 27/PERS/IC/2021 para a Contratação do Coordenador 
Geral do Projecto de Economia Rural Sustentável.

Maputo, Janeiro de 2022

UGEA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
____________

PROVÍNCIA DE TETE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

SERVIÇO PROVINCIAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

EDITAL
Nos termos do artigo 24 do Diploma Ministerial nº 22/2008 de 26 de Março, que aprova o quadro 

jurídico normativo do Processo de Infracção de Pesca, serve o presente Edital para comunicar ao 

público em geral, sobre a venda em hasta pública de 170 sacos de Kapenta (saco de 30 quilos). 

O valor mínimo da arrematação corresponde à 850.000,00 meticais (Oitocentos e Cinquenta Mil 

Meticais).

Os 170 sacos de Kapenta podem ser apreciados no parque de estacionamento do Serviço Provincial 

de Actividades Económicas de Tete, ao lado da Clínica Veterinária da Cidade de Tete.

O procedimento da arrematação consistirá na apresentação de propostas em carta fechada. As 

propostas serão abertas as 8 horas e 30 minutos, do dia 31 de Janeiro de 2022, na Sala de reuniões do 

Serviço Provincial de Actividades Económicas, cujo adquirente será o que apresentar maior proposta 

relativamente ao valor da arrematação, realçando que após a arrematação, o adquirente terá o prazo 

de cinco dias para efectuar o depósito do respectivo valor na conta a indicar pelo arrematante. 

Tete, aos 27 de Janeiro de 2022

A DIRECTORA DO SERVIÇO PROVINCIAL
____________________________________

Jacinta Florinda Fernando João Jacinto Mtaia
(Técnica Superior de Agro-Pecuária N1)

SPAET – Cidade de Tete, Bairro Filipe Samuel Magaia, Avenida da Liberdade, EdifícioEx-GPZ
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO 

ESTADO NA PROVÍNCIA DE GAZA
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO

CARTÓRIO NOTARIAL DE XAI-XAI

EXTRACTO
HABILITAÇÃO DE 

HERDEIROS POR ÓBITO DE 
DAVID MACACHUA

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura do dia vinte e 
cinco do mês de Novembro do ano 
dois mil e vinte e um, lavrada de 
folhas trinta a trinta e um, do livro 
de notas para escrituras diversas 
número 98-A, a cargo de MOMEDE 
FARUCO MAMUDO MUJAVAR, 
licenciado em Direito, Conservador 
e Notário Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito do senhor 
DAVID MACACHUA, ocorrido no 
dia vinte e dois de Agosto de dois 
mil e vinte e um, na altura com 
cinquenta e seis anos de idade, no 
estado civil que era solteiro, de 
nacionalidade moçambicana, filho 
de Sebastião Mucachua e de Rosita 
Tivane. 
Que o autor da herança não 
deixou testamento nem qualquer 
disposição que expressa a sua 
última vontade.
Que a herança é constituída por 
bens móveis e imóveis.
Que deixou como únicos e universais 
herdeiros a senhora Cândida 
José Bila e seus filhos: Dário 
David Mucachua, Nilza David 
Mucachua, Ibo David Mucachua, 
Ronaldo David Mucachua e 
Neid David Mucachua, todos são 
solteiros, naturais e residentes em 
Chicumbane.
Que nos termos da lei não há outras 
pessoas que prefiram à indicada 
herança ou que possam concorrer a 
esta sucessão.
Para fins do disposto no artigo 
92 do Código do Notariado em 
vigor, faz-se esta publicação em 
conformidade com a referida 
escritura de habilitação a que me 
reporto.

Está Conforme
Cartório Notarial de Xai-Xai, aos 25 de 

Novembro de 2021

O Notário
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO

CARTÓRIO NOTARIAL DE XAI-XAI
EXTRACTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO DE 
ILÍDIO MÁRIO MATAVELE

Certifico, para efeitos de publicação, 
que por escritura do dia dezanove 
do mês de Janeiro do ano dois mil 
e vinte e dois, lavrada de folhas 
quarenta a quarenta e um, do livro 
de notas para escrituras diversas 
número 98-A, a cargo de Momede 
Faruco Mamudo Mujavar, 
licenciado em Direito, Conservador 
e Notário Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi celebrada 
uma Escritura de Habilitação de 
Herdeiros por óbito do senhor 
Ilídio Mário Matavele, ocorrido 
no dia oito de Setembro de dois 
mil e vinte e um, no estado civil 
que era solteiro, de nacionalidade 
moçambicana, filho de Mahuzule 
Mário Mutacate Matavele e de 
Maria José Sambo. Que o autor da 
herança não deixou testamento 
nem qualquer disposição que 
expressa a sua última vontade. 
Que a herança é constituída por 
bens móveis e imóveis, incluindo 
valores monetários depositados em 
bancos.
Que deixou como únicos e 
universais herdeiros, a senhora 
Crimilda Fernando Lhunguane e 
seus filhos: Maria Cremilda Ilídio 
Matavele, Teresa Maria Ilídio 
Matavele, Zaida Maria Ilídio 
Matavele, Cremildo Maria Ilídio 
Matavele e Angelina Maria Ilídio 
Matavele, natural de Chibuto e 
Maputo, residente em Chicumbane 
e Maputo. Que nos termos da lei 
não há outras pessoas que prefiram 
à indicada herança ou que possam 
concorrer a esta sucessão.
Para fins do disposto no artigo 
92 do Código do Notariado em 
vigor, faz-se esta publicação em 
conformidade com a referida 
escritura de habilitação a que me 
reporto.

Está Conforme
Cartório Notarial de Xai-Xai, aos 19 de 

Janeiro de 2022
O Notário
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DE 

MAPUTO

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR ÓBITO DE 

LUÍS ATIBO LOIWA

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura 
de vinte e cinco de Janeiro de 
dois mil e vinte e dois, exarada 
de folhas onze a doze, do 
livro de notas para escrituras 
diversas número trezentos e 
sessenta e cinco, traço “B”, do 
Segundo Cartório Notarial de 
Maputo, perante mim, DANILO 
MOMADE BAY, Conservador e 
Notário Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi 
celebrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por 
óbito de LUÍS ATIBO LOIWA, 
de cinquenta e quatro anos de 
idade, no estado de solteiro, de 
nacionalidade moçambicana, 
com última residência habitual 
no Bairro do Aeroporto “B”, filho 
de Atibo Loiwa e de Muahinde 
Amisse.
Que o falecido não deixou 
testamento ou qualquer outra 
disposição da sua última 
vontade. Deixou como únicos 
e universais herdeiros de 
todos seus bens, seus filhos: 
Carmen Luís Atibo e Atibo 
Luís Loiwa, solteiros, maiores, 
naturais de Nampula e Maputo, 
respectivamente.
Que segundo a lei não há quem 
com eles possa concorrer a esta 
sucessão, que da herança fazem 
parte bens móveis e imóveis, 
incluindo contas bancárias.

Está Conforme

Maputo, aos 26 de Janeiro de 
2022

A Notária
1170
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AVISO
1. Nos termos e para os efeitos previstos no nº 1 do artigo 50 da Lei nº 10/2013, de 11 de

Abril (Lei da Concorrência), torna-se público que a Autoridade Reguladora da Concorrência
(ARC) recebeu, a 20-01-2022, uma notificação de uma operação de concentração de empresas,
apresentada ao abrigo do disposto no nº 2 do artigo 24 do referido diploma.

2. A operação de concentração em causa consiste na aquisição, pela Grit Real Estate Income

Group Limited (“Grit”), de 31,9% do capital social da Gateway Real Estate Africa Limited

(“GREA”), passando assim a deter uma participação de 51,38% e o respectivo  controlo exclusivo.

3. As actividades das empresas envolvidas são as seguintes:
• Grit: é um grupo pan-africano de investimento imobiliário, com sede nas Maurícias, que

centra a sua actividade na aquisição de activos imobiliários para posterior arrendamento
em África, nomeadamente, em edifícios destinados à escritórios, ao alojamento, ao comércio
e a fins industriais.

• GREA: é uma empresa privada de desenvolvimento imobiliário, com sede nas Maurícias, cuja
actividade centra-se no investimento imobiliário em África, designadamente, em segmentos
como o arrendamento de edifícios para escritórios, alojamento, comércio, indústria e
cuidados de saúde. Actualmente, a GREA detém activos em vários países africanos, incluindo
em Moçambique, onde detém um activo destinado a fins industriais.

4. Quaisquer observações sobre a operação de concentração em causa, devem ser remetidas
à Autoridade Reguladora da Concorrência, no prazo de 15 dias contados da publicação do
presente Aviso, nos termos do nº 2 do artigo 50 da Lei supracitada, indicando a referência

Ccent. nº 02/2022 – Grit*GREA, para o seguinte endereço: Av. 25 de Setembro, 1502, 2º
Andar, Maputo – Moçambique.

5. As observações acima referidas devem identificar o interessado e indicar o respectivo endereço
postal, e-mail e o n.º de telefone. Se aplicável, as observações devem ser acompanhadas de uma
versão não confidencial, bem como da respectiva fundamentação do seu carácter confidencial,
sob pena de serem tornadas públicas.

Maputo, aos 28 de Janeiro de 2022
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ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATA-
ÇÃO DE UMA FIRMA DE AUDITORIA EXTERNA

A Câmara de Comércio de Moçambique (CCM) é uma as-
sociação de empresas nacionais, do direito moçambica-
no, fundada a 30 de Março de 1980, dotada de autonomia 
administrativa, financeira e patrimonial, sem fins lucrati-
vos.

No âmbito das boas práticas corporativas, pre-
tende aprimorar os seus sistemas de gestão e as-
segurar transparência através da promoção da 
cultura de fiscalização interna e externa e de  
prestação de contas para os seus associados, parceiros e 
outros actores fundamentais.

Para o efeito, a CCM pretende contratar uma instituição/
empresa independente e devidamente credenciada para 
a realização de auditorias corporativas anuais, de acordo 
com as normas de auditoria internacionalmente instituí-
das e nacionalmente aceites e adoptadas.

Os interessados podem solicitar os Termos de Referência 
através do email auditoria@ccmoz.org.mz.

1193

PROGRAMA DE INVESTIMENTO FLORESTAL DE MOÇAMBIQUE (MozFIP)
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 213/G/MFIP/RFB/2022
AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) VIATURAS LIGEIRAS 4x4

1. O Governo de Moçambique (GoM) recebeu um financiamento do Banco Mundial para a implementação do
Programa de Investimento Florestal de Moçambique (MozFIP) - o ambiente propício e boas práticas de gestão
das florestas e terras em paisagens específicas em Moçambique como forma de garantir a sustentabilidade
dos recursos naturais e estabelecer um sistema avançado de Monitoria e medição que responda as exigências
da Convenção – Quadro das Nações Unidas para as mudanças Climáticas (UNFCCC) com base em dados
provenientes de parâmetros monitorados ao longo do tempo.

2. Assim, o FNDS, pretende aplicar parte dos Fundos deste Projecto para a Aquisição de 4 (quatro) Viaturas
Ligeiras 4x4 convidando por este meio as empresas interessadas e elegíveis a apresentarem propostas
seladas para o respectivo fornecimento.

3. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou
levantá-los nos escritórios do FNDS, sita no endereço abaixo, pela importância não reembolsável de 2.000,00
MT (Dois mil Meticais) pelo conjunto nos períodos das 8:00h às 15:00h a serem depositados na conta
Millennium BIM n˚ 130967170, a favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável.

4. O período de validade das propostas deverá ser de 90 (Noventa) dias.

5. As propostas deveram ser acompanhadas por Garantias Provisórias de acordo com o seguinte:

Designação Valor em 
Meticais 

Lote I - Aquisição de 3 (três) Viaturas Ligeira 4x4: 
PIU Mocuba na Zambézia

148.800,00

Lote II - Aquisição de 1 (Uma) Viatura Ligeira 4x4: 
PIU em Cabo Delgado (Pemba)

48.600,00

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.30h do dia 28 de Fevereiro de 2022 e serão
abertas em Sessão Pública, no mesmo dia e local, às 10.45h, na presença dos concorrentes e público que
desejar participar.

7. A Reunião de Posicionamento será realizada s 10.00h do dia 17 de Março de 2022 na presença dos concorrentes
e do público que desejar comparecer.

8. A contratação será feita no quadro do Regime Especial e de acordo com os procedimentos especificados no
TF 059296 (referência do acordo de financiamento) bem como nas directrizes do Banco Mundial Guidelines:
Selection and employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers” 
and “Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits
and Grants by World Bank Borrowers”, dated January 2011, subsidiariamente será usado o Regulamento de
Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto 5/2016, de 8 de Março.

Endereço:
Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável
Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)
Edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Praça dos Heróis CP 1406 Rés do Chão 
Maputo – Moçambique
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ASSEMBLEIA PROVINCIAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

Ao abrigo do disposto no artigo 46 do estatuto da Ordem dos Advogados de 
Moçambique (EOAM), aprovado pela Lei n˚28/2009, de 29 de Setembro, convoco 
a ASSEMBLEIA PROVINCIAL ORDINÁRIA, para o dia 25 de Fevereiro de 2022, às 
15.00horas, nas instalações do CPZ, com a seguinte ordem de trabalho:

Um:  Apresentação, discussão e aprovação do relatório de Actividades e contas 
referente ao ano de 2021;

Dois: Indicação de novos membros dos pelouros e comissões de trabalho.

Caso, a hora marcada, não esteja reunido o quórum previsto no estatuto, a assembleia 
provincial funcionará 30 minutos depois, com o número de membros presentes e 
com a mesma ordem de trabalho.

O plano de actividades, o orçamento e toda informação relevante, estarão disponíveis 
para consulta de todos os advogados, na secretaria do CPZ, até quinze dias antes da 
data designada para a reunião da Assembleia Provincial, conforme prevê o n˚ 2 do 
artigo 31, aplicável por remissão n˚2 do artigo 46, ambos do EOAM.

NOTA: É OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA.

Por uma Ordem Inclusiva, ao Serviço do Advogado e do Estado de Direito 
Democrático

Quelimane, aos 28 de Janeiro de 2022.

A Presidente do Conselho Provincial
Ássia M. Hussen

Ordem dos Advogados de Moçambique - Conselho Provincial da Zambézia, Av, Josina Machel n°364, Bairro Liberdade, em frente ao 

Benfica, Fixo: +258 24 21 91 49, Tel: +258 842349560, +258 845923910; Correio Electrónico: presidente.cp.zambezia@oam.org.mz
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Agencia de Implementação do 
Projecto:

Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável

Projecto: Projecto de Administração de Terras (Terra Segura)

Serviços de Consultoria:
Contratação do Consultor para a Recepção, controlo e
garantia de qualidade de fotografias aéreas e imagens satélite

País: Moçambique

Fonte de Financiamento: IDA Grant No. D401-MZ

Referência: 128/MLAND/IC/2021 

Date of issuance: 28 de Janeiro de 2022

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável
(FNDS), recebeu fundos para a implementação de um projecto de modernização dos serviços de
administração de terras e regularização dos direitos de posse da terra em Moçambique, intitulado
“Projecto MozLand” (Terra Segura), financiado pelo Grupo Banco Mundial e pretende aplicar
parte destes fundos para a contratação de um Consultor para a Recepção e Controlo de Qualidade
de imagens de satélite e fotografias aéreas.

2. O principal objectivo da posição é apoiar a CENACARTA no controle de qualidade e aceitação de
todos os entregáveis e produtos dos projectos de fotografia aérea e imagens de satélite de alta
resolução através de um sistema de garantia e controlo de qualidade que assegure a qualidade
dos resultados dos projectos.

3. A este respeito, o FNDS convida os Consultores Individuais a submeterem as suas candidaturas
para esta posição. O Consultor será responsável entre outros:

• Acompanhar e supervisionar das actividades do provedor de serviços na aquisição das imagens 
aéreas ortorretificadas para o mapeamento de base;

• Proceder ao Controlo de qualidade dos produtos entregues pelos provedores de imagens de
satélite e de Fotografias Aéreas de acordo com a metodologia descrita no ponto 3;

• Participar nas acções de formação que os provedores de imagens de satélite e de fotografia
aérea providenciarem de acordo com o estabelecido nos seus contratos, na qualidade de
formador e de disseminar os conhecimentos adquiridos por todo o pessoal do CENACARTA.

• Em coordenação com a equipa de IT do Centro de dados DNDT/CENACARTA, estabelecer
na infra-estrutura de dados disponibilizada um sistema de arquivo, configurar serviços e
disseminação das imagens de satélite e de fotografia aérea aos vários utilizadores dos serviços
do CENACARTA, em particular actores do projecto Mozland,

• Coordenar com a equipa de IT do Centro de dados DNDT/CENACARTA e com o fornecedor
das fotografias aéras do lote 2 do Concurso 23/MLAND/NCS/2020-1 - Acquisition of High-
Resolution Aerial Photography and Orthorectified Imagery for Base Mapping, a instalação e
configuração da aplicação baseada em SIG, conforme especificações do referido concurso.

• Será também responsabilidade do Consultor se assegurar que os produtos são devidamente
instalados na infra-estrutura de dados que for providenciada para o efeito, de se assegurar que

cópias de segurança são devidamente criadas e conservadas em segurança e de estabelecer 
um sistema de controlo de conformidade com os termos das licenças de uso e distribuição das 
imagens de satélite. 

4. O consultor deverá ter:
• Um grau académico, no mínimo de mestrado em Ciência de Informação Geográfica,

Sensoriamento Remoto, Fotogrametria, Engenharia geográfica ou áreas afins;
• Experiência de 10 anos após a graduação na área de Mapeamento, Cartografia, Produção de

Ortofotoplanos, Mosaicos, GIS e Sensoriamento Remoto, preferencialmente na aquisição de
dados de imagiologia e fotografia aérea, DTM / DSM, Mapeamento 3D e ortofotomapas;

• Conhecimentos sólidos das teorias e princípios de fotogrametria e Sensoriamento remoto;
• Experiência nos procedimentos aeronáuticos necessários para obter as autorizações de voo

exigidas para operações de levantamento aéreo fotogramétricos pode ser vantagem;
• Experiência em alguns softwares de fotogrametria, nomeadamente SocetSet Leica

Photogrammetry (LPS), Pix4D, Agisoft PhotoScan, Autodesk Remake e Photomodeler.
• Extensiva experiência de trabalho em software de GIS como Global Mapper, ArcGIS e QGIS.
• Conhecimento e experiência em diferentes tipos de dados e padrões de qualidade das imagens

digitais;
• Experiência em aerotriangulação, estereoscopia e foto interpretação.

5. O consultor será seleccionado de acordo com os procedimentos do Banco Mundial, definidos
no “Regulamento do Banco Mundial para Mutuários do IPF” datado de Julho de 2016 e revisto
sucessivamente em Novembro de 2017 e Agosto de 2018, e o método de contratação será “Selecção
de Consultores Individuais”.

6. A duração inicial do Contrato será de 12 meses. As prorrogações serão por sucessivos períodos de
igual duração e estarão condicionadas ao desempenho satisfatório do consultor e a disponibilidade 
de fundos. Informações adicionais e termos de referência (na língua portuguesa) poderão ser
obtidos no website do FNDS https://www.fnds.gov.mz/index.php/pt/recursos/concursos ou por
solicitação através do endereço electrónico abaixo indicado.

7. Os candidatos interessados poderão enviar as suas candidaturas consistindo em, carta de
candidatura, Curriculum Vitae, mínimo de 3 referências, certificados ou diplomas, documento
de identificação pessoal entre outros documentos de prova das qualificações exigidas através
do seguinte email: satelite.mozland@fnds.gov.mz com o assunto “Consultor para a Recepção,
Controlo e Garantia de Qualidade de Fotografias Aéreas e Imagens Satélite”

8.  O prazo para a submissão das candidaturas é: 15 de Fevereiro de 2022, 15.30 Horas locais. Apenas
candidatos qualificados serão contactados.

O endereço é:
Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS)
Praça dos Heróis, Caixa Postal 1406, rés-do-chão
Tel: 21360957
Edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
Maputo-Moçambique

Pedido de Manifestações de Interesse

Serviços de Consultoria
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ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL 

Nº 02/INM/RAQ/2022

1. A Imprensa Nacional de Moçambique, EP convida pessoas colectivas nacionais ou estrangeiras
interessadas, a apresentarem propostas fechadas para fornecimento de uma máquina de
impressão offset a duas cores.

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do
Concurso ou levantá-los no endereço indicado no número seguinte, mediante o pagamento da

importância não reembolsável de 1.500,00MT, a depositar na conta bancária nº 0016111000043
- ABSA.

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

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 9.00 horas do dia 4 de Março de
2022, data em que serão abertas em sessão pública no mesmo endereço, pelas 9.15 horas, na

presença dos concorrentes e de outros interessados que desejarem presenciar o acto.

Imprensa Nacional de Moçambique, EP
Rua de Imprensa, nº 283
Maputo – Moçambique

5. As propostas deverão ser acompanhadas de uma garantia provisória no valor de 500.000,00MT
(quinhentos mil meticais).

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

Maputo, Janeiro de 2022

A Autoridade Competente 

Armindo Matos

(Presidente do Conselho de Administração)

INTERNATIONAL PUBLIC TENDER 

ANNOUNCEMENT NO 02/INM/RAQ/2022 

1. Imprensa Nacional de Moçambique, E.P., invites interested national or foreign legal entities
to submit sealed proposals for the supply of a two-color offset printing machine.

2. Interested bidders may obtain further information, examine the Tender Documents or collect
them at the address indicated in the following number, upon payment of the non-refundable
amount of 1.500,00MT, to be deposited in bank account number 0016111000043 - ABSA.

3. The validity period of the proposals is 120 days.

4. The proposals must be delivered to the address below by 09:00 AM of 4th March 2022, they
will be opened in a public session at the same address, at 09:15 AM, on the same date, in the
presence of the bidders and other interested parties who wish to attend the session.

 Imprensa Nacional de Moçambique, E.P
Rua de Imprensa, nº 283

Maputo - Mozambique

5. The proposals must be supported by a provisional bank guarantee in the amount of 500.000,
00MT (five hundred thousand meticais).

6. The tender will be governed by the Regulations for Contracting Public Works, Supply of
Goods and Services to the State, approved by Decree n.º 5/2016, of March 8.

Maputo, January 2022

The Competent Body 
Armindo Matos

(Chairman of the Board of Directors)
804
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Superfície  103.478 km²
População  3 849 455 (2007); 22 Distritos

Projecto de Gestão Integrada de Agricultura e Recursos Naturais

Anúncio de manifestação de interesse
Para Contratação de Consultores Individuais 

1. O Governo de Moçambique, representado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS), está a
implementar e expandir por várias províncias de Moçambique o “Projecto de Gestão Integrada de Agricultura e
Recursos Naturais”, que visa estimular a economia rural através da integração de famílias das comunidades locais
no desenvolvimento de cadeias de valor sustentáveis, com base agrícola e florestal por forma a melhorar a sua
renda e qualidade de vida, com respeito pela conservação ambiental.

2. Nesta sequência, o FNDS pretende contratar consultores individuais para as seguintes posições:

3. Assim sendo, o FNDS convida a todos os interessados a manifestarem o seu interesse para realizar os trabalhos
acima referidos. Os candidatos serão seleccionados de acordo com os procedimentos do Banco Mundial, conforme 
definido no Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento
de Bens, Obras, Serviços Técnicos Serviços de Consultoria de Julho de 2016, o método de contratação será Consultor
Individual (IC).

4. Os candidatos interessados e com o perfil exigido deverão enviar as suas propostas de candidatura que devem
consistir nos seguintes documentos: Carta de candidatura, CV, cópia dos diplomas ou certificados dos graus
académicos e mínimo de 3 referências contactáveis, até ás 14:00 horas de 14  de Fevereiro de 2022 para o
endereço abaixo indicado. Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados.

5. Esclarecimentos adicionais e Termos de Referência poderão ser obtidos no endereço abaixo indicado, de Segunda
a Sexta-Feira, das 8.00 às 15.00 horas. Os envelopes contendo as Manifestações de Interesse devem estar
claramente identificados com a referência descrita acima.

Endereço:
Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável (FNDS) 
Praça dos Herois, Caixa Postal-1406, rés do chão, Telefone: 21360957.
Edifício do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
 Email: procurement@fnds.gov.mz
Maputo – Moçambique.

327

NAMACURRA

Três mil pessoas 
sitiadas em resgate

Cerca de três mil pessoas estão a ser resgatadas de forma compulsiva em Namacurra

M
AIS de três mil 
pessoas que se en-
contram sitiadas, 
na sequência das 
intensas chuvas 

que se registam na região 
do Baixo Lugela, no distrito 
de Namacurra, na provín-
cia da Zambézia, estão a ser 
regatadas compulsivamente 
para regiões seguras a fim de 
evitar a perca de vidas hu-
manas. 

A operação de resgate e 
retirada compulsiva iniciada 
quarta-feira já colocou em 
zonas seguras 150 pessoas 
mas há outras famílias que 
resistem, alegando a protec-
ção dos seus patrimónios.

Entretanto, o Ministro 
das Obras Públicas, Habita-
ção e Recursos Hídricos, João 
Machatine, está na Zambézia 
para avaliar os estragos cau-
sados pelas chuvas no sector 
de estradas. O governante 
trabalhou ontem no troço 
Mocuba-Lugela, onde a via 
ficou cortada em conse-
quência das chuvas intensas 
que caíram até segunda-fei-
ra última, que igualmente 
destruíram o cofre da pon-
te sobre o rio Licungo, que 
estabelece a comunicação 
rodoviária entre Malei-Ma-

que os empreiteiros mobili-
zados estão a ser muito len-
tos no posicionamento das 
máquinas para repor as es-
tradas, o que compromete a 
assistência à população.

Judith Mussácula re-
comendou os técnicos da 
Administração Nacional de 
Estradas (ANE) a permane-
cerem no terreno com vista 
a acompanhar o trabalho dos 
empreiteiros. A este propó-
sito, a governante apontou 
o corte na estrada Mocuba-
-Lugela e a ponte sobre o
rio Licungo, no troço Malei-
-Maganja da Costa.

Entretanto, as chuvas ti-
nham deixado mais de ses-
senta mil clientes da Elec-
tricidade de Moçambique 
(EDM) sem energia eléctrica 
nos distritos de Quelimane, 
Nicoadala, Chinde, Mor-
rumbala, Mopeia, Namacur-
ra e Luabo. 

ganja da Costa.
A presidente do Instituto 

Nacional de Gestão e Redu-
ção do Risco de Desastres 
(INGD), Luísa Meque, advo-
ga que as operações de res-
gate e retirada compulsiva 
das pessoas sitiadas devem 
decorrer com urgência de-
vido ao facto de a bacia do 
rio Licungo estar a subir de 
caudal. Segundo ela, as três 

mil pessoas sitiadas fazem 
parte das oito mil que estão 
em risco na Bacia do Licungo 
e o rio já está a transbordar e 
as águas estão a inundar as 
áreas de produção agrícola e 
habitação.

As operações de resgate 
e retirada compulsiva con-
tam com o envolvimento 
dos técnicos do INGD, que 
operam com quatro embar-

cações. O governo provin-
cial da Zambézia diz ter dis-
ponibilidade de alimentos 
para socorrer as vítimas das 
enxurradas.

Entretanto, a secretária 
do Estado na província da 
Zambézia, Judith Mussácula, 
está desapontada com a mo-
rosidade que se verifica na 
reposição das estradas des-
truídas pelas chuvas. Disse 

ESTRADA LUABO-MOPEIA

Trânsito só possível 
de motorizada

Luabo tem centro de atendimento
de casos de violência baseada no género

OS transportadores semicolec-
tivos de passageiros e de carga 
que exploram o troço Luabo-
-Mopeia, na Zambézia, parali-
saram há duas semanas as suas
actividades devido às deplorá-
veis condições da estrada, numa 
extensão de setenta e dois quiló-
metros. 

Quando chove, o trânsito 
de viaturas é quase impossível 
mesmo para carros com tracção 
às quatro rodas. Neste momen-
to, o transporte de pessoas e 
bens é assegurado por motori-
zadas, numa odisseia que dura 
mais ou menos seis horas para 
sair e chegar ao outro ponto.  Os 
motociclistas aproveitam-se da 
situação para especular o preço 
de transporte, cobrando o dobro 
quando a viagem é de viatura, 
ou seja, de duzentos para qua-

trocentos meticais.
Jeremias Samuel, 24 anos de 

idade, motociclista, disse que 
apesar de ser arriscado, devido 
não só às péssimas condições 
de estradas como também dos 
malfeitos que podem tirar a re-
ceita ao meio da viagem, não 
tem como não se aventurar. 

Segundo ele, de Mopeia a 
Luabo transporta dois passagei-
ros e respectivas bagagens e na 
viagem de ida e volta consegue 
encaixar mil e seiscentos meti-
cais que servem para cobrir cus-
tos de combustível e sustentar a 
sua família. 

“Não temos alternativa por-
que o emprego está difícil”, disse 
o nosso entrevistado para quem,
às vezes, o trabalho fica difícil
quando pelo meio da estrada
há camiões-cavalo atolados, o

que obriga a fazer o exercício de 
desmanchar a carga, contornar a 
viatura e volta a amarrar.

Carlos Sebastião, 27 anos de 
idade é outro motociclista. Nor-
malmente faz o trajecto Mopeia-
-sede a Zero, na EN1. Todavia,
nas últimas duas semanas foi
bastante solicitado por funcio-
nários de Estado, estudantes e
negociantes para fazer o trans-
porte de pessoas e cargas para
Luabo. Explica que com o re-
gresso às aulas, haverá muitos
alunos que queiram regressar à
escola e não havendo viaturas,
a solução será motorizadas para
chegarem aos seus destinos.

Sérgio Miguel é professor 
na vila-sede distrital de Luabo. 
Estava de férias em Quelima-
ne e tinha de regressar para se 
apresentar. Uma vez na vila de 

Mopeia, deparou-se com a falta 
de transporte para regressar ao 
trabalho. Não teve alternativa 
senão se aventurar na motori-
zada e pagar o dobro do valor 
da passagem. Segundo ele, a 
vontade de se apresentar no 
seu posto de trabalho suplantou 
qualquer dificuldade e assim 
aconteceu.

Entretanto, a administra-
dora de Luabo, Clarina Mataia, 
diz que a situação sempre se 
repete no período chuvoso e 
ciclónico. Mataia diz que a es-
trada Mopeia-Luabo precisa de 
manutenção periódica, a qual 
deve consistir na elevação da 
plataforma da infra-estrutura 
para permitir a passagem das 
águas e asfaltagem em locais 
críticos como, por exemplo, na 
região de Caoxe.

A BIOFOUND desembolsou mais de 798 mil 
euros para financiar as actividades do Pro-
jecto de Apoio ao Desenvolvimento Comu-
nitário, na zona tampão do Parque Nacional 
de Gilé, na província da Zambézia, com vista 
a reduzir a pobreza e fortalecer os mecanis-
mos de protecção e controlo de exploração 
ilegal de recursos naturais. 

Os fundos foram alocados pela União 
Europeia, através da Biofound no contexto 
da implementação do projecto Promove-
-Biodiversidade lançado no ano passado no
Parque Nacional de Gilé.

As comunidades que vivem na zona 
tampão vão beneficiar e implementar 
projectos socioeconómicos como indús-
trias moageiras, fontes de abastecimento 
de água, agricultura de conservação, ini-
ciativas de geração de renda, entre ou-
tros. 

O projecto de Apoio ao Desenvolvimento 
Comunitário no Parque Nacional de Gilé está 
a ser implementado pela Rede de Organi-
zações da Sociedade Civil para o Desenvol-
vimento Sustentável (RADEZA) que, para o 
efeito, recebeu fundos, meios circulantes, 
equipamentos informáticos e comunicação 
para actividades de mobilização das comu-
nidades locais.

O administrador do Parque Nacional de 
Gilé, João Muchanga, disse estar confiante 
no sucesso do projecto, dada a experiência 

da organização implementadora. Segun-
do ele, a RADEZA vai contribuir, de forma 
decisiva, na contenção da exploração ilegal 
de recursos naturais para melhor proteger e 
conservar o património ambiental daquela 
área de conservação.

Segundo ainda João Muchanga, o Parque 
Nacional de Gilé precisa de mais parceiros 
que contribuam para a eliminação da in-
vasão por madeireiros e caçadores furtivos, 
bem como para o controlo das queimadas 
descontroladas que têm sido uma preocu-
pação.

Entretanto, o director executivo da RA-
DEZA, Daniel Maúla, disse que há grandes 
desafios pela frente na transformação da 
mentalidade das comunidades sobre a im-
portância da preservação do meio ambiente. 
Maúla disse que a mobilização e sensibiliza-
ção das comunidades sobre a importância do 
ambiente precisa de ser fortalecida por for-
ma a elevar a consciência dos cidadãos que 
é preciso saber usar os recursos e pensar nas 
futuras gerações.

O administrador distrital de Mocubela, 
Sertório Joaquim, que testemunhou a entre-
ga do equipamento afirma que o trabalho da 
RADEZA deve contribuir também para a re-
dução do conflito Homem/fauna bravia. De 
acordo com Joaquim, nos últimos dias, tem 
vindo a receber informações sobre a ocor-
rência desse conflito.

PARQUE NACIONAL DE GILÉ

Projectos comunitários 
absorvem 798 mil euros

UM centro para atendimento de casos de 
violência foi instalado no distrito de Luabo, 
região sul da província da Zambézia, para a 
provisão de serviços no contexto da mitigação 
e resposta à violência baseada no género, no 
projecto de desenvolvimento de estradas ter-
ciárias. 

O centro é uma infra-estrutura pré-fa-
bricada com dois gabinetes totalmente ape-
trechados co-financiado pela Administração 
Nacional de Estradas (ANE), Banco Mundial 
(BIRD) e JHPIEGO em mais de um milhão de 
meticais. A administradora de Luabo, Clarina 
Mataia, disse no acto de inauguração das ins-
talações que o centro vai contribuir, de forma 
decisiva, para o aconselhamento e resposta 
aos casos de doenças de transmissão sexual,  
reforçar os mecanismos de luta contra a vio-
lência nos postos de trabalho, assédio sexual 
e violência sexual que está a ganhar contornos 
alarmantes no distrito.

O Banco Mundial está a financiar a reabi-
litação de estradas terciárias em doze distritos 
das províncias da Zambézia e Nampula. No 

ano passado, a instituição financeira tinha 
suspendido o financiamento devido ao escân-
dalo sexual que envolveu trabalhadores das 
empresas empreiteiras que violaram sexual-
mente raparigas, algumas das quais ficaram 
grávidas.  O Governo de Moçambique viu-se 
obrigado a renegociar o contrato por forma a 
reatar a reabilitação de estradas. O distrito de 
Luabo é um dos abrangidos pela reabilitação e 
o centro de Serviços de Atendimento às Víti-
mas de Violência visa, entre outros objectivos,
mitigar e dar resposta aos futuros casos que
eventualmente venham a ocorrer. A JHPIEGO 
é uma organização não-governamental que
trabalha na área de saúde. O seu papel neste
centro é a provisão de serviços às vitimas não 
só sexual como de outro tipo de violência, por 
isso a administradora de Luabo afirma que é
um parceiro estratégico.

Segundo ainda Mataia, os anteriores casos 
de violência ou violação sexual eram derimi-
dos na varanda do Comando Distrital da Po-
lícia da República de Moçambique (PRM), por 
falta de espaço adequado. Clarina Mataia diz 

que devido à presença de estranhos a casos, as 
vítimas ficavam retraídas, mas agora há con-
dições para total confidencialidade.

O comandante distrital da PRM em Lua-
bo, António Bangue, disse, quando abordado 
pela nossa Reportagem, que durante o ano 
passado foram registados oito casos de vio-
lência, dos quais cinco sexuais que culmina-
ram com igual número de raparigas grávidas. 

Segundo ainda o comandante, três casos 
foram de violência física decorrente do con-
sumo excessivo de bebidas alcoólicas e ques-
tões passionais. Bangue disse que os protago-
nistas estão detidos e os processos estão a ser 
tramitados no Ministério Público. São sete os 
distritos que estão a beneficiar do programa 
de reabilitação de estradas terciárias, nomea-
damente Luabo, Chinde, Morrumbala, Ma-
ganja da Costa, Mocubela, Maganja da Costa 
e Pebane.  A Administração Nacional de Es-
tradas (ANE) diz que o centro vai ajudar para 
dirimir os casos de violência, mas afirma que 
o melhor é não haver mais casos de violência
sexual.
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ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode 
partilhar as suas reflexões sobre temas da actu-
alidade política, económica e social. Os origi-
nais das cartas de opinião não devem ter mais de 
150 palavras, podendo ir até 500 quando sejam 

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

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

CARTAS

LOPES MUAPENTA

HÁ  sempre duas formas de ver a vida, que pode ser 
positivamente ou negativamente. Se há chuva no 
dia de feriado, lembre-se que tudo é uma questão 
de perspectiva e que a chuva não precisa estragar 
tudo. Pois se você gosta de filmes, é fácil programar 
um feriado gostoso e chuvoso, se você não quiser 
ficar em casa com chuva, ai pode assistir a um fil-
me legal, optar por escrever alguns apontamentos 
no seu livro de apontamentos, podes brincar com as 
crianças na sua sala! Se você gosta de filmes, mas 
não quer enfrentar a chuva, é fácil resolver esse 
problema. Ligue para um amigo(a), namorado(a) 
ou parente com quem você gosta de passar o tem-
po, ligue a tv ou o DVD com um filme legal a seu 
gosto e divirta-se. Se o seu objectivo é aproveitar o 
feriado e a pausa do trabalho, permita-se aproveitar 
seja como for, não importa se faça chuva ou sol, 
um feriado sempre pode ser divertido! Se a chuva 
cai  no feriado tudo bem, mas você pode escolher 
ficar em casa e ver um filme ou aproveita cozinhar 
aquela receita que faz sua boca salivar e que você 
nunca tem tempo de fazer, ou se você estiver se sen-
tindo activo e enérgico, pode ligar uma música ani-
mada e dar um jeito naquele armário ou caixa que 
você vive procrastinando para arrumar com mui-
ta calma! Sabendo que ainda é  feriado e a chuva 
está caindo, lembre também que aprendemos mais 
sobre o outro, sobre nós e sobre a relação, pois na 
convivência construímos a amizade, o apreço e o 
respeito. Chega uma hora em que nada é mais ne-
cessário, afinal, a confiança se consolidou e o amor 
foi fundamentado. Aproveite o feriado de chuva 
para consolidar o seu amor.

Tudo bem, a chuva não precisa  estragar tudo! 
Caso não queira ficar sozinho convide um amigo 
para sair, a um restaurante comer aquele prato pre-
ferido, vão a uma biblioteca ou até mesmo para 
passar o dia contigo em casa a fazer uma leitura 
colectiva de um livro lindo e construtivo. Se vo-
cês gostam de desporto, há sempre um bom jogo 
passando numa das Tv. Essas são apenas algumas 
opções de inúmeras, queira que sejam criativos! Se 
você gosta de outras coisas, há inúmeras possibili-
dades, mas você só precisa saber vê-las! Não dei-
xe que a chuva te impeça de aproveitar o feriado e 
prática do amor! Pois o amor é como a previsão do 
tempo, só pode ter uma ideia do que o futuro aguar-
da, mas os dois têm algo em comum, ainda que o 
tempo não esteja bom, quando há amor envolvido 
não existe tempo ruim.

Não  permita que a mudança do clima te desa-
nime, por mais que a chuva estrague os seus planos, 
que não faça sol ou que faça frio, não permita que 
o desânimo vença, pois há tantas coisas que você
pode fazer, você só precisa usar a criatividade. Se
você escolher ficar em casa há inúmeras formas de 
passar o feriado, e se estiver a fazer frio, pegue um
cobertor quentinho, se aconchegue no sofá e assis-
ta aquela série que você nunca consegue ter tempo
para assistir. Também pode fazer a leitura de um  li-

vro que está juntando pó na estante e que você vive 
tentando ler, mas não consegue ter foco, energia 
ou tempo. Aceite e aproveite o que a vida trouxer, 
mesmo que seja um feriado chuvoso ou sem sol, 
mesmo que seus planos tenham que ficar para uma 
próxima vez. Faça o seu melhor a cada dia e isso 
resultará em muitos objectivos conquistados e vitó-
rias para comemorar.

Todo mundo tem aquele livro, filme, videoga-
me, sequência de exercícios ou tarefa que não tem 
tempo  suficiente para dar atenção por mais de cin-
co minutos durante a semana, não é verdade? Pois 
aqui está a oportunidade de dar atenção para isso! 
Aproveite que a chuva está caindo lá fora para se 
permitir fazer coisas que você não tem tempo para 
fazer normalmente. Você  verá que, por mais que 
não tenha sido algo planeado para o feriado, você 
se sentirá bem por ter, finalmente, riscado aquilo da 
sua lista! Às vezes as coisas não saem como espe-
rado, não é mesmo? E feriado é dia de descanso, 
de aproveitar, de curtir a vida e não se preocupar! 
Pense em uma coisa que você tem vontade de fazer, 
diferente, que não faz parte da sua rotina, mas pense 
em possibilidades de criar uma lembrança gostosa 
nesse dia de feriado.

Pessoalmente, antigamente como criança, eu 
não  gostava da chuva, pois costumava reclamar 
ao abrir a janela e ver o céu cinzento, mas hoje 
eu aceito e gosto dos dias de chuva, dos dias mais 
quietinhos, mais escuros, mais frios arrefece o ar e 
rega as produções.

Hoje  gosto de ficar quentinho enrolado no co-
bertor, descansando ou assistindo aquele

seriado antigo de que tanto gosto, aproveito 
escrever e organizar as minhas crónicas e conser-
var nos devidos ficheiros,  gosto de ficar em casa 
e aproveitar o dia chuvoso para ajudar a minha 
cara-metade a colocar a casa em ordem, liberar as 
gavetas de muitos papéis. Gosto de me aconchegar 
no sofá, ler um livro e perder a noção do tempo, os 
dias de chuva são bons sim, só é preciso saber apro-
veitar! Adoro muito do silêncio que a chuva traz, da 
intensidade dos pingos batendo nas chapas da mi-
nha casa, do silêncio que a chuva traz para a minha 
mente e para o meu coração e dentro das pessoas, 
que nos deixa mais quietos, mais introspectivos.

Um  feriado chuvoso é exactamente o que mui-
tas das pessoas precisam hoje, um momento para 
ficar com a família, para relaxar e reflectir sobre a 
vida sem preocupações, sem o barulho lá fora a não 
ser o barulho dos pingos das chapas.

Os  feriados são sempre muito esperados, não é 
mesmo? São dias para descansar da rotina, renovar 
as energias e fazer aquilo que gostamos! Mas o que 
fazer quando o dia do feriado for de chuva? Calma, 
não desanime! Seja você mesmo o raio de sol em 
um dia chuvoso, então dê cor ao dia cinzento! Sa-
ber que cada um tem um objectivo e alguns sonham 
com dinheiro, outros com fama. E eu que vos es-
crevo essas crónicas? Sonho com a felicidade, que 
vem do mais simples da vida! 

Aquele abraço amigo!

JOÃO JOSÉ PASCOAL* 

A sede da disputa em matérias de petróleo e gás quando não 
há cláusula arbitral.

O artigo 69 da Lei 21/2014 estabelece, no seu n° 2, a possibilida-
de  de submeter a disputa à arbitragem. Mas este meio de resolução 
de disputa (ou de composição de litígios) só pode servir de foro de 
resolução se do contrato constar uma cláusula que especifique a con-
venção das partes nesse sentido, aliás, trata-se da convenção arbitral, 
prevista no artigo 10 da Lei no 11/99, de 08 de Julho. Caso não resulte 
do contrato a possibilidade ou vontade de recurso à arbitragem, o lití-
gio terá a sua sede no tribunal competente.

A consequência imediata da remissão do litígio às autoridades 
judiciais competentes é a submissão do demandado à Intimação, re-
gulada nos termos dos artigos 144 e seguintes da Lei 7/2014, de 28 de 
Fevereiro (a Lei do Processo Administrativo Contencioso).

A referência à acção principal como denominação processual 
das  diversas acções sobre o contrato de concessão tem razão de 
ser pela lógica sistemática seguida pelo nosso legislador, confor-
me referimos acima. A acção principal enquadra-se perfeitamente 
naquilo que o legislador denomina por meio processual adminis-
trativo ou contencioso adequado, conforme resulta do n.° 2 do ar-
tigo 144 da Lei 7/2014.

A essência da  provisoriedade da Intimação tem a acção principal 
como causa, à excepção da susceptibilidade legal da definitividade da 
decisão sobre a Intimação, bem como da doutrina e prática que funda-
mentam a possibilidade da decisão ser definitiva em razão da vontade 
dos sujeitos processuais do processo de Intimação. Esta provisorieda-

de cuja sede legal é o artigo 146, encontra no artigo 148 a fonte legal 
que dá sentido ao meio processual (acção principal), como condição 
essencial da vida útil da decisão que recaia sobre a Intimação.

A acção sobre o  contrato de concessão visa dirimir litígios sobre 
a formação, interpretação, validade, execução dos contratos respecti-
vos, tal como resulta do artigo 115 da Lei 7/2014. Esta base legal não 
faz alusão expressa ao contrato de concessão, mas tão-somente ao 
contrato administrativo. Ora, o contrato de concessão é um contrato 
administrativo nominado (ou tipificado e apto para subsumir dife-
rentes realidades jurídicas, de acordo com o objecto ou interesse das 
partes), daí que a regulação de acções sobre contratos administrativos 
padroniza todas as acções sobre os contratos, desde que os mesmos 
sejam administrativos.

O critério de distinção das acções que o legislador seguiu está 
associado à estrita pretensão do autor, conforme a interpretação, a 
validade e a execução do contrato. De acordo com  a natureza da 
pretensão, o autor há-de interpor acção porque a ingerência se situa 
na matéria da interpretação, num vício do contrato, vício esse cuja 
gravidade possa invalidar parcial ou totalmente o contrato. Ainda, a 
propositura da acção pode ter como causa um facto que provoque 
prejuízo no âmbito da execução do contrato.

Arbitragem em danos ambientais causados pelo concessio-
nário

Da conjugação dos artigo 90 da Constituição da República de 
Moçambique (que consagra o direito do ambiente como fundamen-
tal), e os artigos 15 alíneas i) e h), 54, 56, 62 e 66 da Lei 21/2014, 
regulam o  cometimento do Estado no interesse público de protecção 
do ambiente, exigindo que a todas as actividades de exploração petro-

líferas se conformem com a preservação do meio ambiente. Preservar 
o ambiente constitui dever das sociedades concessionárias pela sus-
ceptibilidade de dano que a sua actividade representa, mormente no
que respeita à destruição ecológica, destruição de

lençóis freáticos, só para citar alguns exemplos.
Se a preservação  do meio ambiente constitui dever das socie-

dades concessionárias (incluindo os concessionários, tidos como tal 
a título singular), aliás, conforme resulta dos artigos 15 alíneas i) e 
h), 54 (uso e aproveitamento da terra e servidão de passagem), 56 
(responsabilidade por danos), 62 (material radioactivo) e 66 (proteção 
e segurança ambiental) da Lei 21/2014, a actuação adversa aos inte-
resses que o Estado visa preservar pelas imposições ínsitas nos artigos 
citados, os concessionárias poderão dar causa a litígios.

Na eventualidade  de os concessionários cujo regime de resolu-
ção de litígios seja regulado nos termos do n.° 2 do artigo 69 da Lei 
21/2014, e porventura, o contrato for silencioso em relação à cláusula 
arbitral, é fácil adivinhar que a responsabilização será requerida em 
sede das autoridades judiciais  competentes, mormente o Tribunal 
Administrativo, e através dos meios processuais aos quais nos refe-
rimos acima.

A questão se coloca em relação à condução do litígio para a sua 
resolução em sede da arbitragem. No caso do n.° 2 do artigo 69, ha-
vendo convenção arbitral, ou no caso do n.° 3, em que o concessio-
nário é um investidor estrangeiro, e com isso, a remissão do litígio 
independente da previsão de cláusula arbitral no contrato, por ser 
legal, há que questionar se a matéria  em causa é ou não arbitrável.

* Docente da Faculdade de Direito da UEM

Aproveite  dia de feriado 
para consolidar  seu amor!

ORLANDO JORGE

HÁ  muito tempo que não escalava o terminal de transporte do Zim-
peto, na cidade de Maputo. Mas, recentemente, houve necessidade de 
passar por este parque  porque pretendia chegar à casa de um familiar. 
O que eu não previa era encontrar o terminal nas condições em que 
estava: um mercado informal onde se comercializa todo o tipo de pro-
dutos, incluindo frescos.

Estav a habituado a encontrar vendedores posicionados junto à 
entrada de acesso ao terminal a venderem fraldas descartáveis e laran-
jas. Para além destes, a presença dos vendedores de bananas, maçã, 
bolachas, etc. não passava despercebida, pois a estratégia de marketing 
é forte. É o que eu sabia antes de escalar o parque.

Não  obstante o esforço que as autoridades têm vindo a fazer para 
colocar ordem no sector informal, parece que este desejo está longe 
de se materializar a avaliar pelo que diariamente testemunhámos em 
todos os locais onde há aglomerados.

No  interior do terminal vende-se, actualmente, batata-doce, to-
mate, cebola, etc., o que só era possível fora deste recinto. Em con-
trapartida, parte da estrada que dá acesso ao terminal foi liberta pelos 
vendedores. Sendo assim, deduz-se que os mesmos abandonaram a 
estrada para se posicionarem no interior do parque.

No interior do  parque, apesar de existirem sanitários públicos, 
não há condições para a venda de determinados produtos devido à sua 
exposição ao sol e chuva, e consequente modificação dos mesmos, o 
que irá influenciar na qualidade.

Mas, os vendedores  pouco se preocupam com isso, apenas se 
focam nas prioridades do momento, que passam por vender o produto 
para conseguir dinheiro que vai alimentar as suas famílias. Diariamen-
te precisam de garantir o pão em suas casas.

Perante esta situação, percebo que há cada vez mais pessoas a 
aderirem ao sector informal, sobretudo  nos últimos tempos em que 
a pandemia retirou o trabalho a muitos compatriotas. Os cidadãos não 
encontraram alternativa senão dedicar-se à venda de produtos nos 

mercados, sendo Zimpeto um local preferencial dada a sua proximida-
de com os principais centros de compra.

Sou de  opinião que novas estratégicas devem ser adoptadas para 
melhorar a relação entre vendedores e compradores, pois, nas condi-
ções actuais, o perigo de contrair doenças é iminente. Nas proximida-
des de onde exercem a actividade não existem baldes de água para, 
com frequência, proceder-se à higienização das mãos. Aliás, os pró-
prios vendedores pouco fazem uso dos sanitários públicos preferindo 
locais aparentemente abandonados ou com reduzido movimento para 
satisfazerem as necessidades biológicas.

O exercício de lavagem das mãos devia ser feito para sempre e 
não somente devido à  Covid-19, pois há muitas outras doenças ori-
ginadas pela fraca higienização. Sendo assim, em vez de expulsar os 
vendedores que já se instalaram no parque, se devia procurar formas 
convincentes de os fazer compreender que é necessário e fundamental 
cuidar da higiene e limpeza dos locais onde exercem a actividade e 
praticá-la em locais seguros. 

Quem coloca ordem no terminal do Zimpeto?

MATEUS MUTOMBENE
mateusmutombene@gmail.com

FRANCISCO JOSÉ
QUEM  vive na periferia das cidades de Maputo e 
Matola bem como no distrito de Marracuene está 
ciente do quão foi difícil implantar a sua infra-es-
trutura, movimentar-se para o centro da capital, ter 
água e luz, segurança, entre outras condições bási-
cas necessárias para o bem-estar.

Era  suposto que a criação de zonas residen-
ciais fosse acompanhada pela implantação de 
infra-estruturas básicas. Refiro-me a acessibilida-
de das estradas, energia da rede nacional com a 
qualidade necessária e acesso a água da rede de 
distribuição regulada pelo Estado. Para além dis-
so, tinham que ser implantadas escolas, unidades 
sanitárias, transporte, esquadras equipadas para 
garantir uma vida tranquila.

Acontece  que os bairros periféricos enfrentam 
problemas sérios no que diz respeito, por exemplo, 
às vias de acesso. Infelizmente, as nossas vias de 
acesso vão de mal a pior. Por isso, há necessidade 
de se investir na acessibilidade das vias uma vez 
que o desenvolvimento depende, em larga medida, 
desta condição. Para nos deslocarmos de um ponto 
a outro precisamos de transporte. Para movimentar 
a mercadoria de um ponto ao outro também preci-
samos de transporte. Como desenvolver os nossos 
bairros nestas condições?

Neste  momento o que se pode encontrar com 
facilidade nos bairros periféricos são os contento-
res que servem de mercearia para a venda de pro-

dutos diversos, ferragens assim como barracas.
Mas, a vida não se resume nestas actividades. 

Aliás, estes comerciantes enfrentam sérias dificul-
dades para movimentar a mercadoria, daí que os 
preços são fixados em função dos custos que vão 
desde a compra até o transporte.

É nos bairros periféricos onde os malfeitores 
“passeiam” a sua classe por saberem que as autori-
dades  policiais estão distantes e ninguém socorre 
o outro. Esta situação acontece numa altura em que 
os cidadãos são aconselhados a não fazer justiça
pelas próprias mãos. Como proceder dessa forma
se o inimigo passeia a sua classe como bem en-
tende?

É preciso criar condições para que a popula-
ção tenha onde se dirigir em caso de invasão de 
propriedade por pessoas alheias. Pois, não basta 
ter esquadras quando o socorro sempre tarda a 
chegar.

O custo  de água tem preocupado grande parte 
da população. A água está cada vez mais cara e os 
cidadãos tem as contas apertadas pois, o custo de 
energia também sufoca. Deste modo, julga-se que 
a única alternativa que se tem é a água fornecida 
através do Eestado. Sendo assim, pede-se a expan-
são da rede para melhorar a qualidade de vida dos 
cidadãos.

Em suma,  pede-se que as autoridades foquem 
as suas atenções aos bairros periféricos porque as 
estradas, por exemplo, vão de mal a pior.  

Quanto é difícil viver 
na periferia da cidade

Limites da arbitragem 
em litígios petrolíferos - (2)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA
1º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE 
BERNARDO JOÃO PEREIRA

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e seis de Novembro de 
dois mil e vinte e um, lavrada de folhas sessenta e três a sessenta e quatro versos, do 
livro de notas para escrituras diversas número 164-D, deste Primeiro Cartório Notarial 
de Maputo, perante mim, Sara Mateus Cossa, Conservadora e Notária Superior, em 
exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros 
por óbito de Bernardo João Pereira, casado que era sob regime de comunhão geral 
de bens com Glória Maria Marques Pereira, natural de Quelimane, filho de João Pereira 
e Claudina Valia, falecido no dia três de Agosto de dois mil e dezanove, no Hospital 
Central de Maputo, com última residência habitual no Bairro da Polana-Cimento “A”, em 
Maputo, não deixou testamento nem qualquer outra disposição de sua última vontade, 
e sucedem-lhe como únicos e universais herdeiros de todos seus bens móveis e imóveis, 
a cônjuge Glória Maria Marques Pereira, viúva que ocupa simultaneamente a posição 
de meeira e seus filhos: Claudina Bernardo João Pereira, casada sob regime de 
comunhão de bens adquiridos com Pedro Miguel Rodrigues Mendes, Kátia Bernardo 
João Pereira, Migueis Bernardo João Pereira, Bernardino João Pereira Júnior e 
Lodovico Bernardo João Pereira, solteiros, maiores, naturais de Quelimane, residentes 
nesta cidade.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos declarados herdeiros ou 
com eles possam concorrer na sucessão à herança do referido Bernardino João Pereira. 

Está Conforme
Maputo, aos 26 de Novembro de 2021 

A Notária
(Ilegível) 1200

INSTRUMENTO DE REVOGAÇÃO

No dia vinte e sete de Janeiro de dois mil e vinte e dois, nesta 
cidade de Maputo e no Quarto Cartório Notarial, perante mim 
Batça Banú Amade Mussa, licenciada em Direito, Conservadora 
e Notária Superior, em exercício, compareceu como outorgante 
Wenile Albino Chirindza Simão, casada, natural de Maputo 
e residente na Matola, titular do Bilhete de Identidade número 
110100843318I emitido aos dezoito de Novembro de dois mil e 
vinte e um, pela Direcção Nacional de Identificação Civil.
E por ela foi dito: Que pelo presente instrumento, revoga e 
considera nula e de nenhum efeito, a partir desta data, a Procuração 
outorgada em um de Abril de dois mil e vinte e um e legalizada 
neste Cartório Notarial, a favor da DAA, Advogados Associados, 
Dalmázia Cossa, Ana Malaica de Almeida Mbeve, Arlinda 
de Lurdes Albino Timóteo Nhanquila e Fidalgo das Neves 
Chihalate, Advogados titulares das carteiras profissionais nrs. 
503, 601, 568 e 2265, respectivamente, com domicílio profissional 
na Rua da Resistência número 1279, Bairro da Malhangalene.
Assim o disse e outorgou.
Este instrumento foi lido em voz alta e explicado o seu conteúdo e 
efeitos legais à outorgante, após o que vai assinar comigo Notária 
seguidamente.

A Notária Superior
(Ilegível)

PESQUISADORES da Uni-
versidade Licungo (Uni-
Licungo), na província de 
Zambézia, estão a estudar o 
amarelecimento letal do co-
queiro, uma doença causada 
por um microrganismo que 
se dissemina por meio de 
insectos vectores, capaz de 
dizimar as árvores.

Os investigadores visita-
ram recentemente o distrito 
de Pebane para fazer o ma-
peamento dos ecótipos de 
coqueiros-gigantes com ca-
racterísticas desejáveis para 
o fornecimento de cocos-
-sementes à província da
Zambézia.

O estudo tem a finalida-
de de produzir mudas para 
o fomento de coqueiros-gi-
gantes nas comunidades, no 
âmbito da implementação
do projecto de Banco de Se-
mentes de Coqueiro.

Segundo Joaquim Me-
neses, engenheiro agró-
nomo e docente na Facul-
dade de Ciências Agrárias 
na UniLicungo, durante a 
visita a equipa realizou o 
mapeamento dos ecótipos 
de coqueiros-gigantes e fez 
a colecta de amostras para 
análise laboratorial do fito-
plasma, uma bactéria com 
propriedades de vírus cau-
sador da doença. 

“Das amostras recolhi-
das não foi observada a pre-
sença da doença do amare-
lecimento letal do coqueiro. 
Portanto, os resultados des-
ta análise de fitoplasma po-
derão dar uma indicação da 
resistência dos coqueiros-
-gigantes ao microrganis-

Vinte e cinco mil 
candidatos disputam 
5890 vagas na UEM

Mais cinco instituições 
de Ensino Superior

NA UNILICUNGO

Amarelecimento letal
do coqueiro em estudo

Pesquisadores recolhem amostras de coqueiros-gigantes 

mo”, apontou. 
Meneses explicou que 

este tipo de coqueiro tem a 
particularidade de ser mais 
tolerante à doença, em re-
lação as outras espécies. 
O grupo de pesquisa foi 
criado em Maio de 2021 e 

conta com a colaboração 
do Instituto de Investiga-
ção Agrária de Moçambique 
(IIAM), Serviço Provincial 
de Actividades Económi-
cas, Direcção Provincial de 
Agricultura e Pescas e orga-
nizações do sector privado. 

CINCO novas universidades poderão 
ser construidas no país, nos próxi-
mos anos, no quadro da expansão e 
melhoria da qualidade da formação 
superior. 

Trata-se do Instituto Superior de 
Comunicação e Tecnologias (ISCO-
TEC), Universidade Baía de Moçam-
bique (UBM), Instituto Superior Po-
litécnico Boa Esperança (ISPOBEN), 
Universidade de Ciências e Tecnolo-
gias (UNICT), Universidade de Ciên-
cias e Tecnologia de Moçambique 
(UCITEM).

A informação foi revelada pelo 
ministro da Ciência, Tecnologia e En-
sino Superior, Daniel Nivagara, du-
rante a 1.ª Sessão Ordinária do Con-
selho Nacional do Ensino Superior 

(CNES), que decorreu na cidade de 
Maputo. 

O governante referiu que o evento 
deve contribuir para desenvolvimen-
to do capital humano, justiça social e 
o alcance do objectivo estratégico de
promover um sistema educativo in-
clusivo, eficaz e que responda às ne-
cessidades actuais.

Na ocasião, os membros do CNES 
realizaram a apreciação do projecto 
de criação de novas instituições de 
ensino superior, bem como a altera-
ção do estatuto orgânico de alguns 
estabelecimentos já em funciona-
mento, como a Universidade Católica 
de Moçambique (UCM).  

“Constitui nosso desejo e expec-
tativa que a 1.ª Sessão Ordinária do 

CNES propicie reflexões e delibera-
ções acertadas sobre os pontos que 
compõem a nossa agenda de traba-
lhos, bem como possibilite a partilha 
de ideias e boas práticas conducentes 
a uma melhor governação e gestão do 
subsistema”, frisou. 

O evento, que termina hoje, con-
ta com a participação de membros do 
Conselho de Reitores, dirigentes de 
instituições de Ensino Superior, re-
presentantes dos ministérios desig-
nados pelo Governo, sociedade civil, 
entre outros.  

Compete ao CNES pronunciar-se 
sobre as políticas, instrumentos nor-
mativos ligados ao subsistema, pe-
didos de criação e encerramento de 
estabelecimentos de ensino superior.

Cientistas descobrem 
mais de 130 mil vírus

CIENTISTAS de diver-
sos países identificaram 
mais de 130 mil novos 
vírus com ajuda de um 
equipamento informá-
tico, que permitiu pes-
quisar sequências virais 
em milhões de gigabytes 
de dados genéticos. 

Com a nova ferra-
menta, denominada 
Serratus, foram ana-
lisadas 5,7 milhões de 

amostras biológicas 
recolhidas em todo o 
mundo nos últimos 15 
anos. 

A descoberta de mais 
de 130 mil novos vírus 
da ARN (ácido ribonu-
cleico) representa um 
aumento em cerca de 10 
vezes o número de espé-
cies virais descobertas 
até o momento.

A equipa que levou 

o trabalho a cabo inclui
investigadores do Insti-
tuto de Biologia Molecu-
lar e Celular de Plantas
de Valência (Espanha),
Instituto de Estudos 
Teóricos de Heidelberg
e Instituto Max Planck
de Biologia (Alemanha),
Instituto Pasteur (Fran-
ça) e Universidade da
Califórnia (Estados Uni-
dos).

O equipamento já foi 
usado para analisar o ví-
rus causador da hepatite 
“D” humana, um agente 
que tem um genoma de 
tamanho mínimo e ori-
gem desconhecida. 

Na análise, o investi-
gador Marcos Rivero de-
tectou vírus semelhan-
tes em muitos animais, 
incluindo invertebrados.

“Surpreendentemen-
te, aqueles vírus também 
foram encontrados em 
amostras recolhidas em 
lagos e solos de diversos 
países, cujos hospedei-
ros seriam desconheci-
dos até ao momento”, 
explicou o cientista.

De acordo com os 
cientistas, este equi-
pamento pode ser de 
grande utilidade para 
caracterizar a diversi-
dade planetária de todos 
os microrganismos exis-
tentes, permitindo an-
tecipar possíveis novas 
pandemias.

A base de informa-
ções de todos os agentes 
infecciosos descobertos 
neste trabalho e o con-
junto de ferramentas 
desenvolvidas estão dis-
poníveis de forma livre e 
aberta numa plataforma 
online.- (Lusa)

Descoberta de vírus pode antecipar possíveis novas pandemias

U
M total de 25.429 
candidatos concor-
re à 5890 vagas para 
o ingresso à Uni-
versidade Eduar-

do Mondlane (UEM), cujos 
exames de admissão vão de-
correr de 31 de Janeiro a 4 de 
Fevereiro, em todo o país.

Do número total de va-
gas disponíveis, 2950 são 
para os cursos leccionados 
no regime laboral, 1560 no 
pós-laboral e as restantes no 
modelo de ensino à distân-
cia.

Segundo a chefe do De-
partamento de Admissão 
à UEM, Isabel Guiamba, a 
instituição adoptou dois 
modelos para a realização 
dos exames, dos quais um 
integrado e outro não in-
tegrado, a fim de reduzir a 
mobilidade e aglomerado 
de candidatos, no quadro da 
prevenção da Covid-19.

“Os exames no mode-
lo integrado, com duração 
de três horas, consistem na 

realização de provas de duas 
disciplinas diferentes num 
único momento, o que vai 
reduzir a mobilidade dos 
candidatos em cerca de 50 
por cento”, afirmou.

A chefe do Departa-
mento de Admissão à UEM 
esclareceu que para os cur-
sos com carácter específi-
co como Música, Teatro e 
Ensino de Língua, Cultura e 
Literatura Chinesa, os exa-
mes serão feitos no modelo 
não integrado, que prevê a 
realizarão de provas de uma 
disciplina, de cada vez, com 
a duração de 1.30 hora.

Guiamba apontou que 
entre os cursos mais con-
corridos destacam-se Medi-
cina, Contabilidade e Finan-
ças, Direito, Biologia e Saúde 
e Engenharia Informática.

Apelou aos candidatos a 
consultarem com antece-
dência as salas de realização 
de exames nas páginas da 
UEM e ou do pré-registo.

Igualmente, aconselhou 
aos candidatos a fazerem-
-se às salas, na data mar-
cada, com 30 minutos de
antecedência e munidos de
documento de identifica-
ção, bem como observando
o protocolo sanitário para a
prevenção da Covid-19.



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS

27Sexta-feira, 28 de Janeiro de 2022

PUBLICIDADE

28 de Janeiro de 2021

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

“O melhor travesseiro é a consciência limpa”.

- Provérbio popular

LUA NOVA - Será a 1 de Fevereiro, às 07.47 horas

00.20 - FLASH CULTURAL

01.30 - SOLIDARIEDADE 
MOÇAMBIQUE

02.00 - IZI JAZZ

04.57 - HINO NACIONAL

05.10 - CAMPO E DESENVOVI-
MENTO

05.30 - EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05.45 - UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00 - JORNAL DA MANHÃ

08.10 - ECONOMIA PARA TODOS

08.15 - INSS

08.30 - OCS-CARTA

09.10 - TEMPERATURA AMBI-
ENTE

10.10 - VERÃO

10.30 - JULGAMENTO DAS DÍVI-
DAS NÃO DECLARADAS

11.10 - VERÃO

11:30 - PARABÉNS A VOCÊ

12.00 - SINAL HORÁRIO/TÓPI-
COS DO JORNAL DA 
TARDE

12.02 - MAGAZINE DESPORTIVO

12.20 - BOLETIM METEO-
ROLÓGICO

12.30 - JORNAL DA TARDE

13.00 - INFORMATIVO CORO-
NAVÍRUS

13:30 - 60 ANOS DA FRELIMO

14:10 - OCS - CARTA

14.25 - EDUCAÇÃO FINANCEIRA

14:30 - RADIO-NOVELA “OURO 

NEGRO”

15.10 - VERÃO

16.10 - SEGURANÇA RO-

DOVIÁRIA

16.15 - VERÃO

16.30 - JULGAMENTO DAS DÍVI-

DAS NÃO DECLARADAS

17.10- ECONOMIA PARA TODOS

17:15 - VERÃO

18.10 - UMA DATA NA HISTÓRIA

18.25 - EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.55 - UMA HISTÓRIA PARA TI

19.00 - TÓPICOS DO JORNAL DA 

NOITE

19.02 - MAGAZINE DESPORTIVO

19.20 - BOLETIM METEO-

ROLÓGICO

19.30 - JORNAL DA NOITE

20.00 - INFORMATIVO CORO-

NAVÍRUS

22:10 - BALANÇO DO GOVER-

NADOR DA PROVÍNCIA 

DE MANICA

22:10 - GENTE DA NOSSA TERRA

23.15 - INSS

NOTICIÁRIOS: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 9, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 21, 
22.00 E 23.00 HORAS

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

BAIXA-MAR - Às 00.29 horas e às 
12.37, com 0.98 e 1.10 metros, respec-
tivamente 

INHAMBANE

32/25

VILANKULO

32/26

TETE

31/24

QUELIMANE

32/24

NAMPULA

29/22

PEMBA

29/24
LICHINGA

23/15

BEIRA

32/26

XAI-XAI

35/25

CHIMOIO

29/19

MAPUTO

36/25

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

05.40 HINO NACIONAL 

05.45 GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE 
COM QUICHUA MAURICIO - 
“TONE”  

06.00 BOM DIA MOÇAMBIQUE 
DIRECTO

08.00 DESENHOS ANIMADOS: CÓDI-
GO DO PUZZLE -  O SAPO MO-
RANGO EPISÓDIO 46

08.15 DOCUMENTÁRIO: HÓSPEDE DA 
CHINA EPISÓDIO 02

09.00 NOTÍCIAS 

09.05 MOÇAMBIQUE DIGITAL 
REPETIÇÃO

09.30 A HORA DO CTP - GAZA: 
“GAZA EM DESENVOLVIMEN-
TO”  DIRECTO - XAI-XAI

10.00 NOTÍCIAS 

10.05 TUDO ÀS 10 DIRECTO – 1ª 
PARTE

11.00 NOTÍCIAS 

11.05 TUDO ÀS 10 DIRECTO – 2ª 
PARTE

12.00 NOTÍCIAS 

12.05 QUINTA À NOITE: PERCURSO E 
CONSTRUÇÃO DA PERSONAL-
IDADE DE EDUARDO MOND-
LANE REPETIÇÃO

13.00 JORNAL DA TARDE  

14.00 TOP FRESH 

15.00 NOTÍCIAS 

15.05 JUNTOS À TARDE DIRECTO

16.00 NOTÍCIAS 

16.05 ENCONTROS DA MALTA 
DIRECTO

17.00 JORNAL EM LÍNGUAS MOÇAM-

BICANAS DIRECTO

17.45 GINÁSTICA:  TXUNA A SAÚDE 

COM ALICE BERNS - “YOGA”  

18.00 CAMPEONATO DA CIDADE EM 

BASQUETEBOL: FERROVIÁRIO 

A VS COSTA DO SOL 

DIRECTO 

19.50 PUBLICIDADE 

20.00 TELEJORNAL DIRECTO

21.00 OPINANDO COM SALOMÃO 

MOYANA DIRECTO

21.45 JOVENS EM ACÇÃO 

DIRECTO

23.30 PRIMEIRA PÁGINA 

GRAVADO

00.30 JUNTOS À TARDE REPETIÇÃO

01.30 A HORA DO CTP - GAZA: 

“GAZA EM DESENVOLVIMEN-

TO”  REPETIÇÃO

02.00 ENCONTROS DA MALTA 

REPETIÇÃO

03.00 TUDO ÀS 10 REPETIÇÃO

04.30 JOVENS EM ACÇÃO 

REPETIÇÃO

06.00 HINO NACIONAL 

Por despacho nº 01 de 21 de Janeiro de 2022 da 
Excelentíssima Senhora Administradora do Distrito de 
Panda, está aberto o Concurso de ingresso no Aparelho do 
Estado para as Carreiras de Agente de Serviço (Função de 
guarda), Docente N4 e Docente N1, nos termos dos artigos 
15 e 35 do EGFAE, conjugados com nº 2 do artigo 1 do 
Decreto 5/2006, de 12 de Abril e os D. M 61/2000 de 5 de 
Julho e 88/2005 de 28 de Abril, no período de 30 dias a 
contar a partir de 13 Janeiro a 11 de Fevereiro de 2022.

1.Candidatos:
Para carreira de Agente de Serviço (função de guarda) -
graduados dos Subsistemas do Ensino Primário do 2º Grau
do SNE (7ª Classe) ou equivalente e que tenham cumprido 
Serviço Militar Obrigatório;

Para Carreira Docente N4- graduados dos IFPs e os das 
Escolas de Professores do futuro;

Para Carreira Docente N1-graduados das instituições 
do Ensino Superior nível de licenciatura em Ensino de 
Química e Ensino de Educação Visual) com formação psico-
pedagógica.

2.Vagas Disponíveis e Respectiva Ocupação:
Para o presente concurso estão disponíveis 20 vagas, sendo:

(02) Para Agentes de Serviço (na função de guarda) para a 
segurança das Escolas:

(01) de DN1 – para leccionar no  Ensino  Secundário  Geral
na disciplina de  Química;

(01) de DN1- para leccionar no Ensino Secundário Geral na 
Disciplina de  Educação visual;

(20) de DN4 – para leccionar no Ensino Primário,  sendo

04  de inglês e 16 de curso regular. 

3. Requisito para a Candidatura:

São requisitos de candidatura os seguintes:

 Idade não inferior a 18 anos;

 Possuir a nacionalidade moçambicana;

 Situação militar regularizada;

 Sanidade mental e capacidade física compatíveis
para as funções a que se candidata;

 Não ter sido aposentado ou reformado;

Os interessados deverão apresentar as candidaturas na 
Secretaria do SDEJT de Panda.

4. Documentos a Apresentar no Acto de Candidatura:
 Requerimento dirigido à Exma Senhora

Administradora do Distrito de Panda manifestando 
interesse de ingressar no Aparelho do Estado;

 Declaração do candidato sob compromisso de
honra;

 Declaração de Provimento Militar (documento a
ser apresentado pelos candidatos que tiverem
sido “apurados”);

 Atestado Médico (documento a ser apresentados 
pelos candidatos que tiverem sido apurados);

 Certidão de narrativa completa de registo de
nascimento ou fotocópia autenticada do BI;

 NUIT (número único de identificação tributária),
Curriculum Vitae;

 Duas fotografias do tipo passe (documento a ser
apresentado pelos candidatos que tiverem sido

“apurados”).

 Certificado de registo criminal (documento a ser
apresentado pelos candidatos que tiverem sido
“apurados”).

	Certidão de formação psico-pedagógia- para os
candidatos às vagas de carreira docente;

	Certidão de Habilitações literárias (7ª classe do SNE) 
ou equivalente) – para a carreira de Agente de
Serviço;

Nota: os candidatos para as vagas de Agente de Serviço 
(função de guarda) devem anexar documento que comprova 
o cumprimento do serviço militar obrigatório;

Obs: O apuramento obedecerá ao critério das precedências 
da média resultante da nota do curso e a nota obtida na 
entrevista para os candidatos a carreira docente e para os 
Agentes de serviço obedecerá ao critério das precedências 
da média resultante da nota da conclusão da 7ª classe 
(avaliação curricular) e a nota da prova escrita e avaliação 
baseada em aptidão física; 
 As avaliações terão lugar nas instalações da EP1º e 2º Graus 
de Panda - Sede, numa data e hora por anunciar, devendo 
o candidato se apresentar no local com documento de
identificação.
O ingresso no aparelho do Estado dos candidatos apurados
sem vaga fica condicionado pela existência de vaga e
cobertura orçamental no quadro deste Sector.

Panda, aos 21 de Janeiro de 2022       

O Director do SDEJT           (Pedro  Feliciano )

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE

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

AVISO DO CONCURSO DE INGRESSO NO APARELHO DO ESTADO  

28

J
OSÉ Craveirinha, um dos 
maiores nomes da poesia 
moçambicana e lusófona, 
se fosse vivo completaria 
100 anos a 28 de Maio.
Pela idade que alcançaria e 

por sua vida e obra o autor será 
uma das principais figuras do 
presente ano cultural, que será 
marcado por diversas activida-
des comemorativas alusivas ao 
centenário do poeta-mor. 

Com efeito, a Associação 
dos Escritores Moçambica-
nos (AEMO) dará esta tarde o 
pontapé de saída com a reali-
zação do sarau “A Caminho do 
Centenário: Culturando Cra-
veirinha”, que decorrerá nas 
instalações da AEMO, às 16.00 
horas.

A homenagem ao autor de 
obras emblemáticas como “Xi-
gubo”, “Karingana wa Karin-
gana” e “Maria” contará com a 
presença de escritores, acadé-
micos, jornalistas, entre outros 
admiradores da sua obra literá-
ria, jornalística e desportiva.

“Como poeta é expoen-

JOSÉ CRAVEIRINHA

Celebrar o centenário 
ao ritmo lírico do poeta-mor

José Craveirinha é o poeta-mor de Moçambique

te máximo da nossa literatu-
ra e como cidadão um grande 
nacionalista, um combaten-
te com amor fervoroso ao seu 
povo e à sua terra”, considerou 
o secretário-geral da AEMO,
Carlos Paradona.

O evento será abrilhantado 
com actuações dos declama-

dores Sangare Okapi, Iracema 
de Sousa, Isis Mavota e Joana 
Balango, dos músicos Roberto 
Chitsondzo e Cheny Wa Gune, 
e da actriz e encenadora Lucré-
cia Paco.

José João Craveirinha, de 
nome completo, nasceu na an-
tiga cidade de Lourenço Mar-

ques, actual Maputo, a 28 de 
Maio de 1922, e perdeu a vida 
em Joanesburgo, na vizinha 
África do Sul, a 6 de Fevereiro 
de 2003.

Entrou na história ao tor-
nar-se, em 1991, o primeiro 
autor africano a ser galardoado 
com o Prémio Camões, o mais 

importante prémio literário da 
língua portuguesa.

Antes, como jornalista, 
colaborou com os jornais “O 
Brado Africano”; “Notícias”, 
onde fez campanha contra o 
Racismo; “Tribuna”;  “Notí-
cias da Tarde”; “Voz de Mo-
çambique”; “Notícias da Bei-
ra”; “Diário de Moçambique” 
e “Voz Africana”. 

Também liderou, na década 
de 1950, a Associação Africana, 
e, entre 1982 e 1987, tornou-se 
o primeiro presidente da Mesa
da Assembleia Geral da Asso-
ciação dos Escritores Moçam-
bicanos, entre 1982 e 1987. 

“Craveirinha sonhou uma 
AEMO activa, ao serviço das 
letras, uma juventude aplicada 
nas letras, bem como defendia 
a valorização das artes, litera-
tura em particular, e da cultu-
ra em geral”, continuou Carlos 
Paradona.

Fundou, com figuras 
como Rui Nogar, Luís Bernar-
do Honwana e Marcelino dos 
Santos a AEMO, agremiação 

que em 2003 instituiu o Prémio 
José Craveirinha de Literatu-
ra, em parceria com a empresa 
Hidroeléctrica de Cahora Bassa 
(HCB), primeiro para distinguir 
o melhor livro do ano e depois
para celebrar a carreira dos es-
critores moçambicanos. 

Apesar de muito se destacar 
por ter sido o Prémio Camões, 
Craveirinha teve uma carreira 
recheada de distinções, tendo 
ganho os prémios Cidade de 
Lourenço Marques 1959; Rei-
naldo Ferreira e de Ensaio do 
Centro de Arte e Cultura da Bei-
ra 1961; Alexandre Dáskalos da 
Casa dos Estudantes do Império 
(de Lisboa, Portugal) 1962, Na-
cional de Poesia de Itália 1975; e 
Lotus da Associação de Escrito-
res Afro-Asiáticos 1983.

Foi ainda condecorado, 
pelo governo, com medalha 
Nachingwea, em 1985, e de 
mérito da secretaria de Estado 
da Cultura de São Paulo, Brasil, 
em 1987, antes de ser atribuído 
a ordem do Infante D. Henrique 
de Portugal 1997. 

SE a Covid-19 está na ordem 
do dia, quando o assunto é 
doença, Deltino Guerreiro 
está a olhar para outra pato-
logia, a da alienação cultural, 
que vai matando a identidade 
cultural do país. 

É pelo menos esta a inten-
ção de cura que está exposta 
em “Rokotxi”, título do seu 
novo álbum, cujo lançamen-
to está previsto para amanhã, 
às 18.00 horas, na Fundação 
Fernando Leite Couto.

 “Rokotxi”, em 
emakhuwa, é uma plan-
ta medicinal com múltiplas 
funções de cura, que, geral-
mente, é utilizada para curar 
ou aliviar diversas dores no 
corpo, disse Guerreiro. 

“Lembro-me muito bem 
de quando a minha avó usou 
“Rokotxi” para me curar de 

uma febre quando ainda era 
muito pequeno”, escreveu 
o compositor e intérpre-
te na nota de apresentação
do álbum de oito faixas, nas
quais promete mensagens de
amor, esperança, fé e força
para as nossas lutas diárias e
futuras.

O disco, prossegue Guer-
reiro, tem como objectivo 
remeter as pessoas para a 
necessidade de curar o país 
da falta de valorização da 
criação cultural nacional. “É 
desse banho que precisamos 
para restaurar a nossa iden-
tidade e valorizar as nossas 
criações culturais”, acres-
centou.

“Eparaka”, seu álbum de 
estreia, foi explosivo e sur-
preendente a ponto de o le-
var a festivais internacionais, 

como por exemplo o Mer-
cado de Música do Oceano 
Índico, na Ilha Reunião por 
duas vezes, tendo 2019 sido 
a última vez. Nessa ocasião, 
a equipa do festival elogiou-
-o por ter conseguido fazer
um “show” que agarrou a
atenção do público com o
qual esteve a interagir, assim
como a forma como gere a
sua voz numa “performan-
ce” ao vivo.

Neste trabalho discográ-
fico, Guerreiro continua a in-
corporar elementos sonoros 
moçambicanos, sobretudo a 
percussão do tufo, do mapiko 
e do zoré – de Inhambane -, 
mas com uma abordagem 
contemporânea, com um 
toque pop, próximo daquela 
indefinição a que se prefere 
chamar “worldmusic”.

COM “ROKOTXI”

Deltino Guerreiro tenta curar o mundo
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PALMIRA 

MUCAVELE

FALECEU

Seus filhos Juscelino, Car-
lota, Cesartina, Paulo, Zulmira, Juvenal, 
Natércia, Hegro, Adelina, Alberto, Jose-
fina, Dinis, Dina, Simão, Ana, Chirombe, 
Antonieta, Palmira e Hélder comunicam 
com profunda dor e consternação o de-
saparecimento físico de sua mãe e rai-
nha PALMIRA MUCAVELE, ocorrido no 
dia 26/1/2022, no HCM, cujo velório se 
realiza no sábado, dia 29/1/2022, pelas 
9.00 horas, na capela do HCM, seguido de 
funeral pelas 10.30 horas, no Cemitério 
de Lhanguene. Teremos-te sempre em 
nossos corações mãe! Descanse em paz.

849

PALMIRA ALBERTO 

MUCAVELE

FALECEU

É com profunda tristeza que sua filha 
Zulmira Augusto Macamo, netos Yara Samuel Mandlate, 
Kennedy Samuel Mandlate e Keytlin Samuel Mandlate 
anunciam o desaparecimento físico de PALMIRA ALBERTO 
MUCAVELE, ocorrido no dia 26/1/2022, cujo funeral se 
realiza amanhã, dia 29/1/2022, no Cemitério de Lhanguene, 
pelas 10.30 horas, antecedido de velório, na capela 
do HCM, pelas 9.00 horas. Somos gratos pelas lições 
deixadas, pelas belíssimas memórias e tantos sorrisos. 
Descanse em paz. Eclesiastes 3:1-4.

850

GRACINDA

AMÉLIA DIMENE

FALECEU

A Presidente do Tribunal Administrativo, Juízes Con-
selheiros, Secretária-Geral e funcionários em geral 
comunicam com profunda mágoa e consternação o 
desaparecimento físico da Srª GRACINDA AMÉLIA 
DIMENE, mãe da Srª Edite Clementina Dimene, fun-
cionária do Tribunal Administrativo, ocorrido no dia 
24/1/2022, vítima de doença, cujo funeral se realizou 
no dia 27/1/2022, pelas 11.00 horas, antecedido de 
velório pelas 9.00 horas, na IPM do Fomento. À família 
enlutada apresentam as mais sentidas condolências. 
Paz à sua alma.

831

FERNANDO 

MANUEL DA CRUZ 

PEREIRA

FALECEU

A família Pereira (filhos, noras e netos) vêm 
por este meio comunicar o desaparecimento 
físico do seu ente querido FERNANDO MA-
NUEL DA CRUZ MONTEIRO PEREIRA, cujo 
velório terá lugar hoje, dia 28/1/2022, às 10.00 
horas, no Cemitério de Lhanguene.

1194

PAULINA MANUEL 

BRAVO

(Missa de sétimo 
dia)

Seus filhos Mafoio Bacar, Abdul Bacar e Milton Ba-
car, netos, bisnetos, trinetos, noras, irmãs e demais 
familiares recordam a passagem do sétimo dia de 
eterna saudade do seu ente querido PAULINA MA-
NUEL BRAVO. Mais informam que em sua memória 
se reza missa, hoje, dia 28/1/2022, pelas 18.00 horas, 
na Paróquia São Paulo Apóstolo. Paz à sua alma!

844

AMÉLIA SAMARIA 

NHANCALE

FALECEU

O Conselho de Administração da Sociedade do No-
tícias, SA, Comités Sindicais locais e trabalhadores 
em geral comunicam o desaparecimento físico da Srª 
AMÉLIA SAMARIA NHANCALE, irmã do trabalhador 
Daniel Nguetse, ocorrido no dia 26/1/2022, no HCM, 
vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 
28/1/2022, no Cemitério de Michafutene. À família 
enlutada endereçam as mais sentidas condolências.

AIDA SIQUISSE 

GAVICE

FALECEU

A Directora-Geral e todos funcionários do Ins-
tituto de Investigação Agrária de Moçambique 
comunicam com consternação o falecimento 
da Srª AIDA SIQUISSE GAVICE, funcionária 
afecta à Estação Agrária de Umbelúzi, ocorrido 
no dia 10/1/2022, cujo funeral se realizou no dia 
12/1/2022, no Cemitério de Campoane, Município 
de Boane. À família enlutada manifestam a sua 
solidariedade. Paz à sua alma.

819

FULGÊNCIO DO ROSÁRIO SIBIA 

NHUMAIO
(1.º ano de eterna saudade)

O teu desaparecimento físico deixou um vazio enorme nos nossos cora-
ções, mas a tua vida para sempre encherá nossas memórias com lindas 
lembranças. Eternamente estarás em nossos corações. Esposa, filhos, neto, 
irmãos e demais familiares comunicam que pela passagem do 1º ano do desaparecimento físico 
do seu ente querido FULGÊNCIO DO ROSÁRIO SIBIA NHUMAIO, terá lugar amanhã, sábado, dia 
29/1/2022, às 9.30 horas, a deposição de flores, no Cemitério de Michafutene e hoje, sexta-feira, 
às 18.00 horas, haverá missa em sua memória, na Sé Catedral de Maputo. Paz à sua alma.

1180

EULÁLIA LOLA DANIEL MAULATE

FALECEU

Seu esposo Nelson Maulate, filhos Lenilson, Kelvin, demais fa-
miliares e amigos comunicam com profunda dor e consternação 
o falecimento do seu ente muito querido EULÁLIA LOLA DANIEL
MAULATE, ocorrido no dia 19/1/2022, em Joanesburgo, vítima de doença, cujo
funeral se realiza hoje, sexta-feira, dia 28/1/2022, no Cemitério da Texlom, pelas
13.00 horas, antecedido de velório no mesmo local. Paz à sua alma.

809

AMÉLIA SAMARIA NHACHALE
FALECEU

O Conselho de Administração da Petromoc e Sasol, SA, Direc-
ção e trabalhadores em geral comunicam com profunda mágoa 
e consternação o falecimento da Srª AMÉLIA SAMARIA NHA-
CHALE, trabalhadora desta empresa, ocorrido no dia 26/1/2022, 
no Hospital Central de Maputo, cujo funeral se realiza hoje, dia 28/1/2022, no 
Cemitério de Michafutene, pelas 11.00 horas, antecedido de velório na sua re-
sidência, sita no Bairro Hulene-Expresso, pelas 9.00 horas. À família enlutada 
apresentam as mais sentidas condolências.

1176

LEMBRETE

Já renovou a 
sua Subscrição 

dos jornais?

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

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

Faça a sua  subscrição e receba o seu 

Jornal em casa!

JAIME ARTUR 

MANUEL TOMO

FALECEU

Sua esposa, filhos, nora, gen-
ros e irmãos comunicam com 
profunda mágoa e consternação o desapareci-
mento físico do seu ente querido JAIME ARTUR 
MANUEL TOMO, ocorrido no dia 27/01/2022, no 
Hospital Central de Maputo, vítima de doença. 
O funeral realizar-se-á no dia 29/01/2022 pelas 
14.00 horas, no Cemitério Santa Isabel, na cidade 
da Beira, antecedido de velório no dia 28/01/2022 
pelas 13.30 na capela do HCM, em Maputo.

LUÍS DAVID 

ZEFANIAS

(1.º ano de eterna saudade)

Pai, quanta saudade sentimos de você, 
no começo foi o choque e a revolta, com o tempo chegou 
a dor da alma, a aceitação e infelicidade. Hoje passa um 
ano desde que partiste e ainda dói pensar que não está 
mais entre nós. Seus filhos David Luís Comé, Norberto 
Luís Comé e Luís Hélder Comé, noras Clara José Albano 
Comé, Ângela Domingos Chilaúle e Alfa, netos e demais 
familiares recordam com profunda mágoa a passagem 
do 1° ano da sua partida para junto do criador. Os bons 
não morrem, eles transcendem. Descanse em paz, pai.

847

PALMIRA 

MUCAVELE

FALECEU

Seus netos Azalina, Augusta, Chica, Bia, 
Paula, Yara, Magu, Michelle, Júnior, Jéssica, 
Neidy, Kenny, Norton, Tai, Legend, Wayan, Key, Sidney, Kianga, 
Francine, Idel, Wendell, Khensa, Bia, Pedro, Norton, Líria, Nívea 
e Martina, bisnetos Yumi, Ksenya, Yuni, Keylon e Ian comunicam 
com profunda dor e consternação o desaparecimento físico da 
avó e “biza” PALMIRA MUCAVELE, ocorrido no dia 26/1/2022. 
O seu carinho, cuidado e o seu coração enorme estarão sem-
pre guardados nos nossos corações. Sentiremos muita falta da 
mafura preparada pelas suas mãos, da salada com carapau frito, 
tchatina e das tuas estórias de vida. Como dizias, “até anhanhã”. 
Descanse em paz vovó.

848

PALMIRA 

MUCAVELE

FALECEU

Sua filha Cesartina Augusto Macamo, genro Paulo Xerinda, 
netas Azalina, Augusta, Francisca e Paula, bisnetos, Yumi, 
Ksenya, Yuni, Keylon e Ian informam com pesar o faleci-
mento da querida avó PALMIRA MUCAVELE, ocorrido no 
dia 26/1/2022. A avó Palmira deixa um enorme vazio pelo 
seu carinho, energia, amizade, alegria e ricos ensinamentos. 
Para sempre a teremos na nossa memória e coração, com 
muita gratidão e saudade (João 11: 25-26).

846
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CASA de placa, tipo 3, com suite, 2wc e 
cozinha moderna, no Bairro CMC, ven-
de-se por 4 200 000,00MT; casa tipo 4, 
com tecto falso e suite, no Bairro Intaka 
por 2 000 000,00MT; propriedades de 4 
hectares, na Macaneta, com vista para o 
mar por 12 000 000,00MT, negociáveis. 
Contacto: 84-5926921 ou 86-5926921, 
Tivane.    1042

PROPRIEDADE de 30x40m, na Ponta 
d’Ouro, Rua “D”, com dependência, furo 
de água e piscina, própria para construir 
R/C, 1º e 2º andares, vende-se por 4 050 
000,00MT, negociáveis e com facilidades 
de pagamento. Contacto: 87-9717533 ou 
84-9417533.     739

QUINTA no bairro Chinonanquila, 
Matola-Rio, Km-16, a 300m da Av. de 
Namaacha, espaço vedado com muro, 
vende-se por 10 000 000,00MT. Contacto: 
84-0427438/87-0227439. 1084

FÁBRICA de produção de água mine-
ral, em funcionamento, com maquinaria 
completa, localizada no distrito de Namaa-
cha, província de Maputo, vende-se por 
650 000USD. Contacto: 84-0427438/87-
0227439.   1084

FLAT composta por quarto com guarda-
-fato de parede, sala comum, cozinha,
casa de banho, corredor, varandas de
frente e de trás, quintal privado a frente
e atrás, dependência tipo 1, com sala,
quarto, cozinha, wc, tudo dentro, no
Bairro da Malhangalene, reabilitada,
num R/C, vende-se por 3 500 000,00MT. 
Contacto: 82-4692711, 84-4353800 ou
86-2616200.

1106

CASA inacabada, tipo 3, no Bairro da 
Costa do Sol, zona de Mapulene, à beira 
da Estrada Circular, em frente às bombas 
Galp, vende-se por 6 500 000,00MT. 
Contacto: 84-0486296.

1148

TEM terrenos para habitação na Som-
merschield, Costa do Sol, Dona Alice, 
Mapulene e KaTembe; terrenos na 
praia em KaTembe e Ponta Malongane; 
quintas de 1 hectare em KaTembe. 
Ligue e agende uma visita. Contacto: 
84-3999454, GLS Imobiliária.

894

PADARIA com todos equipamentos, 
fornos e casa tipo 2, no Bairro da Ma-
tola 700, vende-se por 14 000 000,00MT; 
apartamento tipo 1, num R/C, na Malhan-
galene por 4 000 000,00MT; propriedade 
de 10 hectares, no Tchumene por 1 000 
000USD; casa nova, tipo 4, no Intaka 
por 2 000 000,00MT; propriedade de 10 
hectares, na Circular por 7 000 000,00MT. 
Contacto: 84-6259632, Vilanculos.

1165

1435 1435

VENDE-SE

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

1004

VENDE-SE
PROPRIEDADE numa área de 5 hectares, 
com Duat, situada na zona de Infulene-
Manduca, perto da 2M, vende-se. Contacto: 
83-3097242 ou 84-8992093, sem
intermediários.

1203

ARRENDA-SE

TIPO 3+1, com sala de jantar, num 1º 
andar e último, na Polana, arrenda-se 
por 40 000,00MT; tipo 2, num 6º andar 
por 22 000,00MT; geminada tipo 3, mo-
bilada por 60 000,00MT e s/ móveis por 
50 000,00, no Central; duplex tipo 3, com 
anexos, no Lhanguene por 30 000,00MT; 
vivendinha tipo 2, reabilitada, no Alto Maé 
por 25 000,00MT. Contacto: 84-5686242 
ou 87-0057410.

1166

VIVENDA tipo 2, no Bairro da Malanga, 
perto da Assembleia da República, com 
cozinha moderna, ar-condicionado, 
pronta a habitar, arrenda-se por 25 
000,00MT. Contacto: 84-6948857 ou 
84-2335100.

1197

FLAT tipo 2, num 1º andar, com cozi-
nha americana, estacionamento para 2 
carros, segurança 24 horas, no Condo-
mínio Oasis, na Coop, arrenda-se por 
50 000,00MT. Contacto: 86-3541271, 
84-3135938 ou 84-2803961.

1201

DIVERSOS

PROCURA-SE

PRECISA-SE

IMOBILIÁRIA precisa para vender e 
arrendar em tempo recorde de: mora-
dias, geminadas, flates, lojas, armazéns, 
propriedades, etc. Contacto: 84-2141920 
ou 84-3536800, Wilson. 

1017

PROMOTORES de obras de cons-
trução civil, precisa-se. Contacto: 
84-5969418 ou 82-4763090, Eng. Artur
Duarte, a qualquer hora.

1174

PROCURA-SE uma pessoa com ex-
periência em fazer forno para pizzaria 
de tijolo próprio. O interessado pode 
entrar em contacto pelo nº 84-4274679.

1021

JJ Imobiliária, especializada na venda 
de todo o tipo de casas, dentro da pro-
víncia de Maputo e arrendamento de es-
critórios, lojas, armazéns, apartamentos 
e muito mais. Contacto: 87-6098248.

1175

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPARTIÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE EDUARDO ANTÓNIO 
CHORAPE DAVUCA E DE VICÊNCIA MARIA JACINTO

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e nove de Novembro de dois 
mil e vinte e um, exarada de folhas setenta e nove a oitenta, do livro de notas para escrituras 
diversas número trezentos e sessenta e dois, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de 
Maputo, perante mim, Danilo Momade Bay, Conservador e Notário Superior, em exercício 
no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de 
Eduardo António Chorape Davuca, de quarenta e seis anos de idade, no estado de casado 
sob o regime de comunhão de bens adquiridos com Vicência Maria Jacinto, que era natural de 
Namaacha, com última residência habitual no Bairro de Chamanculo, filho de Gilberto António 
Davuca e de Cecília Chonape.

Que no dia dezasseis de Fevereiro de dois mil e vinte, no Hospital Provincial da Matola, faleceu 
um indivíduo de sexo feminino de nome Vicência Maria Jacinto, de quarenta e nove anos 
de idade, no estado de viúva, que era de nacionalidade moçambicana, com última residência 
habitual no Bairro da Matola.

Que os falecidos não deixaram testamento ou qualquer outra disposição da sua última. 
Deixando como únicos e universais herdeiros de todos seus bens, seus filhos: Shawane 
Virgínia Eduardo Davuca e Christa Marina Jacinto Davuca, solteiros, maiores, naturais de 
Maputo.

Que segundo a lei não há quem com eles possa concorrer a esta sucessão, que da herança fazem 
parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Está Conforme
Maputo, a 1 de Dezembro 2021

O Notário 
(Ilegível)
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JSSJ Imobiliária tem para vender ou 
trocar uma vivenda única, em forma 
de ruína, na Av. Eduardo Mondlane, 
no Bairro da Polana, própria para cons-
trução de edifícios mistos, habitação e 
comércio. Contacto: 87-5243006.
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MIGUEL ASSIS 
(30/1/1946 - 30/7/2021)

(6 meses de eterna saudade)

Pai, a morte não é o fim, e sim o início de 
uma nova vida em Cristo. Iremos celebrar a tua partida 
para a eternidade em oração, hoje, dia 28/1/2022, pelas 
18.00 horas, na Igreja Nossa Senhora das Vitórias e no dia 
30/1/2022, na sua residência, sita no Bairro 25 de Junho, 
pelas 8.30 horas. Agradecemos a todos que puderem 
acompanhar. Paz à sua alma.

1177

AMÉLIA SAMARIA NHACHALE
FALECEU

Seu irmão Daniel A. Nguetse, mãe Samaria Nelson Nhachale, 
filhos Celso, Martinha, Jéssica e Alícia, prima Duzelia Chiziane 
e demais familiares comunicam com profunda dor e conster-
nação o falecimento do seu ente querido AMÉLIA SAMARIA 
NHACHALE, ocorrido no dia 26/1/2022, no HCM, cujo funeral se realiza hoje, dia 
28/1/2022, no Cemitério de Michafutene, pelas 11.00 horas, antecedido de velório 
na sua residência, sita no Bairro Hulene-A.

811

EULÁLIA LOLA DANIEL MAULATE

FALECEU

É com profunda dor e consternação que Alice Sengo, Adilson 
Sengo Ventura (ausente) e demais familiares e amigos comu-
nicam o falecimento do seu ente muito querido EULÁLIA LOLA 
DANIEL MAULATE, ocorrido no dia 19/1/2022, em Joanesburgo, cujo funeral se 
realiza hoje, sexta-feira, dia 28/1/2022, no Cemitério da Texlom, às 13.00 horas. 
Até sempre, Lola. Descansa em paz.

1185

MARIA DE 

FÁTIMA BASÍLIO 

CHAGUALA CANCA
FALECEU

Seus filhos José Luís Canca, Márcia Canca, Yolanda 
Canca, Cláudio Canca e Nelson Canca, irmãos Leonor, 
Filomena, Fernando, Virgínia Custódia Chaguala, so-
brinhos, netos e demais familiares comunicam o faleci-
mento do seu ente querido MARIA DE FÁTIMA BASÍLIO 
CHAGUALA CANCA, ocorrido no dia 27/1/2022, na 
Clínica do HCM, cujo funeral se realiza no Cemitério 
de Lhanguene, no sábado, dia 29/1/2022, pelas 10.00 
horas, antecedido de velório, às 8.00 horas, na capela 
do HCM. Paz à sua alma.
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FLORENTINA 

JUNTEIRO 

CHANDE
FALECEU

O Coordenador do Gabinete do 
Provedor de Justiça, membros do Conselho Consul-
tivo e demais funcionários comunicam com profunda 
mágoa e consternação o desaparecimento físico da 
Srª FLORENTINA JUNTEIRO CHANDE, irmã do Dig-
níssimo Provedor de Justiça Doutor Isaque Chande, 
ocorrido no dia 25/1/2022, no Hospital Central de 
Nampula, vítima de doença, cujo funeral se realizou 
no dia 26/1/2022, pelas 14.00 horas, no Cemitério da 
Faina, em Nampula. À família enlutada apresentam as 
mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
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COMUNICADO

A Pathfinder International comunica que o 
senhor Mahomed Riaz Mobaracaly já não faz 
parte do quadro do pessoal desta organização 
desde o dia 25 de Janeiro de 2022. Não obstante 
a sua saída, a Pathfinder Moçambique continua 
empenhada e dedicada à protecção e promoção 
dos direitos da mulher, assegurando sempre que 
os valores e as políticas da empresa reflictam a 
missão da Pathfinder, assegurando igualmente o 
tratamento de todas as pessoas com integridade, 
respeito e dignidade nos nossos locais de 
trabalho e nas comunidades que servimos.

ANÚNCIO DE VAGAS

Organização Não Governamental, que opera em Moçambique, 
nas componentes de apoio e desenvolvimento de modelos 
tecnológicos de acção no campo da saúde sexual e reprodutiva, 
desenvolvimento de capacidades técnicas e de gestão, 
prevenção, tratamento e mitigação na área do HIV e SIDA e 
de advocacia no âmbito mundial, anuncia as seguintes vagas:

❏ Líder de Equipe Integrada – TARV Avançado (1 vaga)
–Sofala;

❏ Especialista de Adolescente (1 vaga) – Maputo

Os candidatos interessados podem aceder ao link: https://
tinyurl.com/TOR-Echo1, para obter os termos de referência 
e proceder a candidatura através do endereço: mozjobs@
pathfinder.org. até ao dia 04 de Fevereiro de 2022. 
Por favor mencione no assunto a vaga que concorre. Somente 
os candidatos que reúnam os requisitos serão contactados. 

A PATHFINDER É UMA ORGANIZAÇÃO QUE OFERECE 
OPORTUNIDADES IGUAIS DE EMPREGO.

Rua Eça de Queiroz, 135 ∙ Maputo/Moçambique ∙ C.P. 1590 ∙ Tel./Fax: +258 21416607 ∙ +258 82 3257100,
+ 258 84 3257100  ∙ www.pathfinder.org

Rua Eça de Queiroz, 135 ∙ Maputo/Moçambique ∙ C.P. 1590 ∙ Tel./Fax: +258 21416607 ∙ +258 82 3257100,
+ 258 84 3257100  ∙ www.pathfinder.org
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A CONFEDERAÇÃO Africana de Futebol (CAF) aprovou a realização 
de jogos internacionais no estádio 11 de Novembro, em Luanda, após 
obras na infra-estrutura, informou ontem à Lusa a Federação Angola-
na de Futebol.

O vice-presidente da FAF, José Carlos Miguel, disse tratar-se de 
aprovação provisória, pois a CAF baixou ainda várias recomendações 
por serem cumpridas pelas autoridades angolanas.

Quanto aos demais estádios angolanos, que continuam encerra-
dos para jogos internacionais, disse que depois de cumpridas reco-
mendações voltam a ser inspecionados pela Confederação Africana de 
Futebol.

Trata-se dos estádios dos Coqueiros e 22 de Junho, em Luanda, o 
estádio do Sagrada Esperança, na província angolana da Lunda-Nor-
te, bem como o da Tundavala, na província angolana da Huila.

Em 06 de Novembro de 2021 a CAF, através de um relatório, repro-
vou os estádios angolanos, incluindo o 11 de Novembro, em Luanda, 
por não oferecerem as mínimas condições para a prática do futebol.

APÓS o fracasso no CAN, o Gana 
decidiu despedir o selecciona-
dor Milovan Rajevac. Os gane-
ses foram a desilusão da prova: 
registaram duas derrotas ante 
Marrocos e Ilhas Comores, e um 
empate frente ao Gabão. 

Rajevac, de 68 anos, tinha 
sido contratado em Setembro, 
naquela que foi a sua segunda 
passagem pela selecção do Gana, 
que orientou anteriormente en-
tre 2008 e 2010, levando, então, 
a equipa aos quartos-de-final do 
“Mundial” da África do Sul.

O Gana vai em Março de-
frontar a Nigéria, agora orientada 
por José Peseiro, no “play off” fi-
nal de apuramento da zona afri-
cana para o “Mundial” 2022 com 
a primeira mão em casa a 24 de 
Março e a segunda fora no dia 28.

A ITÁLIA, através do respecti-
vo presidente da federação de 
futebol(FIGC), Gabriele Gravi-
na, anunciou que vai apresentar 
uma candidatura à organização 
dos Campeonatos da Europa 
2028 ou 2032. 

Segundo o jornal português, 
A Bola, a ideia inaugural seria 
para o país transalpino organi-
zar o Mundial-2030 em conjun-
to com a Arábia Saudita, mas a 
FIGC terá deixado cair essa ideia.

“A etapa decisiva para o 
Euro-2028 vai acontecer em 
Março e nessa altura vamos 
apresentar a nossa candidatura 
tal como ao Euro- 2032. Depois 
é uma questão de avaliar as duas 
opções, até porque vamos ter 
de fazer algumas melhorias nos 
estádios em Florença, Cagliari, 

A LIGA inglesa de futebol vai 
deixar de exigir passaporte 
Covid-19 (certificado de vaci-
nação e/ou recuperação) aos 
adeptos à entrada dos estádios 
ajustando-se às medidas do 

governo, que tem diminuído as 
restrições face à estabilização 
da variante Ómicron no Reino 
Unido.

Apesar dessa decisão, os 
adeptos devem usar máscara 

nas zonas interiores do estádio 
e são aconselhados a fazer um 
teste antigénio antes dos jogos, 
além de evitarem ir ao futebol 
caso apresentem algum sinto-
ma da doença.

A 
PRIMEIRA etapa da 
fase do “mata-ma-
ta” do Campeonato 
Africano das Nações 
(CAN), os oitavos-

-de-final, ficou marcada pelos 
triunfos de algumas selecções,
que mesmo sem terem des-
lumbrado confirmaram que
são realmente sérios candida-
tos à conquista do título. Den-
tre as quais salta à vista o Egip-
to, recordista com sete títulos
nas 32 edições já disputadas,
que seguiu em frente depois
de eliminar a também favorita
Costa do Marfim nos penaltes
(5-4), após um nulo ao cabo
de 120 minutos (período regu-
lar e prolongamento). 

Mas se por um lado, os 
“faraós”, bem comandados 
por Salah, mantém-se firmes 
na procura pela conquista do 

seu oitavo título, por outro, 
os “Elefantes”, com um le-
que de jogadores de grande 
quilate, casos de Haller, Zaha, 
Pepe e Kessié, voltam a ver as 
esperanças de erguer o tro-
féu caírem por terra. A última 
vez que os costa marfinenses 
venceram a competição foi em 
2015. Já os egípcios gozam de 
um jejum ainda maior, tendo 
conquistado o ceptro em 2010.   

Os “oitavos” acabaram por 
ser marcados pela campanha 
perfeita das selecções da Áfri-
ca branca já que além do Egip-
to, Tunísia e Marrocos também 
carimbaram o passaporte para 
os quartos-de-final. Os tuni-
sinos deixaram pelo caminho 
a então equipa mais coesa da 
fase de grupos, a Nigéria (1-
0), enquanto os marroquinos 
tiveram que se esmerar para 

afastar um aguerrido colec-
tivo do Malawi (2-1). Tunísia 
e Marrocos que contam com 
um troféu cada, feitos alcan-
çados em 2004 e 1976, res-
pectivamente, demonstram 
igualmente terem qualidade 
de sobra para arrebatarem o 
“canecão”. 

O Senegal, vice-campeão, 
segue também com fortes 
possibilidades de fazer aqui-
lo que não foi capaz em 2019 
quando perdeu a final com a já 
eliminada Argélia. Os senega-
leses, que têm no avançado do 
Liverpool, Sadio Mané, o seu 
maior trunfo, não estão a en-
cantar como o fizeram há dois 
anos no Egipto. Nos oitavos-
-de-final eliminaram Cabo
Verde (2-0) cumprindo com
aquilo que era sua obrigação. 

A mesma resposta foi dada 

pelo anfitrião, Camarões, que 
contra todas as expectativas 
tiveram que vestir o “facto 
macaco” para levar de venci-
da as Comores (2-1), estreante 
numa fase final do CAN, e que 
fez quase todo jogo reduzida a 
dez e com um jogador de cam-
po na baliza, devido aos inú-
meros casos de Covid-19 que 
fustigaram os ilhéus. 

Com maior ou menor di-
ficuldade, Egipto, Senegal, 
Tunísia, Camarões e Marrocos 
superaram os seus opositores 
e seguem para os “quartos” 
como candidatos à vitória fi-
nal. 

Nota ainda para o Burquina 
Faso, vice-campeão em 2013, 
que se empenhou no limite para 
ultrapassar o Gabão e só ganhou 
mesmo na lotaria dos penaltes 
(7-6) após empate (1-1). 

O AVANÇADO camaronês 
Vincent Aboubakar lidera de 
forma destacada a lista dos 
melhores marcadores à en-
trada dos quartos-de-final.

O goleador já fez balan-
çar as redes em seis ocasiões. 
Aboubakar, que joga pelo 
Besikitas da Turquia, está 
mesmo bem lançado para 
conquistar a Bota de Ouro, 
já que o perseguidor directo, 
por sinal o seu companhei-
ro de equipa, Toko Ekambi 
contabiliza três golos. De 

resto há mais dois jogadores 
com três tentos nomeada-
mente Ibrahima Koné (Mali) 
e Gabadinho Mhango (Ma-
lawi), mas já estão fora da 
competição. 

Eis a classificação (jo-
gadores ainda em prova): 
Vincent Aboubacar (Cama-
rões) - 6 golos;  Karl-Toko 
Ekambi (Camarões) - 3 go-
los; Wahbi Khazri (Tunísia), 
Sofiane Boufal (Marrocos), 
Ablie Jallow, Musa Barrow 
(Gâmbia), Sadio Mané (Se-

negal) , Hachraf Hakimi 
(Marrocos), Demba Dieng 
(Senegal), Gustavo Sangaré, 
Hassan Bandé, Cyrille Baya-
la, Bertrand Traoré (Burki-
na Faso), , Selim Amallah, 
Zakaria Aboukhlal, Youssef 
En-Nesiry (Marrocos), Se-
feiddine Jaziri, Hamza Ma-
thlouthi, Youssef Msakni 
(Tunísia), Mohamed Sallah, 
Mohamed Abdel Monem 
(Egito), Fernandez Obiang 
Obono (Guiné Equatorial) - 
2 golos.
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Vincent Aboubakar 
“artilheiro” destacado

Afirmações e surpresas 
nos “oitavos” 

Recordistas, “faraós”, continuam a perseguir o oitavo título  

AS SURPRESAS
Das selecções que sur-

preenderam a Gâmbia, que 
participa pela primeira vez no 
CAN, é, sem dúvida, a maior. 
Após uma fase de grupos sem 
derrotas, os gambianos man-
tiveram a mesma solidez nos 
“oitavos” deixando para trás a 
Guiné-Conacri (1-0), finalista 
vencido em 1976 e um “clien-
te” assíduo da maior compe-
tição africana de futebol. A 
verdade é que os “Escorpiões” 
continuam a viver um lindo 
sonho, que começou com o 
apuramento para o CAN, pros-
seguiu com a qualificação para 
os “oitavos” e agora sabe-se lá 
até onde irá.

A Guiné-Equatorial, a úl-
tima selecção a ser apurada, 
eliminou o Mali (6-5 nos pe-
naltes) causando igualmente 
surpresa na medida em que os 
malianos, medalhas de bron-
ze nos CAN´S em 2012 e 2013, 
eram claramente favoritos. Os 
guineenses procuraram chegar 
novamente às meias-finais, 
etapa alcançada em 2015 quan-
do foram anfitriões. 

QUARTOS-DE -FINAL
Amanhã, 29 Janeiro
18.00 horas- Gâmbia - Cama-
rões,
21.00 horas - Burquina Faso - 
Tunísia
Domingo, 30 Janeiro
18.00 horas- Egipto - Marrocos 
21.00 horas -Senegal - Guiné-
-Equatorial

Gana despede seleccionador

PARA JOGOS INTERNACIONAIS

CAF aprova “11 de Novembro”

NOS CAMPOS

Ingleses já não precisam 
de certificado de vacinação

A Premier League recorda 
ainda que a melhor forma de 
protecção contra a Covid-19 
continua a ser a vacinação. Na 
última semana, a Liga conse-
guiu reduzir para 16 o número 
de contágios da família do fute-
bol profissional, entre jogado-
res, equipa técnica e funcioná-
rios dos clubes.

A Covid-19 provocou 
5.602.767 mortes em todo o 
mundo desde o início da pan-
demia, segundo o mais recente 
balanço da agência France-
-Presse (AFP).

A nova variante Ómicron
classificada como preocupante
e muito contagiosa pela Or-
ganização Mundial da Saúde
(OMS), foi detectada na África
Austral e, desde que as autori-
dades sanitárias sul-africanas
deram o alerta em Novembro,
tornou-se dominante em vá-
rios países.

Itália avança pelos europeus de 2028/2032

Bolinha e Bari”, explicou em 
conferência de imprensa.

Recorde-se que Itália já or-
ganizou dois Campeonatos da 
Europa – em 1968 o troféu fi-

cou em casa, em 1980 ganhou 
a República Federal da Alema-
nha – em 2020 acolheu alguns 
jogos no inovador formato de 
um Europeu que se espraiou 

por todo o continente. Depois 
de em 2024 a organização estar 
atribuída à Alemanha, o futebol 
pode regressar ao país transal-
pino 48 anos depois.
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Para fortalecer a imunidade, evite alimentos industrializados, como refrescos, sumos em 
pó, bolachas, chips, enlatados, pois são alimentos com muito açúcar, sal e gorduras que 

prejudicam o organismo

Celso Alvação; Os assistentes 
são Roda Mondlane, Venes-
tâcio Cossa, Olinda Couana, 
Arsénio Marrengula, Olívio 
Saimone, Teófilo Mungói, 
Zacarias Balói e Osvaldo de 
Jesus; Lourenço Mascare-
nhas, Lúcio Namarrói, Hi-
lário Almoço e Matendene 
Mahumane são de futsal, en-
quanto o futebol de praia vai 
contar com Dick Muchanga e 
Ângelo Ngoenha.

Esta é a primeira vez que o 
país conta com árbitros-FIFA 
para o futebol de praia, facto 
que motivou o presidente da 
FMF, Feizal Sidat, ressaltar a 
importância de abrir novas 
frentes neste sector.

“Vamos organizar o CAN 
de futebol e é importante 
termos árbitros nesta área. 
Iniciámos com dois, deve-
mos continuar a convidar 
mais jovens. É importante 
que dominem as leis de jogo 
e pautem sempre pela impar-
cialidade”, anotou.

A FEDERAÇÃO Moçambicana 
de Futebol  e a Liga confirma-
ram ontem, através de acordo 
de cedência de organização 
do Moçambola, que a edição 
deste ano terá 12 clubes en-
cerrando a discussão sobre a 
matéria.

O protocolo rubricado en-
tre as duas entidades deter-
mina as obrigações e direitos 
de todos envolvidos incluindo 
os clubes. O documento im-
põe que o Moçambola deve 
ser disputado por um mínimo 
de dez clubes e máximo de 16, 
sendo que a edição 2022 deve 
ter 12 participantes.

Ananias Couana, presi-
dente da Liga Moçambica-
na de Futebol (LMF), referiu 
que as cláusulas do acordo 
são de cumprimento obri-
gatório para todos agentes 
envolvidos e a sua letra e es-
pírito foram harmonizadas 
entre as partes através de um 
processo de aproximação de 
ideias e conceitos, sempre 
em prol do desenvolvimento 
do futebol.

“Uma das matérias que 
mereceu a nossa atenção es-
pecial foi a definição do nú-
mero de clubes participantes 
no Moçambola, tendo ficado 
assente que em respeito ao 
estatutos das duas entida-
des, essa responsabilidade é 
da Liga Moçambicana de Fu-

de 20.000,00Mt, caben-
do 15.000,00 ao segundo e 
10.000,00 ao terceiro clas-

sificado. 
Nos juniores os que 

chegarem ao pódio terão 
AS pugilistas Alcinda Panguana e Rady Gramane estarão 
presentes no prestigiado “Bocskai Memorial Tourna-
ment”, uma das mais antigas competições internacionais 
de boxe, que vai rodar de 7 a 13 de Fevereiro próximo, na 
cidade de Debrecen, na Hungria, a sua 66.ª edição. 

Para o tradicional evento, que é disputado desde 
1956, Moçambique inscreveu Alcinda Panguana (69kg) 
e Rady Gramane (75kg) que deixarão a capital do país, 
em princípio, no dia 5 de Fevereiro. 

As duas melhores pugilistas do país foram aceites 
no evento por conta da evolução que têm registado nos 
últimos anos. Basta recordar que em 2019 a dupla che-
gou aos quartos-de-finais do Campeonato do Mundo de 
boxe feminino e foi prata nos Jogos Africanos de Marro-
cos. No ano seguinte qualificou-se para os Jogos Olím-
picos 2020, onde terminou nos quartos-de-finais.

As duas pugilistas, que se farão acompanhar pelo 
treinador Lucas Sonoia, vão aproveitar o “Bocskai Me-
morial Tournament” para preparar a XXII Jogos da Com-
monwealth marcados para a cidade de Birmingham, In-
glaterra, entre 28 de Julho e 8 de Agosto.

Lembre-se que as duas atletas fazem parte da pré-
-selecção que desde ontem preparam-se para o Cam-
peonato Africano da Zona IV que se disputará em An-
gola.

D
EPOIS da derrota 
(62-52) no jogo-1 
de “play-off” da fi-
nal do Campeonato 
de Basquetebol da 

Cidade de Maputo em senio-
res femininos, o Ferroviário 
de Maputo “A” vai procu-
rar, esta noite (18.00 horas), 
diante do Costa do Sol forçar 
a realização da terceira par-
tida. 

É que em caso de vitória 
das “canarinhas”, no jogo 
que se disputa no pavilhão da 
Universidade Eduardo Mon-
dlane, ganham o primeiro 
troféu oficial da época, en-
quanto um triunfo das “lo-
comotivas” adia a decisão do 

título para sábado no mesmo 
local.

Essa missão do Ferro-
viário não será fácil. Aliás, 
a equipa treinada por Nasir 
Salé perdeu os três jogos dis-
putados com o Costa do Sol 
nesta prova. Há duas sema-
nas baqueou por 68-52 e na 
quarta-feira ainda mostrou 
alguma melhoria insuficien-
te para evitar o 62-52 final 
diante das treinadas por Leo-
nel “Mabê” Manhique, que 
procuram destronar as “lo-
comotivas” conquistando o 
Campeonato da Cidade. 

Ainda hoje, o Ferroviário 
“B” defronta a d´A Politéc-
nica na segunda partida dos 

“play-off” de apuramento 
da terceira classificada do 
Campeonato da Cidade. No 
primeiro jogo as universi-
tárias, que hoje jogam em 
casa a partir das 17.45 horas, 
venceram por 49-62, daí que 
em caso de vitória confirma a 
conquista do bronze.

MASCULINOS SEM 

GRANDES DESPIQUES  

Entretanto, o Campeo-
nato da Cidade de seniores 
masculinos prossegue hoje 
com três jogos que não me-
xem tanto com o pódio do 
campeonato liderado pelo 
Costa do Sol, com 28 pontos. 

A equipa d´A Politécni-

ca, que ocupa terceiro lugar 
com 21 pontos, recebe o Fer-
roviário “B” que é penúlti-
mo com 16 a partir das 19.30 
horas. 

Já no pavilhão do Des-
portivo o Maxaquene, que 
é segundo classificado com 
27 pontos, terá pela frente, 
às 17.30 horas, a frágil for-
mação do Aeroporto, actual 
“lanterna vermelha” com 
apenas 13 pontos resultantes 
de igual número de derrotas. 
No mesmo local os donos da 
casa, que são quintos com 20 
pontos, defrontam às 19.30 
horas o Ferroviário “A” (sex-
to com 19) numa partida que 
vale o quinto lugar da prova.

FINAL DO CAMPEONATO DA CIDADE DE BASQUETEBOL

Ferroviário tenta hoje 
forçar terceiro jogo

Uma vitória do Ferroviário leva decisão à terceira partida

Confirmado Moçambola 
de 12 clubes

Acordo entre FMF e Liga encerra discussão sobre número de participantes no Moçambola

tebol, respeitando, contudo, 
os parâmetros indicados pela 
federação. Neste contexto foi 
indicado que o número míni-
mo deve ser de dez clubes e o 
máximo de 16 clubes. Igual-
mente ficou acordado que o 
campeonato deste ano terá 
doze clubes e a Liga Moçam-
bicana de Futebol assumiu o 
compromisso de continuar 
a envidar esforços junto de 
parceiros para assegurar um 
financiamento que permita 
futuramente o aumento do 
número de clubes participan-
tes no Moçambola”, disse”.

Apontou que a realização 
do Moçambola  a partir da 
primeira semana do próximo 
mês   está a ser antecedida por 
outras actividades relevantes, 
quer ao nível da Liga, quer nos 
clubes ou na Comissão Na-
cional de Árbitros de Futebol, 
tendo destacado a realização 
dos campeonatos provinciais 
e o processo de licenciamento 
de clubes, uma obrigação da 
CAF no âmbito programa de 
desenvolvimento de futebol 
no continente.

“Exortamos os clubes para 
que encarem o processo de 

licenciamento com confian-
ça e muita responsabilidade, 
pois as exigências alistadas 
para a atribuição da licença 
são garantias de crescimento 
e desenvolvimento do nosso 
futebol”, apelou.

A edição do Moçambola 
deste ano vai envolver os clu-
bes Costa do Sol, Black Bulls, 
Liga Desportiva de Maputo, 
Incomáti, Matchedje de Mo-
cuba, Associação Desportiva 
de Vilankulo, União Despor-
tiva do Songo e os Ferroviários 
de Maputo, Beira, Nampula, 
Nacala e Lichinga.

Árbitros-FIFA recebem insígnias

A FEDERAÇÃO Moçambi-
cana de Futebol (FMF) pro-
cedeu ontem à entrega de 
insígnias aos árbitros-FIFA 

para a temporada em curso. 
Trata-se de árbitros centrais 
e assistentes de futebol onze, 
futsal e futebol de praia.

Os árbitros centrais são 
quatro, nomeadamente Ema 
Novo, Simões Guambe, Wil-
son Muianga, Artur Alfinar e 

Alcinda e Rady vão 
competir na Hungria

Depois da grande performance nos Jogos Olímpicos, a dupla prepara-se para os XXII Jogos 
da Commonwealth

Meia-maratona no Dia da Matola
15.000,00, dez e sete mil, 
conforme a ordem de che-
gada. O veterano mais rá-
pido receberá 10.000,00, o 
segundo cinco e o terceiro 
ficará com três mil.

Como tem sido prática, 
haverá categoria dos fun-
cionários do Município e o 
primeiro levará 15.000,00. 
Ao segundo caberão dez 
mil e ao terceiro classifica-
do sete mil.

Lembre-se que a úl-
tima vez que se disputou 
esta meia-maratona foi em 
2016. 

Ainda inserido nas festi-
vidades do Dia da Cidade da 
Matola, prevê-se a realiza-
ção de provas de patinagem 
em linha, ginástica e com-
bates de boxe profissional. 

A LIGA Desportiva de Maputo 
saiu ontem vitoriosa no jogo de 
controlo diante do Desportivo da 
Matola (4-3).

No encontro realizado no fi-
nal da tarde, Dário Monteiro, que 
ainda não assumiu oficialmente 
o comando da Liga, por motivos
administrativos que ainda cor-
rem para a renovação da sua ce-
dência pela Federação Moçam-
bicana de Futebol ao clube que
orientou durante o Moçambo-
la-2021, lançou pela primeira vez 
o onze com o qual vai provavel-
mente apostar no Campeonato
Provincial da Cidade de Maputo
que arranca a 5 de Fevereiro, em
caso de se confirmar a sua per-
manência à frente da equipa.

Diante dos matolenses, sob 
comando técnico de Eduardo 
Jumisse (Jumisse), a Liga alinhou 
com o guarda-redes Ronaldo; os 
centrais Gildo e Stélio; os laterais 
Orlando (direito) e Gregório; os 

Liga vence matolenses em jogo de controlo

O MUNICÍPIO da Matola vai 
comemorar 50 anos da sua 
elevação à categoria de ci-
dade com a realização, a 5 
de Fevereiro de 2022, duma 
meia-maratona.

A corrida, que terá a 
partida (7.00 horas) e meta 
o novo edifício do Conselho
Municipal da Matola, está
reservada exclusivamente
para atletas nacionais ou
residentes permanentes em 
Moçambique.

Devido às restrições im-
postas pela pandemia da 
Covid-19, a organização li-
mita as inscrições, que são 
feitas no Conselho da Ma-
tola e no Parque dos Conti-
nuadores, em 200.

O vencedor absoluto em 
cada sexo terá um prémio 

médios Henrique, Nazir e Dudú, 
os avançados Naftal (direito) e 
Momed (esquerdo) e o ponta-
-de-lança Hermínio. 

No terreno estavam duas

equipas jovens e orientadas por 
também dois jovens treinado-
res curiosamente ex-jogado-
res da Selecção Nacional “A”, 
ou seja, antigos colegas nos 

“Mambas”.
A Liga volta a realizar 

mais um jogo-treino amanhã 
diante da campeã nacional 
Black Bulls.
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Testou positivo para COVID-19? Não se desespere. Fique “iso-
lado” num quarto, numa sala, varanda ou numa área da casa de 
pouca passagem para as outras pessoas e saia apenas para tomar 

banho e usar a casa de banho

Lula lidera sondagens      
às presidenciais no Brasil 
O LÍDER progressista brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva mantém 
uma distância confortável dos adversários para as eleições presi-
denciais do Brasil, mas não tem apoio suficiente para vencer à pri-
meira volta, segundo uma sondagem divulgada ontem. Segundo o 
último levantamento da XP/Ipespe, publicado ontem pelo jornal 
“Valor Económico”, Lula da Silva tem a preferência de 44% dos 
eleitores contra 24% do actual Chefe de Estado, Jair Bolsonaro, na 
pesquisa estimulada, ou seja, quando os nomes dos candidatos são 
apresentados aos entrevistados. Na sondagem espontânea, na qual 
não há nomes sugeridos, Lula da Silva tem 35% dos apoios e Bolso-
naro 23%, segundo o mesmo levantamento, feito por telefone com 
mil pessoas em todas as regiões do país, entre 24 e 25 deste mês. Se 
esses dados se confirmarem, Lula da Silva e Bolsonaro realizariam 
uma segunda volta das presidenciais previstas para 30 de Outubro.

PGR desiste de processo 
contra Isabel dos Santos
A PROCURADORIA-GERAL da República (PGR) de Angola desistiu 
de um dos três processos cíveis instaurados contra Isabel dos San-
tos, por entender que os factos que dele constam coincidem com 
o processo-crime que decorre em simultâneo contra a empresária. 
Numa nota divulgada na quarta-feira, a PGR angolana refere que
as acções cíveis foram instauradas após providência cautelar de ar-
resto decretada em 2019, tendo sido separadas em função das ma-
térias e da complexidade dos factos. A PGR justifica a desistência
por “os factos nele narrados terem sido simultaneamente objecto
de processo-crime cuja instrução preparatória tramita na Direcção 
Nacional de Investigação e Acção Penal. A PGR adianta ainda que o 
arresto dos bens de Isabel dos Santos, filha do ex-Presidente ango-
lano José Eduardo dos Santos, e pessoas com ela relacionadas, “não 
caducou nem foi levantado em função de as duas acções declarati-
vas de condenação continuarem a correr os seus trâmites legais”.

Desmantelada rede          
de tráfico de migrantes 
VINTE membros de uma rede de tráfico humano de migrantes da 
África Ocidental, que transitam pelo Níger para a Europa, foram de-
tidos em resultado de uma investigação conjunta das polícias nigeri-
na, francesa e espanhola.  “Vinte pessoas foram detidas em Niamey e 
Maradi (sul do país e próxima da Nigéria) e uma infinidade de objec-
tos e documentos falsos foram apreendidos”, segundo um comuni-
cado da Polícia do Níger. A investigação, de “dez dias”, revelou que 
os traficantes de migrantes operam entre a Costa do Marfim, Benim, 
Nigéria, Togo, Níger e a Europa, segundo o comunicado.

PR da Guiné-Bissau 
exonera três ministros  
O PRESIDENTE da Guiné-Bissau exonerou quarta-feira os minis-
tros dos Transportes, Educação e Administração Pública e os secre-
tários de Estado da Juventude, Gestão Hospitalar e Ordem Pública, 
no âmbito de uma remodelação proposta pelo primeiro-ministro, 
Nuno Gomes Nabiam. Segundo os decretos divulgados à imprensa, 
o actual ministro dos Transportes e Comunicações, Augusto Go-
mes, vai ser substituído no cargo por Aristides Ocante da Silva, que 
até aqui ocupava as funções de conselheiro do Presidente, Umaro
Sissoco Embaló. Augusto Gomes foi nomeado ministro da Cultura, 
Juventude e Desporto. O novo ministro da Educação Nacional vai
ser Abas Djaló, que substitui no cargo Cirilo Mamasaliu Djaló, que
vai passar a ocupar a pasta de ministro da Administração Pública,
Trabalho, Emprego e Segurança Social.

ONU pede protecção das 
crianças no Burquina Faso
A ONU manifestou-se ontem “profundamente preocupada” com 
o impacto do golpe de Estado no Burquina Faso sobre os direitos
das crianças e apelou às partes para assegurarem a protecção dos
menores contra a violência. “É primordial assegurar a protecção
das crianças e dos seus direitos e promover acções guiadas pelo su-
perior interesse da criança em todas as comunidades, incluindo,
e sobretudo, quando os menores são afectados pela instabilidade
política e pela violência armada”, declararam, em comunicado
conjunto, as representantes especiais do secretário-geral das Na-
ções Unidas para as crianças e os conflitos armados, Virginia Gam-
ba, e para a violência contra as crianças, Najat Maalla M’jid. As duas 
representantes apelaram às partes envolvidas na crise política para,
com urgência, respeitarem as suas obrigações previstas no direito
internacional humanitário. 

Coreia do Norte dispara 
projéctil não identificado 
A COREIA do Norte disparou ontem para o mar pelo menos um 
“projéctil não identificado”, que a confirmar-se será o sexto lan-
çamento deste ano, revelou o Exército da Coreia do Sul. Os Chefes 
do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul confirmaram que os 
norte-coreanos “dispararam um projéctil não identificado no Mar 
do Leste”, também conhecido como o Mar do Japão. Mas não de-
talharam no imediato se o projéctil era um míssil balístico ou qual 
a distância que percorreu, noticia a agência AP. Pyongyang já não 
testava tantas armas, no espaço de um mês, desde 2019, quando 
falharam as negociações entre o líder norte-coreano, Kim Jong Un, 
e o Presidente dos Estados Unidos naquela altura, Donald Trump. 
A Coreia do Norte tem vindo a intensificar os testes nos últimos 
meses de novos mísseis concebidos para sobrecarregar as defesas 
anti-míssil na região.

O VATICANO defendeu na quar-
ta-feira o Papa Emérito Bento 
XVI, acusado num relatório de 
não ter feito nada para impedir 
que vários padres abusassem de 
menores na diocese que ele lide-
rou nos anos 1970-80 na Alema-
nha e lembrou a sua luta contra a 
pedofilia.

O director de comunicação 
da Santa Sé, Andrea Tornielli, 
veterano vaticanista, lembrou 
as medidas tomadas por Bento 
XVI durante seu mandato papal, 
além da sua luta contra a pedo-
filia desde que era cardeal, res-
ponsável pela Congregação para 
a Doutrina da Fé, o antigo Santo 
Ofício.

Depois de “combater esse fe-
nómeno como prefeito da Con-
gregação para a Doutrina da Fé”, 
Joseph Ratzinger promulgou 
como pontífice “normas muito 
duras contra os abusadores do 

clero, verdadeiras leis especiais 
para combater a pedofilia”, es-
creveu Tornielli  num editorial 
publicado no “Vatican News”.

“Bento XVI deu testemunho, 
com o seu exemplo concreto, da 
urgência de uma mudança de 
mentalidade, importante para 
combater o fenómeno dos abu-
sos, escutando e estando perto 
das vítimas, a quem deve sem-
pre pedir perdão”, sublinhou.

“Foi precisamente Jose-
ph Ratzinger o primeiro papa a 
encontrar-se várias vezes com 
vítimas de abuso durante suas 
viagens apostólicas”, lembrou 
Tornielli, que ressaltou que o 
relatório alemão “não é uma in-
vestigação judicial, muito me-
nos um julgamento final”. 

As reconstruções contidas 
no relatório alemão devem “aju-
dar a combater a pedofilia na 
Igreja se não forem reduzidas à 

busca de bodes expiatórios fá-
ceis e julgamentos sumários”, 
alertou.

“Só evitando estes riscos 
poderão contribuir para a busca 
da justiça na verdade e para um 
exame colectivo de consciência 
sobre os erros do passado”, des-
tacou.

Bento XVI corrigiu na se-
gunda-feira as declarações da-
das aos autores do relatório sobre 
uma reunião em 1980 dedicada a 
um padre pedófilo, esclarecen-
do que o pedido de acomodação 
durante a sua terapia foi aceite e 
ressaltando que não foi tomada 
nenhuma decisão sobre a atri-
buição de uma missão pastoral.

Tanto o Vaticano quanto 
o Papa Emérito expressaram
“vergonha” e “proximidade” às
vítimas de abuso sexual após a
publicação do relatório na Ale-
manha. - (SWISSINFO)

ÁFRICA, com 237 mil mortes 
associadas à Covid-19 e 10,6 mi-
lhões de infecções, já ultrapassou 
o pico da nova vaga, ao registar
menos 12% de casos que na se-
mana passada, anunciou ontem
o director do África CDC.

“Quarenta e seis países, de
entre os 55 Estados-membros 
da União Africana, estão neste 
momento a passar pela quarta 
vaga de Covid-19 e oito países 
estão na quinta vaga. Um total 
de 40 países reportou a presença 
da variante Ómicron”, anunciou 
o director do Centro Africano de
Controlo e Prevenção de Doen-
ças da União Africana (África
CDC), John Nkengasong, na
conferência de imprensa sema-
nal virtual, difundida a partir de
Addis-Abeba.

Nos últimos sete dias foram 

registados 238 mil novos casos 
de infecção pelo SARS-CoV-2 
no continente, o que representa 
uma queda de cerca de 12% em 
relação à semana anterior.

“Ultrapassou-se um pico 
e começamos a observar uma 
queda”, sublinhou Nkengasong. 
Em termos de mortes, na última 
semana foram registadas 2300 
mortes, o que representa tam-
bém uma queda média de 19%.

Quanto às últimas quatro 
semanas, o África CDC repor-
tou ontem uma queda média do 
número de casos de infecção de 
5%, mas um aumento médio de 
8% no número de mortes, o que 
Nkengasong considerou como 
“expectável”.

“Esperamos nas próximas 
semanas começar a verificar um 
decrescimento no número de 

mortes”, acompanhando a que-
da do número de casos de infec-
ção que já se verifica, acrescen-
tou o director do África CDC.

O continente reporta um 
total de 94,5 milhões de testes 
realizados desde o início da pan-
demia.

Relativamente à campanha 
de vacinação, África recebeu até 
agora 580 milhões de doses de 
vacinas anti-Covid e adminis-
trou 64% delas. O número da 
população africana totalmente 
vacinada é agora de 11%.

O Egipto reporta uma taxa 
de vacinação completa de 24% 
da sua população elegível, Mar-
rocos 62%; África do Sul 27%; 
Moçambique 29% e Nigéria, 
2,5%, de acordo com a síntese 
apresentada pelo diretor do Áfri-
ca CDC.  - (LUSA)

O LÍDER da FRETILIN, o maior 
partido timorense, desafiou on-
tem Xanana Gusmão, líder do 
CNRT, e outros líderes nacionais 
para que se encontrem para fa-
zer balanço dos 20 anos desde a 
restauração da independência do 
país.

“No quadro das eleições pre-
sidenciais, quero contribuir para 
a paz e a estabilidade e o Estado 
de Direito Democrático. E por 
isso considero que é tempo para 
nós todos, a geração de 1974 e 
1975, procurar fazer balanço so-
bre Timor-Leste depois da res-
tauração da independência”, 
afirmou em conferência de im-
prensa.

“Por isso, convido Xanana 
Gusmão para, se tiver coragem, 
nos sentarmos juntos, para fazer 
um balanço do que aconteceu 
até agora. Quero que a liderança 
de 1974-75 se junte porque te-
mos de avançar como país, todos 
juntos temos de avançar”, disse.

Mari Alkatiri, secretário-
-geral da Frente Revolucionária

do Timor-Leste Independente 
(FRETILIN), falava aos jornalistas 
numa conferência de imprensa 
conjunta com o vice-secretário-
-geral, José Reis, e o presidente
do Parlamento Nacional, Aniceto
Guterres Lopes, além de outros
dirigentes.

“Não podemos estar com a 
nostalgia doentia que impede o 
país de avançar. A liderança de 
74 e 75 tem de ter capacidade de 
impor uma dinâmica de transi-
ção. E quando falo de transição, 
é para o melhor, para consolidar 
a paz e a estabilidade”, explicou

O secretário-geral do partido 
afirmou que a Comissão Políti-
ca Nacional (CPN) do partido se 
reúne hoje para analisar a situa-
ção política, mas também para 
“reafirmar o apoio da FRETILIN 
ao candidato Francisco Guterres 
Lú-Olo”, actual Chefe de Estado 
e que se recandidata na votação 
de Março.

Questionado pela Lusa, 
Alkatiri confirmou que a última 
vez que falou com Xanana Gus-

mão foi ao telefone, em 2017, não 
revelando o conteúdo da con-
versa.

Escusando-se a comentar 
outras candidaturas - nomea-
damente a do ex-Presidente José 
Ramos-Horta - Alkatiri conside-
rou, porém, que a exigência do 
Congresso Nacional da Recons-
trução Timorense (CNRT) de que 
se for eleito tem de dissolver o 
Parlamento é “inaceitável”.

“Mas José Ramos-Horta sabe 
o que faz”, sublinhou.

Sobre a candidatura do chefe
demissionário das Forças de De-
fesa de Timor-Leste (F-FDTL), 
Lere Anan Timur – também mi-
litante da FRETILIN – Mari Alka-
tiri rejeitou que isso traduza divi-
sões internas.

Sobre a possibilidade da for-
mação de uma nova maioria no 
Parlamento Nacional, Mari Alka-
tiri disse que “uma nova maioria 
sem a FRETILIN não e contra a 
FRETILIN muito menos”.

As eleições presidenciais de-
correm a 19 de Março. - (LUSA)

O 
ZIMBABWE con-
firmou na quarta-
-feira,  perante o
Conselho de Direi-
tos Humanos das

Nações Unidas em Genebra, 
ter concluído um acordo de 
compensação aos agricultores 
– locais e estrangeiros – ex-
propriados das suas terras há
duas décadas.

Nos termos do acordo, al-
cançado em Julho de 2020, 
cerca de 3500 agricultores vão 
partilhar um pacote de com-
pensações no valor de 3,5 mil 
milhões de dólares (cerca de 
223 biliões de meticais), enve-
lope que apenas diz respeito à 
exploração das suas terras, de 
acordo com um comunicado 
das Nações Unidas. 

“Durante dois anos, o Go-
verno e os representantes dos 
antigos agricultores têm vin-
do a negociar extensivamente 
para chegar a um acordo sobre 

OS diálogos entre Rússia e 
Ucrânia em Paris, em pleno re-
crudescimento das tensões na 
fronteira entre os dois países, 
“não foram simples” e vão con-
tinuar numa nova ronda dentro 
de duas semanas em Berlim, 
anunciou na quarta-feira o en-
viado do Kremlin, Dmitri Ko-
zak.

“Precisamos de uma pausa 
adicional. Esperamos que este 
processo tenha resultados em 
duas semanas”, acrescentou 
Kozak durante uma conferência 
de imprensa após reunir-se por 
oito horas com conselheiros di-
plomáticos da Ucrânia, França e 
Alemanha.

“A próxima reunião está 
prevista para a segunda semana 
de Fevereiro em Berlim”, con-
firmou uma fonte do governo 
alemão.

Numa declaração conjunta, 
o chamado Quarteto da Nor-
mandia, criado em 2014 para

procurar uma saída para a cri-
se na Ucrânia, reafirmou o seu 
apoio aos acordos de paz de 
Minsk “como base de trabalho” 
e comprometeu-se a tentar 
“mitigar” as divergências.

“Apesar de todas as diferen-
ças de interpretação”, os parti-
cipantes concordaram em que 
“todas as partes devem manter 
o cessar-fogo” no leste da Ucrâ-
nia “em virtude dos acordos”,
acrescentou o enviado russo.

Kozak destacou, no entan-
to, que a situação no leste da 
Ucrânia, onde separatistas pró-
-russos autoproclamaram em
2014 duas repúblicas e a tensão
ao longo da fronteira russo-u-
craniana são “dois assuntos di-
ferentes”.

O encontro em Paris visava 
a um abrandamento da tensão 
após uma série de conversas 
entre Rússia e Estados Unidos. 
Washington acusa Moscovo de 
preparar um ataque iminente, 

após ter enviado milhares de 
soldados para a fronteira com a 
Ucrânia.

A Presidência francesa ava-
liou que o resultado da reunião 
representa “um bom sinal” ob-
tido em “condições difíceis”.

A próxima reunião em Ber-
lim também ocorrerá no nível 
de conselheiros diplomáticos, 
já que, segundo Kozak, uma cú-
pula de mandatários “não está 
na agenda”.

“Esperamos que os nossos 
interlocutores compreendam 
os nossos argumentos e que em 
duas semanas consigamos re-
sultados”, acrescentou.

“Nós queremos manter este 
diálogo”, disse, por sua vez, o 
negociador ucraniano, Andrii 
Yermak, destacando que a de-
claração de quarta-feira “é o 
primeiro documento significa-
tivo” que as duas partes conse-
guem acordar “desde Dezembro 
de 2019”. - (SWISSINFO)

Zimbabwe confirma compensação 
a agricultores expropriados

Cerca de 3500 agricultores partilham pacote de compensações

um pacote global de com-
pensação”, afirmou Ziyambi 
Ziyambi, ministro da Justiça, 

Assuntos Jurídicos e Parla-
mentares do Zimbabwe, cita-
do no comunicado, em decla-

rações em Genebra.
De acordo com o procu-

rador-geral do Zimbabwe, 

igualmente citado no mesmo 
texto, a compensação abran-
ge “melhoramentos efectua-
dos nas propriedades antes da 
aquisição obrigatória das mes-
mas para fins de reinstalação”.

De acordo com o minis-
tro zimbabweano, o acordo é 
“totalmente coerente com a 
Constituição [do Zimbabwe] 
e o respeito do [seu] Governo 
pelo Estado de Direito”.

O acordo, segundo as au-
toridades zimbabweanas, re-
flecte o “empenho” de Hara-
re em completar “o processo 
de redistribuição de terras de 
uma forma prática e mutua-
mente aceitável”.

O objectivo é “restaurar a 
integridade e dignidade de to-
dos os zimbabweanos afecta-
dos pelas necessárias reformas 
agrárias”, acrescenta-se no 
comunicado.

A maior parte das terras 
mais férteis do Zimbabwe era 

na década de 80 do século 
passado propriedade de cerca 
de 3500 agricultores brancos, 
direito que lhes assistia desde 
a era colonial.

O antigo Presidente Ro-
bert Mugabe fez da questão 
um cavalo de batalha e lutou 
durante décadas para passar 
essas terras para a propriedade 
do Estado, sem compensação 
aos seus antigos proprietários, 
mas nunca o conseguiu efec-
tivamente, do ponto de vista 
legal.

Perante o fracasso da re-
forma agrária do seu anteces-
sor, o actual Chefe de Estado, 
Emmerson Mnangagwa, pôs 
em prática uma política para 
reanimar o sector agrícola, 
que passa desde o início da sua 
chegada ao poder, em 2017, 
pela restituição das terras aos 
antigos proprietários, asse-
gurando algumas garantias. - 
(LUSA)

COVID-19

África supera pico de 
nova vaga com menos 
12% de infecções

20 ANOS  DA INDEPENDÊNCIA DE TIMOR-LESTE

Líder da FRETILIN 
desafia Xanana 
Gusmão para diálogo

DENTRO DE DUAS SEMANAS EM BERLIM

Rússia anuncia novas 
negociações sobre Ucrânia Vaticano defende luta de Bento 

XVI contra padres pedófilos
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