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CRESCIMENTO DA ECONOMIA

ARQUIVO

“Ana” provocou muitos estragos no tecido social

O

GOVERNO mantém
as perspectivas de
crescimento definidas no Plano Económico e Social e respectivo Orçamento do Estado
deste ano, não obstante os
danos registados à passagem
da depressão tropical Ana
que provocou perdas de vidas humanas e destruição de
infra-estruturas económicas
e sociais nas regiões Centro e

Norte do país.
Fonte do Ministério da
Economia e Finanças garantiu
há dias ao “Notícias” que apesar dos danos causados é ainda
prematuro pensar numa revisão dos principais indicadores
macro-económicos para este
ano.
Aliás, segundo sustentou
Alfredo Mutombene, porta-voz do Ministério da Economia e Finanças, o Governo

continua a monitorar todos
os indicadores em função dos
estragos causados, contundo
referiu que ainda não foi possível avaliar o desempenho da
economia neste primeiro trimestre.
Mutombene referiu que,
neste momento, todos os indicadores aprovados continuam válidos, situação alicerçada no facto de o “Governo
estar a manter ainda negocia-

ções com o Fundo Monetário
Internacional (FMI) para a
retoma do apoio ao Orçamento, bem como no início no
segundo semestre deste ano,
da exploração do gás natural
na Bacia do Rovuma, em Cabo
Delgado”.
De acordo com o plano do
Executivo, as metas de cobrança de receitas para este
ano estão na ordem de 293 mil
milhões de meticais.

O Orçamento do Estado
(OE) e o Plano Económico e
Social (PES) estimam que o
país vai atingir um crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB) de 2,9 por cento.
O Executivo aponta ainda
como meta 5,3 por cento de
inflação média anual e pretende alcançar o valor de 5.203
milhões de dólares em exportações de bens e constituir reservas internacionais líquidas
no valor de 3.995,5 milhões,
correspondentes a seis meses
de importações de bens e serviços.
Prevê que os donativos
cresçam 2,5 vezes, de 514,8
milhões de dólares contabilizados em 2020, valor semelhante também para 2021, e
que salte para 1.316 milhões de
dólares em 2022. As doações
para projectos e programas especiais apresentam os maiores
incrementos.
No geral, o Executivo projecta um défice orçamental
equivalente a 13,5% do PIB,
maior que em anos anteriores (12,7% nas contas de 2020
e 9,1% previsto para 2021). É
antecipado um aumento do
défice da conta de bens, que
“decorre do incremento assinalável das importações, sobretudo dos grandes projectos, reflectindo a implantação
do Projecto Coral Sul na Bacia
do Rovuma”.

6
10815

Disponíveis fundos para
reconstrução pós-ciclones

108156
658325
0

ÉPOCA CHUVOSA E CICLÓNICA

Mais de 120 mil hectares
de culturas comprometidos
PELO menos 126.265 hectares de culturas diversas ficaram destruídas pelas chuvas
e ventos fortes provocados
por eventos atmosféricos que
assolam o país desde Outubro
último, sobretudo nas regiões
Centro e Norte do país.
A porta-voz do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres
(INGD), Nelma Araújo, disse
no balanço da época chuvosa
e ciclónica que estes fenómenos climatéricos destruíram,
ainda 39 embarcações, 138
sistemas de abastecimento de
água, 34 unidades sanitárias,
214 postes de energia, 338 casas de culto e 4177 quilómetros de estrada.
Face aos riscos criados
pela subida dos níveis dos

Este número “baseia-se nos dados fornecidos
pelas autoridades nacionais”, disse o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) na rede social Twitter.
Entretanto, o Presidente russo ordenou ontem a
colocação de forças de dissuasão nuclear em alerta
máximo, em resposta às sanções ocidentais contra
o seu país.

TEM início hoje os trabalhos
da V Sessão Ordinária da Assembleia da República (AR),
tendo como pontos de agenda um rol de 25 matérias. A
sessão prolonga-se até ao dia
13 de Maio.
Um comunicado de imprensa recebido na nossa
Redacção, indica que a cerimónia solene de abertura
será marcada pelos habituais discursos de ocasião,
proferidos pela Presidente
da Assembleia da República,
Esperança Bias e pelos chefes
das três bancadas parlamentares, nomeadamente, Sérgio Pantie, da Frelimo; Viana
Magalhaes, da Renamo e Lutero Simango, do Movimento
Democrático de Moçambique (MDM).
Estão arrolados para esta
V Sessão Ordinária da AR 25
pontos, podendo ser acrescidas outras matérias ao longo dos cerca de dois meses

BREVES
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Testa-se resistência
da torre da Munhava

MADER divulga
oportunidades no
campo de oleaginosas

Provedor de Justiça
ouve cidadãos em Tete

O MINISTÉRIO da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADER) procede esta manhã, na sua
sede em Maputo, a divulgação de oportunidades
de cadeia de valor das oleaginosas e assinatura
do acordo de cooperação para o desenvolvimento de projectos agrícolas, entre o Instituto de Algodão e Oleaginosas de Moçambique (IAOM), a
FP e a ENI, uma empresa petrolífera italiana.

O PROVEDOR de Justiça, Isac Chande, visita
a partir de hoje, a província de Tete, onde irá,
entre várias actividades ouvir as queixas dos
cidadãos, compreender o modo de funcionamento dos governos distritais, instituições de
administração da justiça, para além de inspeccionar e avaliar a qualidade de atendimento público.
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nas”.
As autoridades ucranianas disseram que o ataque russo provocou cerca de 200 mortos, incluindo
civis, desde o início da ofensiva. A Rússia não divulgou dados sobre as suas baixas.
O ataque russo também já provocou cerca de
368 mil refugiados que fugiram dos combates para
os países vizinhos, disse a ONU.

Vários hectares de culturas em risco devido a eventos climatéricos

Formação das FADM
deve ser permanente
Pág. 9

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

cursos de água e arrastamento
dos aquedutos, nalguns troços, foi interdita, por cinco
dias, a travessia de pessoas e
bens em estradas enquanto
decorrem obras de restabelecimento das áreas comprometidas sobre o rios Lalaua,
província de Nampula.
Ainda ontem a Administração Nacional de Estradas
(ANE) comunicou a suspensão do tráfego de todo o tipo
de veículos no pontão sobre
o rio Nhunha, na ER1205,
devido ao risco eminente de
colapso do pilar central desta
estrutura, localizada na entrada da vila-sede de Nipepe,
no Niassa.
“Assim, até que sejam
criadas condições de travessia
segura no pontão encerrado,

a ANE informa que já foi desencadeada a mobilização de
equipamento e materiais para
a construção de um desvio
para o acesso à vila-sede de
Nipepe”, disse.
Dada a situação, a ANE
apela aos transportadores
rodoviários e ao público em
geral para a observância redobrada das medidas de precaução na condução de veículos
em períodos chuvosos e/ou
de fraca visibilidade, sobretudo em locais alagados e de
aproximação de estruturas de
travessia de rios ou riachos.
Esta entidade garante que
todos os esforços estão a ser
empreendidos para a reposição da normalidade de transitabilidade na rede de estradas
nacionais.

Arranca hoje sessão
ordinária da AR

Rússia e Ucrânia vão negociar
A RÚSSIA e a Ucrânia vão sentar-se à mesma mesa,
num diálogo que visa encontrar soluções para o problema que afasta os dois países. As conversações poderão ocorrer na fronteira com a Bielorrússia.
A presidência da Ucrânia anunciou ontem ter
concordado em participar em conversações com
a Rússia na fronteira com a Bielorrússia, perto de
Chernobyl, após a mediação do Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko.
“A delegação ucraniana reunir-se-á com a Rússia sem estabelecer quaisquer condições prévias na
região do rio Pripyat”, anunciou a presidência ucraniana nas redes sociais. O anúncio surgiu depois de
a Rússia ter divulgado que uma delegação sua iria
participar em conversações com representantes
ucranianos na Bielorrússia, país aliado de Moscovo.
Entretanto, uma avaliação divulgada ontem pelo
Ministério da Defesa britânico na rede social Twitter
indica que a intensidade dos combates diminuiu em
Kiev, tendo aumentado na segunda cidade ucraniana, Kharkiv.
Vídeos divulgados nos meios de comunicação
social e redes sociais ucranianas mostraram veículos
russos a atravessar Kharkiv inclusive tropas a percorrerem a cidade em pequenos grupos.
O ministério acrescentou que as forças russas
“continuam a avançar para a Ucrânia a partir de
múltiplos eixos”, mas estão a encontrar uma “forte
resistência por parte das forças armadas ucrania-

ARQUIVO

Mantém-se confiança
nos indicadores deste ano

e meio de duração, segundo
a deliberação da Comissão
Permanente do órgão.
De entre os assuntos que
irão corporizar a sessão parlamentar, destaque vai para
a informação da Procuradora-Geral da República
PUBLICIDADE

(PGR), informações do Governo, perguntas ao Governo, proposta de revisão da
Lei n.° 13/2018, de 17 de Dezembro, de Lei de Bases da
Criação, Organização e Funcionamento das Autarquias
Locais, entre outros.
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PROJECTO HIDROELÉCTRICO DE MPHANDA NKUWA

Busca de parceiro
estendida até Março

Barragem de Mphanda Nkhuwa

TITOS MUNGUAMBE

O

GOVERNO, através do
Ministério dos Recursos Minerais e Energia
(MIREME), está no
mercado em busca
de parceiro estratégico para o
desenvolvimento do projecto hidroeléctrico de Mphanda
Nkuwa, localizado no rio Zambeze, à jusante da barragem de
Cahora Bassa. O prazo inicial
para a submissão de qualificações no âmbito do concurso
expirava hoje (28 de Fevereiro)
mas foi estendido para 31 de
Março.
O que se pretende é que
o parceiro estratégico a ser
qualificado seja o accionista
maioritário na empresa que
desenvolverá o projecto, e invista juntamente com as entidades detidas pelo Governo,
nomeadamente a Electricidade de Moçambique (EDM) e a
Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB), que representarão o

interesse do sector público no
empreendimento.
Em entrevista recente ao
“Notícias”, o director do Gabinete de Implementação do
Projecto Hidroeléctrico de
Mphanda Nkuwa, Carlos Yum
assegurou que depois de assumir o projecto, o Governo
está a tomar todos os cuidados
necessários para que o projecto
se torne viável e bancável.
Considera a entrada da HCB
e EDM na estrutura accionista do projecto como um sinal
positivo não só interno mas
também externo, sobretudo,
devido à responsabilidade que
as duas empresas representam
no mercado de produção e distribuição de energia, não só em
Moçambique, como também
na região.
Com uma potência instalada de 1500 MW, com 4 unidades de 375 MW cada, Mphanda
Nkuwa será uma hidroeléctrica
de tipo fio-de-água (run of river), ou seja, uma hidroeléc-

trica que não acumula água na
albufeira, gerando energia pela
turbinagem do recurso que
vem de montante e que é lançado para jusante. Acompanhe
a entrevista:
NOTÍCIAS (Not.) - O projecto Mphanda Nkuwa teve
vários calendários, entretanto,
cumpridos. Acredita que desta
vez será cumprido?
Carlos Yum (CY) - O trabalho no gabinete leva muito
tempo, mas é importante ver
o que do passado a gente pode
usar porque há coisas boas
nele, incluindo os estudos. Esses projectos de infra-estrutura com esta dimensão regional
não são investimentos que a
gente tem o controlo de todas
as decisões. Há questões do
mercado, de financiamento,
da macroeconomia e de estabilidade política. Quer dizer,
todos esses pressupostos têm
que convergir para que o projecto se torne viável e bancável porque também envolve o

capital público e privado, que
deve estar regulado em contratos de 30 a 40 anos. Não é
fácil projectar 30 a 40 anos em
acordos e instrumentos financeiros. Portanto, há garantias e
análises que são requeridas sem
as quais os investimentos não
acontecem. O segundo ponto
é que, a dimensão e as características económicas do país
também tornam este investimento não tão fácil de ser realizado. Quando se trata de um
país com demissão regional há
questões transfronteiriças que
não dependem só das políticas
locais, pois precisam também
da harmonização com a legislação regional de outros países.
Not. - Depois de vários
anos com parceiros privados,
o Governo acabou delegando
a liderança à EDM e HCB. Que
vantagens se podem esperar
deste modelo?
CY - Penso que a decisão
que o Governo tomou em dar
a liderança e mandato à EDM

e HCB, é um sinal positivo não
só interno mas também externo, por várias razões: primeiro
porque tenho dito que a EDM
e HCB têm responsabilidades
que qualquer outro investidor.
A EDM é detida pelo Estado e
este tem 82% da HCB. Portanto, a diferença entre essas duas
empresas são 7 a 8 por cento.
Quero dizer que elas estão em
condições de definir requisitos
sobre como é que o capital privado deve entrar equilibrando
aquilo que são objectivos estratégicos do sector e requisitos financeiros da entrada
de um parceiro estratégico. É
assim porque os privados não
têm responsabilidade de fazer
electrificação deste país. O que
eles querem é o retorno sobre
o investimento que vão fazer,
seja ele na electrificação ou na
infra-estrutura da industrialização. Olham para o retorno e
a sua segurança para que caso
surjam factores que eles não
controlem e não decidam, não
tenham implicações nos financiamentos que eles fizeram.
Not. - Recentemente
lançou-se a sondagem do mercado. Quais são os sinais que
saíram deste evento?
CY - Quando lançamos
a sondagem do mercado, a
primeira coisa que fizemos foi
preparar/definir o objectivo
que era compreender qual é
o interesse do mercado neste
momento. Na perspectiva de
algumas questões críticas da
transacção; qual era o imput do
mercado sobre isso, por exemplo, a quantidade de energia,
consumo doméstico versus exportação, qual é o sinal da praça. Duas empresas sendo uma
de geração e outra de transmissão ou tudo junto. Também
compreender
precisávamos
a matriz de risco, definindo o
seu perfil; percebermos qual é
a estratégia do mercado nesta
matriz de risco, incluindo um
conjunto de premissas importantes na transacção. Em
suma, se sabemos que vamos
buscar um investidor temos
que ter a certeza sobre a sua
capacidade técnica e financeira. O que pretendemos é ir ao
mercado a saber o que é que ele
pensa e oferece.

Alguns optam por negociação bilateral
Not. - Nesta estratégia, de
certeza, há parceiros que de
forma bilateral têm contactado o gabinete. Qual tem sido a
resposta?
CY - Sim, são vários e o que
temos dito é sejam bem-vindos e que há um processo que
devem seguir, e é o que está a
acontecer. Eles estão a seguir
o processo.
Not. - Havendo interesse,
tendo em conta o reconhecido valor e experiência que ostentam, por que não se optar
por uma negociação directa,
que até podia encurtar os passos para a concretização do
projecto?
CY - É assim, primeiro,
temos que estar em conformidade com a lei. Se eu fizer
uma negociação dessa forma,
depois se for ao banco, este vai
dizer que não, você não está
de acordo com a lei, por isso,
não pode financiar. Portanto,
o projecto não pode correr
esse risco. Outro aspecto é
processo de procurement que
sempre é competitivo. Vimos
o discurso do Banco Mundial,
da agência francesa, que de
lá virão centenas de milhões
de dólares para investir aqui,

mas querem que haja um processo em conformidade com
a lei.
Outro ponto é que podemos optar por uma negociação directa, mas coloca-se
a questão sobre qual seria a
nossa base. O investidor diz,
eu quero um retorno de vinte
por cento mas eu não tenho
base de referência porque não
fui ao mercado ver. Se calhar,
o retorno é 14 por cento. Portanto, a melhor forma é seguir
este processo para que o mercado diga como é que olha
para Moçambique e permitir
comparar as propostas de
acordo com o risco e fixar-se
o retorno.
Not. - Pela experiência
que tem, quando olha para
Mphanda Nkuwa, é possível
prever onde irá a energia a ser
gerada por esta hidroeléctrica?
CY - Esta energia vai ser
partilhada entre Moçambique e SADC. A região tem
défice dela. Moçambique tem
enormes potencialidades de
recursos naturais que devem
ter infra-estruturas para poder processá-los e colocá-los
no mercado nacional e re-

Região tem défice
próximo a 4000 MW
Not. - Quando Mphanda
Nkuwa começar a operar, há
ideia de qual será o défice nessa
altura?
CY - Hoje o défice da região
está acima de 4000MW. O desenvolvimento de infra-estruturas da região não tem sido
rápido, pois surgem poucos
projectos. Favoreceu o não
agravamento deste défice,
a recessão do consumo energético por causa da pandemia da Covid-19 e isso fez com
que a falta não fosse tão acentuada, mas quatro mil MW é
muito. Moçambique representa um consumo de quase

gional. A vantagem de ter a
dimensão de recursos é que
se exploram os dois mercados que enfrentam um défice
e tem que se pagar uma tarifa
equivalente a essa demanda.
É uma questão de procura e
oferta e a partir desta política

tarifária a tua reputação irá,
de certa forma, ajudar a financiar a economia interna. Portanto, é só imaginar, quando
o mercado paga 1 dólar, esse
valor entra para desenvolver o país. Isso fica melhor do
que ser o seu cidadão a pagar o

valor para desenvolver o país,
porque há alguém de fora que
está a financiar esse desenvolvimento. O que pretendo
dizer é que Moçambique deve
ser o mercado de venda e não
de toma, explorando as vantagens comparativas que tem.

sustentáveis e Mphanda Nkuwa é um dos dos elementos
nesse programa sustentável.
Not.- Essa área de produção
de energia hídrica, nos últimos
tempos enfrenta o problema de
mudanças climáticas e às vezes há riscos de seca. Não sendo
uma barragem de armazenamento, como é que Mphanda
Nkuwa se posiciona?
CY - Como ela está em cascata, em Karibe, e Cahora Bassa, norte, duas albufeiras de
dimensão mundial, Mphanda
Nkuwa vai aproveitar-se dessas oportunidades. Não fazia
sentido ela criar uma outra

Mapa da província de Tete onde será erguida a barragem

1100 MW. O défice da região é
neste momento quatro vezes o
consumo de Moçambique. Isso
significa que é uma oportunidade e temos que aprimorar
essas oportunidades, porque
não são todos os países que
têm a possibilidade de ter infra-estruturas com dimensão
regional.
Not. - Mphanda Nkuwa,
apesar da vantagem ambiental que leva, é concorrente de
outros projectos de geração de
energia, sobretudo a partir do
gás natural do Rovuma. Isso
não pode comprometer a viabilidade deste plano caso eles
avancem primeiro?
CY - Não, não há nenhum
perigo. O país definiu um plaPUBLICIDADE

Carlos Yum

no director de infra-estruturas
de energia e este faz a sequência de investimentos na base
do menor custo. Esse plano é
actualizado de dois em dois
anos e é ele que determina o
momento em que os projectos devem acontecer para que
não haja sobre-investimento
nem sub-investimento. Isto
permite que tenhamos um
investimento de acordo com
o critério de menor custo em
função da projecção do crescimento da procura de energia.
Not. - Mas como é que esta
projecção é calculada?
CY - É calculada de acor-

do com o programa estratégico existente, como o projecto
“Energia para Todos”; a ambição do país de querer ser pólo
energético. Temos de analisar
o impacto daquilo que queremos. Ora se saímos de 150 mil
clientes para 300 a 400 mil por
ano, isso tem impacto no consumo e esse entra no cálculo
das prestações. Se queremos
ser pólo energético e exportar
10, 20 ou 30 por cento daquilo
que é excesso de energia, então isso faz a demanda da projecção do crescimento das infra-estruturas, e é assim que se
faz. O plano é económico e é de
menor custo para responde os
objectivos que são projectados.
Daí que os planos devem ser

albufeira com impacto ambiental enorme porque teria
que fazer um grande paredão,
quando pode usar a parte civil
e fazer aproveitamento não só
da água turbinada, mas também destas infra-estruturas.
Então para que ela tenha algum problema de água, Karibe
e Cahora Bassa têm que ficar
vários anos sem receber água
de precipitação ou de outros
afluentes.
Por outro lado, a capacidade de utilização firme de
Mphanda Nkua é metade de
Cahora Bassa. Para haver problemas, a HCB tem que estar
numa situação tão grave, mas
para isso acontecer teríamos
toda a região com problemas.

Segunda-feira, 28 de Fevereiro de 2022
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CIDADE DE MAPUTO

QUATRO ANOS DA TRAGÉDIA DE HULENE

Crise dos desalojados ainda por resolver

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791
SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190

C

ENTENAS de famílias
forçadas a abandonar
as suas casas após a
tragédia de Hulene,
que vitimou dezassete pessoas e feriu outras
cinco, na madrugada de 19
de Fevereiro de 2018, com o
desabamento da lixeira, não
têm casa própria, embora
os esforços das autoridades
para resolver a situação.
A maior parte destas famílias continuará a viver
em casas arrendadas, enquanto não forem concluídas as novas habitações no
bairro Pussulane, distrito
de Marracuene.
Neste momento, apenas
47 agregados familiares estão a viver nas novas casas
alocadas pelo Governo no
fim do ano passado.

O projecto é de 300 casas, para igual número de
famílias, faltando por reassentar as restantes 253 vítimas da tragédia do deslizamento de resíduos sólidos.
As famílias recém-reassentadas alimentam um
misto de sentimentos.Tristeza pela desgraça que se
abateu sobre eles e alegria
por terem recebido um tecto, após viverem quase três
anos sem casa própria.
Angélica Gilda, de 28
anos e mãe de dois filhos,
diz ter valido a pena esperar, apesar de algumas vezes ter perdido a confiança
no Governo, por causa da
morosidade na entrega das
residências.
“As casas são muito bonitas, temos água potável,

Resgate após a tragédia de Hulene

energia, mas faltam-nos os
serviços básicos para que
a vida volte à normalidade a cem por cento, falo de
hospital, esquadra, escola e
mercado”. disse.
Alfredo Massingue, de
58 anos, revelou que não
esperava uma casa nas condições da que lhe foi atribuída. No entanto, queixa-se da falta de muro de
vedação, que faz com que
não haja separação dos
quintais.
“Eu esperava uma casa
pequena, mas superou as
minhas expectativas, estou
muito feliz por receber uma
casa tipo três, com sanitário
interior e cozinha, a falha
está na falta de separação
dos terrenos para que haja
privacidade”, disse.

teirão, Luís Zacarias, a falta
destas condições compromete
o desenvolvimento de Possulane.
“Aqui estamos isolados,
não temos escola, hospital,
mercado, esquadra e centro de
saúde”, indicou.
“Parece que há preocupação com a construção das
casas, mas não se deve esquecer de prover infra-estruturas
básicas que sejam muito importantes para nós”, acrescentou.
Os residentes do bairro Possulane ficaram felizes
quando, em Junho de 2021,
arrancou a pavimentação da

rua que liga a EN1 a Pazimane.
“Todos estávamos esperançados, acreditávamos que
tal significava o fim do sofrimento, visto que quando chove a circulação fica condicionada”, referiu Telson Ricardo,
um dos moradores.
Porém, ficaram surpreendidos quando as obras pararam, após a pavimentação de
um troço de apenas meio quilómetro.
Disse que ainda não perdeu esperança de ver concretizado o desejo dos moradores. Explicou que o principal
problema deste troço é o escoamento das águas pluviais,

aliviar as famílias em falta.
Fonte do município disse que as
chaves das 47 casas, parte do lote 300
moradias, foram entregues no dia 22 de
Dezembro de 2021, enquanto aguarda-

ALGUMAS famílias vítimas
do deslizamento ainda estão à
espera de casas para que chegue a vez de se mudarem para
Possulane.
“Viver numa casa arrendada não é o mesmo que
estar na própria casa”, lamenta Cecília Moreira, uma
das afectadas, que pede que
o problema seja resolvido, o
mais rapidamente possível.
“Na minha antiga residência semeava verduras,
fazia criação de animais, mas
não cabem nesta casa”, conta.
Outros antigos moradores de Hulene, como Bonissa

Chamadas de Socorro ---------- 82 198
Geral: 21322222
21322334

CRUZ VERMELHA
Serviço Geral ------------------ 21629554

HOSPITAIS
Banco de Socorros HCM ---- 21620448
Serviço Geral ------------------- 21620457
Hospital Militar ------------- 21616825/8
José Macamo ------------------- 21600044
Idem ------------------- 21600045

Maputo: ------------------------ 21622001
21625031
21327206
SOCORROS: ----------------------------- 197

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

Casas de Possulane

MUNÍCIPE FALA

daí que qualquer intervenção
deve incluir a construção de
valas de drenagem.

“Zona Verde” quer
serviços de saúde
mais próximos
Marcos, queixam-se por não
ter nenhuma informação sobre o seu futuro.
“Até agora ainda não disseram nada, mais ouvi que
algumas pessoas que sofreram como nós já estão nas
novas casas”, disse.
“Vamos aguardar na esperança de sermos contemplados também e deixarmos
de viver nas residências arrendadas. Foi importante
vermos os outros a saírem
para as novas casas em Possulane. Aguardamos pela
nossa vez”, disse Ana Gonçalo, vítima ,ainda em casa
arrendada.

Empreiteiro continua a trabalhar no terreno

-se pela conclusão das 253 para que o
Governo proceda à entrega oficial de
todas as residências.
A lixeira do Hulene que esteve no
centro da crise de desalojados situa-se a

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

cerca de sete quilómetros do centro da
cidade de Maputo e é uma fonte de sobrevivência para centenas de catadores
de lixo que procuram material reciclável
como plástico, papelão, vidro e metais.

F. MATSINHE

JERÓNIMO MUIANGA

ESTÃO na fase conclusiva 253 residências, faltando a cobertura, instalação
eléctrica e tubagem de água. Neste momento o empreiteiro está no terreno a
trabalhar para que a breve trecho possa

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere, 764

Corpo da Polícia

Obras em Possulane na fase final

Crianças têm que percorrer mais de quatro quilómetros para chegar à escola

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

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

Vítimas não reassentadas
aguardam novas casas

Beneficiário na sua nova residência em Possulane

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

POLÍCIA

JERÓNIMO MUIANGA

no secundário, que só está disponível na vila de Marracuene.
“Os nossos filhos percorrem quilómetros até à EN1, de
onde têm que se fazer transportar para chegarem às escolas secundárias”, indicou
Alfredo Massingue.
“Não tem sido fácil para
mim. Meus filhos são menores, todos os dias as crianças
são obrigadas a percorrer longas distância para a escola.
Isso é complicado, pedimos
para que o município resolva
este problema”, disse, Augusto Caetano, também recém-reassentado.
Segundo o chefe de quar-

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

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

Falta de serviços básicos
A FALTA de alguns serviços
básicos, sobretudo escola e
centro de saúde em Possulane, constitui uma das maiores preocupações dos recém-reassentados, faz com que as
crianças tenham que percorrer
à pé cerca de quatro quilómetros para chegar a um estabelecimento do ensino, situado
nas proximidades da Estrada
Nacional Número Um (EN1).
Por dificuldades financeiras dos pais e encarregados de
educação, algumas crianças
não estão matriculadas porque
não têm condições de pagar o
transporte de ida e volta para a
escola, sobretudo os que estão

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e
735

Clara Dimande

Artur Júlio

Maria Beatriz

OS residentes do bairro da
Zona Verde, no município da
Matola, província de Maputo,
pedem a construção de uma
unidade sanitária para encurtar a distância que têm de
percorrer para beneficiar de
cuidados de saúde.
Segundo residentes entrevistados pelo “Notícias”,
em caso de doença recorrem
ao Centro de Saúde de Ndlavela que dista aproximadamente uma hora a pé.
“Uma vez, uma gestante
deu parto na minha casa. Ela
estava a caminho de Ndlavela, mas não conseguiu chegar por causa da distância. A
situação foi complicada, pois
eu e as vizinhas nunca tínhamos ajudado uma mulher a
dar à luz. Felizmente, depois
do trabalho, a mãe e criança
estavam bem e foram transportadas para a unidade sanitária”, disse Clara Dimande,
residente há mais de 40 anos,

acrescentando que este caso
não foi o único na Zona Verde.
Artur Júlio, de 21 anos,
contou que para chegar ao
Centro de Saúde de Ndlavela
leva aproximadamente uma
hora a pé e mais ou menos 40
minutos de “chapa”.
“Muitos preferem ir ao
hospital a pé devido à dificuldade de transporte, fazem
encurtamentos de rota, entrevistas e selecção de passageiros”, referiu.
O jovem reclamou que os
pacientes enfrentam longas Benildo Nhamposse
filas, na unidade sanitária, e
chegam a ficar entre uma e pela auto-medicação, ao invés
duas horas à espera de aten- de procurar ajuda médica.
Por sua vez, Benildo
dimento.
Neste contexto, Maria Nhamposse, de 22 anos, peBeatriz, residente há 30 anos, diu o melhoramento das vias
apelou que se instale um cen- de acesso, muitas das quais
tro de saúde no bairro, pois terraplanadas, para facilitar a
entende que os constran- circulação de pessoas, sobregimentos podem concorrer tudo dos pacientes à unidade
para que as pessoas optem sanitária e não só.

Se tiver Covid-19 sem sintomas, não precisa 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.
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RECONSTRUÇÃO PÓS-“IDAI” E “KENNETH”

PUBLICIDADE

Disponíveis fundos para
subvenções equivalentes
HORÁCIO JOÃO

E

STÃO disponíveis mais
de 15 milhões de dólares
norte-americanos para a
implementação do Programa das Subvenções
Equivalentes ao sector privado,
no âmbito da reconstrução pós-ciclones tropicais Idai e Kenneth, que em 2019, fustigaram o
Centro e Norte do país.
A vice-ministra das Obras
Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos, Cecília Chamutota,
lançou na Beira, na última sexta-feira a iniciativa que descreveu como esforços do Governo
na recuperação e reconstrução
do país.
O presidente da Associação
Comercial da Beira, Félix Machado, agradeceu em nome dos
beneficiários, sobretudo por serem fundos considerados como
perdidos, sem devolução nem
taxa de juros.
O director executivo do Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclones (GREPOC), Luís Mandlate, anunciou que o país recebeu
uma doação da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) no valor de 210 milhões
de dólares norte-americanos.
Explicou que o montante
em alusão se destina ao Projecto
de Recuperação de Emergência
e Resiliência Pós- Ciclones Idai
e Kenneth, cujo objectivo é dar
suporte à recuperação de infra-

-estruturas públicas e privadas.
O valor, conforme adiantou, cobre igualmente, meios
de subsistência e garante a resiliência climática às áreas mais
afectadas pelos ciclones “Idai” e
“Kenneth”.
Clarificou serem doações
não reembolsáveis e comparticipadas, que visam dar apoio
as micro, pequenas e médias
empresas localizadas nas províncias afectadas pelo “Idai” e
“Kenneth”.
O Programa de Subvenções
Equivalentes tinha um orçamento inicial de cinco milhões
de dólares que, entretanto, foi

reforçado em mais 10 milhões
de doláres provenientes da linha
de crédito, realocação em resposta as preocupações do sector
privado relativamente às taxas
de juro praticadas na linha de
crédito.
A operacionalização deste
programa está a ser feita com o
apoio de um provedor de serviços que já foi contratado, cujos
escritórios estão localizados nas
cidades da Beira e Pemba, sendo
que a equipa-chave se encontra
mobilizada.
Os principais critérios de
elegibilidade para aderir a este
programa passam necessa-

riamente em ser uma micro,
pequena ou média empresa,
conforme definido nos termos
legais. A data do início de operações da micro, pequena e média empresa não pode ser posterior a Dezembro de 2018.
A micro, pequena ou média
empresa deve provar que opera
nas províncias afectadas pelos
ciclones “Idai” e “Kenneth”,
nomeadamente, Cabo Delgado,
Nampula, Zambézia, Tete, Manica, Sofala e Inhambane.
Entretanto, alguns negócios
não são elegíveis para as Subvenções Equivalentes, destacando-se a produção e comer-

cialização de qualquer produto
ou actividade ilegal, projectos
ou actividades que exigem o
uso de pesticidas e/ou produtos
químicos perigosos.
Também são ilegíveis projectos ou actividades que envolvam a transformação ou degradação de habitats naturais,
localizados em áreas de risco
de cheias, subida do nível das
águas, deslizamento de terras,
ravinas, incêndios, entre outros.
Por outro lado, não têm direito a estes fundos os projectos
ou actividades que danificariam
propriedade cultural não replicável, produção ou actividades
que impactem negativamente
terras comunitárias e afins.
Isto se estende aos projectos de produção ou comércio
de armas e munições, bebidas
alcoólicas, tabaco, jogos de azar,
casinos e afins.
“Com este nível de progresso, acreditamos que as condições para aceder aos recursos
deste programa estão criadas e
queremos continuar a trabalhar
com o sector privado para garantir uma boa implementação
deste programa”, destacou o
responsável do GREPOC.
Por isso, Mandlate convidou o sector privado a manter
contacto com o sector e com o
provedor de serviços contratado para apoiar a implementação
deste Programa de Subvenções
Equivalentes.

Moza adere à plataforma
de denúncia de fraudes
NO âmbito da prevenção e combate à fraude, o Moza
Banco aderiu há dias, à plataforma de denúncia de
fraudes com recurso a redes de telecomunicações ou
meios de pagamentos electrónicos.
Trata-se de um mecanismo de cooperação e colaboração interinstitucional assinado pela Procuradoria-Geral da República, o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique, Banco de Moçambique,
Serviço Nacional de Investigação Criminal, Associação
Moçambicana de Bancos, Operadoras de Telefonia

Móvel, instituições de crédito e sociedades financeiras.
A iniciativa visa responder de forma célere e em
tempo útil as fraudes, através de uma plataforma integrada de denúncias, tratamento e partilha de informações.
Para o Moza, esta plataforma irá contribuir de forma significativa no combate às fraudes feitas por meios
de pagamentos electrónicos que infelizmente tendem
a aumentar diariamente, com destaque para as feitas através de SIM Swap, transacções efectuadas em

BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :25/02/2022
09:30

12:30

15:30

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

ABC

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

ABSA

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BCI

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BIM

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

BNI

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

ECOBANK

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

FIRST CAPITAL BANK S.A.

63,19

64,45

63,19

64,45

63,19

64,45

FNB

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

MZB

63,19

64,45

63,19

64,45

63,19

64,45

SGM

63,20

64,46

63,20

64,46

63,20

64,46

UBA

63,25

64,52

63,25

64,52

63,25

64,52

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

BANCOS

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA

63,83

63,83

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA 25.02.2022
COMPRA
TAXA DE CÂMBIO

VENDA

63,20

MÉDIA

64,46

63,83

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)
OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
25 de fevereiro de 2022
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
Prazo
SEM GARANTIA
(dias)
Valor
Taxa
Overnight
100.00
13.25%

COM GARANTIA
Valor
Taxa

…
Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC)
Prazo
FPD
FPC
(dias)
Valor
Taxa(a)
Valor
Overnight
3,456.42
10.25%

Taxa(a)
16.25%

Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária
Colocações por prazo
91 dias
Valor colocado Tipo A
9,919.00
Taxa Média Ponderada
13.37%
Data última colocação
16-fev-22
Valor colocado Tipo B
0.00
Taxa Média Ponderada
Data última colocação
n.a
33,543.00
BT em Carteira
13.37%
Taxas BT em Carteira
Taxa últimas 6 colocações
13.37%

182 dias
790.00
13.38%
16-fev-22
1,798.00
13.38%
21-fev-22
22,378.00
13.37%
13.38%

364 dias
1,916.00
13.36%
16-fev-22
408.00
13.36%
21-fev-22
99,703.00
13.39%
13.38%

Total/Média
12,625.00
13.37%
16-fev-22
2,206.00
13.38%
21-fev-22
155,624.00
13.38%
13.37%

63 dias

Total / Média

5,799.73
13.34%
23-fev-22

77,481.86
13.29%
23-fev-22

(a) Taxas pré-fixadas do BM.

Venda de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Recompra
Descrição
07 dias
28 dias

Transacções de Títulos entre Instituições de Crédito
Prazo

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA
COM REVENDA

(dias)
Overnight

Valor
100.00

VENDA DEFINITIVA

Taxa
13.25%

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS

(b)

Valor

Taxa

Valor Títulos Vendidos
Taxa Média Ponderada
Data da última venda

NO MERCADO SECUNDÁRIO

Data da última compra

Venda de Títulos com Recompra / Compra de Títulos com Revenda
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Bancos p/ Público
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Bancos p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Vendas de Títulos Definitivas
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Bancos p/ Público
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
0.00
0.00
0.00
0.00
Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

Bancos p/ Bancos

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

-

-

BT's em Carteira dos Bancos
BT's em Carteira do Público

59,134.63
13.29%
23-fev-22

12,547.50
13.32%
23-fev-22

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda
Descrição
Overnight
2 - 7 dias
+ de 7 dias
Valor Títulos Comprados
1,989.66
0.00
0.00
Taxa Média Ponderada
21.00%
-

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Taxa Méd. Pond.

ATM, POS, via cartões bancários, recurso ao Mobile e
Internet Banking; transacções bancárias com suporte a
meios electrónicos, com recurso a redes de telecomunicações, entre outras.
Para além do lançamento da plataforma que foi
desenvolvida pelo Instituto Nacional das Telecomunicações em parceria com as instituições supracitadas,
o evento serviu para exposição de produtos e serviços
das instituições associadas ao projecto e onde o Moza
marcou presença.

63,83

149,288.65
6,335.35

6-nov-17

Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
Overnight
Valor Títulos Vendidos
0.00
Taxa Média Ponderada
Data da última venda

Data da última compra

11-out-16

1,989.66
21.00%

n.a.

n.a.

6-nov-17

2 - 7 dias

+ de 7 dias

Total / Média

0.00
-

0.00
-

0.00
-

n.a.

n.a.

n.a.

31 - 63 dias

+ de 63 dias

Total / Média

2,953.34
14.89%

192.99
17.00%

14,236.78
13.97%

11-out-16

11-out-16

11-out-16

n.a.

Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
1 - 30 dias
Valor Títulos Comprados
11,090.44
Taxa Média Ponderada
13.30%

Total / Média

5. NOTAS EXPLICATIVAS
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.
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.

(b) Bilhetes do Tesouro.

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-02-2022 A 28-02-2022)
Descrição
Taxa de juro de política monetária (MIMO)
Indexate Único
Prémio de Custo
6%
Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

5%

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.

13.25%
13.30%
5.30%

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.

18.60%

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

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).
Indexante Único - taxa média ponderada das operações realizadas no MMI para prazos overnight Facilidade Permanente de Cedência (FPC) - cedência de liquidez pelo Banco de Moçambique aos operadores do mercado
que se encontrem com défices temporários de liquidez.
entre o dia 16 de cada mês até o dia 15 do mês seguinte.
Prémio de Custo - margem que reflecte o risco de mercado. É definido pela Associação Moçambicana Permutas de Liquidez - operações de transferência (empréstimo) de fundos entre as instituições participantes no MMI.
de Bancos (AMB).
Prime Rate do Sitema Financeiro Moçambicano - é a taxa única de referência para operações de Nas operações do mercado secundário, entenda-se por público, o conjunto constituído por: Instituições Financeiras Não
crédito de Taxa de Juro Variável do sistema financeiro moçambicano, composta pela soma do Indexante Monetárias, Empresas e Particulares, que realizam operaçoes de compra e venda de títulos com os Bancos.
Único e do Prémio de Custo.

Rússia excluída do SWIFT
NAQUELA que é considerada a mais dura
sanção económica de que a Rússia é alva,
a Comissão Europeia anunciou que vários
bancos russos serão removidos do SWIFT.
Ao anunciar a medida, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der
Leyen, disse que a mesma garante que os
bancos visados sejam desconectados do
sistema financeiro internacional, afectando a sua operacionalidade a nível global.
O SWIFT é o sistema global dominante
de pagamentos interbancários.
Ao excluir estes bancos, eles deixarão
de poder realizar a maior parte das transacções financeiras à escala mundial, e as
exportações e importações russas ficarão
efectivamente bloqueadas.
A União Europeia e os seus aliados
estão a trabalhar no sentido de debilitar a
capacidade da Rússia e financiar a sua máquina de guerra.

A suspensão dos bancos russos é considerada um pilar da nova série de sanções
que Bruxelas, Londres e Washington concertaram, sendo que os activos do banco
central russo no exterior serão igualmente
congelados.
Os empresários russos deixarão também de poder obter os chamados vistos
“gold”. previsivelmente, o impacto destas
medidas na economia russa será devastador. O presidente ucraniano saudou este
passo, qualificando-o de “importante vitória e de uma decisão justa”, que significa
perdas de milhões e milhões para a Rússia.
Nas palavras de Volodymyr Zelenskyy, “é
um preço concreto a pagar pela invasão
traiçoeira da Ucrânia”.
Entretanto no último sábado alguns
dos maiores bancos norte-americanos
alertaram o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre os perigos de expul-

sar a Rússia do sistema de troca de informação financeira SWIFT, destacando as
consequências negativas globais.
De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, que cita fontes
financeiras, alguns dos principais bancos
dos Estados Unidos da América (EUA),
como o JPMorgan Chase e o Citigroup
avisaram o Presidente de que a retirada
da Rússia deste sistema financeiro por
onde passa a esmagadora maioria das
transacções bancárias internacionais,
transmitindo 42 milhões de mensagens
por dia, pode ter implicações contraproducentes.
Entre os efeitos negativos estão o aumento da inflação, facilitação da aproximação da Rússia à China e o bloqueio de
informação no Ocidente sobre as transacções financeiras russas, além da possibilidade de encorajar a criação de um

Maputo, 25 de Fevereiro de 2022.
Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE

sistema alternativo que pode eventualmente prejudicar a supremacia do dólar
no sistema financeiro internacional.
A Sociedade para a Telecomunicação
Financeira Interbancária Global (Society
for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - SWIFT), com sede em
Bruxelas, foi criada em 1973, juntando
239 bancos de 15 países, e evoluiu para
“uma infra-estrutura financeira global
que está presente em todos os continentes, em mais de 200 países e territórios e
serve mais de 11 mil instituições em todo
o mundo”, segundo informação oficial,
e é encarada como o garante de pagamento de todas as trocas feitas entre
empresas e países a nível internacional.
Até agora, apenas um país, o Irão, em
2012, havia sido excluído, uma iniciativa
que fez parte das medidas contra o seu
programa nuclear.

NO ALTO MAR DE ANGOLA

Eni anuncia produção de petróleo em Ndungo
A PETROLÍFERA italiana Eni anunciou
sexta-feira, o início da produção de petróleo no projecto de desenvolvimento
Ndungu “Early Production” (EP), em
águas profundas de Angola, onde se prevê 20 mil barris de petróleo por dia.
Em comunicado, a Eni anuncia o arranque do projecto de desenvolvimento
de Ndungu EP na zona ocidental do Bloco
15/06, no alto mar de Angola, através da
unidade flutuante de produção, armaze-

namento e descarga (FPSO) Ngoma.
“O arranque de Ndungu EP é mais um
exemplo de como a Eni Angola, em plena
cooperação com a Agência Nacional de
Petróleos, Gás e Biocombustíveis (ANPG)
e parceiros, continua a criar valor no Bloco 15/06, gerando uma rede de ligações
submarinas rápidas, maximizando assim
a utilização das instalações existentes na
área de forma sustentável”, pode ler-se
na nota da petrolífera italiana.

O Ndungu EP, com uma produção
prevista de 20.000 barris de petróleo por
dia (bopd), é o terceiro arranque da Eni
Angola no Bloco 15/06 nos últimos sete
meses, após o Cuica “Early Production” e
o projecto de desenvolvimento de Cabaça
Norte.
Para o primeiro semestre deste ano, a
petrolífera prevê uma nova campanha de
exploração e delineamento com o objectivo de avaliar o potencial total do activo

de Ndungu.
O Bloco 15/06 é operado pela Eni Angola com uma quota de 36,84%. A Sonangol Pesquisa e Produção (36,84%) e a
SSI Fifteen Limited (26,32%) compõem o
restante grupo empreiteiro.
A Eni é também operadora dos blocos
de exploração Cabinda Norte, Cabinda
Centro, 1/14 e 28, bem como do Novo
Consórcio de Gás (NGC), além de ter participações noutros blocos.

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 040/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 25 Fevereiro
de 2022
CÂMBIOS(MT)
VENDA

PAÍSES

MOEDAS

COMPRA

Estados Unidos(a)

Dolar

63,20

64,46

63,83

4,16
5,47
4,16
1,44
3,57

4,25
5,58
4,25
1,47
3,64

4,21
5,53
4,21
1,46
3,61

546,95
79,77
27,36
167,20

557,85
81,36
27,90
170,53

552,40
80,57
27,63
168,86

12,39
49,47
10,01
10,01
9,53
84,71
7,11
6,70
68,22
70,94

12,64
50,45
10,21
10,21
9,72
86,40
7,25
6,84
69,58
72,35

12,52
49,96
10,11
10,11
9,63
85,56
7,18
6,77
68,90
71,65

2.
OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
PAÍSES
MOEDAS
Àfrica do Sul
Rand
Botswana
Pula
eSwatini
Lilangueni
Mauricias
Rupia
Zâmbia
Kwacha

MÉDIA

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda
PAÍSES
Japão
Malawi
Tanzânia
Zimbabwe

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
PAÍSES
MOEDAS
Brasil
Real
Canada
Dolar
China/Offshore
Renminbi
China
Renminbi
Dinamarca
Coroa
Inglaterra
Libra
Noruega
Coroa
Suécia
Coroa
Suíça
Franco
União Europeia
Euro
3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.893,06000
Venda.............. 1.893,83000

3,2500000
0,8044300

%
%

Maputo, 28.02.2022
(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.
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Torre da Munhava
em testes de resistência
HORÁCIO JOÃO

A

RRANCAM hoje os
testes de resistência
da torre e respectiva bomba depois da
conclusão das obras
de reabilitação do reservatório elevado de água da Munhava, na cidade da Beira.
A directora do Fundo de
Investimento e Património
do Abastecimento de Água
(FIPAG), na área operacional da Beira, Cremilda Sitole,
indicou, a propósito, que tal
ensaio vai decorrer sob orientação técnica dos empreiteiros chineses que executaram
a obra.
Para a concretização desta
intenção, espera-se ao longo desta semana a chegada
à cidade da Beira de material para medir a capacidade
de vibração ou não daquele
empreendimento de grande
vulto para o abastecimento
de água potável.
A nossa fonte descreveu
que tal equipamento de ponta, previamente encomendado da República Popular da
China, é tecnicamente designado “estanquidade” e tem a
ver com a própria estrutura
da torre da Munhava.
A conclusão deste projecto estava inicialmente
prevista para Junho de 2021,
sendo que o seu atraso se
deveu ao impacto negativo
da pandemia de novo coronavírus que resultou no encerramento das fronteiras e

Reservatório de água da Munhava

afectou na importação destes
meios directamente do continente asiático.
Trata-se de materiais
considerados determinantes à empreitada, nomeadamente bombas e acessórios
e o relaxamento das medidas
de prevenção da Covid-19
permitiu a reactivação do
projecto.
O projecto faz parte de
um processo de recuperação

de perdas e está orçado em
6.5 milhões de euros.
Pretende-se melhorar o
abastecimento de água a um
universo de 3500 consumidores que estão privados do
“precioso líquido” por incapacidade do sistema, além de
criar condições para a existência de 1500 novas ligações
domiciliares.
A estação do FIPAG na
Munhava conta com nove

reservatórios escavados de
mil litros cada, tendo beneficiado de uma reabilitação
completa.
Tudo isto, na versão de
Cremilda Sitole, acontece
numa altura em que o FIPAG
acaba de substituir naquela
cidade a tubagem de fibrocimento para plástico através
de um programa denominado Wasis-I estimado em 26
milhões de dólares norte-a-

mericanos desembolsados
pelo Banco Mundial.
Na totalidade, foram cobertos todos os 120 quilómetros previstos destacando-se os periféricos bairros
de Macúti, Palmeiras, Ponta-Gêa, Matacuane, Esturro, Munhava, Chingussura,
Manga, Alto da Manga, Manga-Mungassa, Manga-Fortes, entre outros.
Ainda no âmbito da implementação do projecto
Wasis-II decorrem desde o
ano passado, na Beira, os trabalhos de consultoria para a
construção do centro distribuidor e da torre de Estoril.
A empreitada visa cobrir
os moradores dos bairros do
Estoril, Macúti, Macurrungo,
Manganhe, Aeroporto, Régulo Luís, entre outros, que
enfrentam sérios problemas
de falta de água potável.
Com capacidade instalada de dois mil metros cúbicos
por segundo do reservatório
apoiado e 500 mil metros cúbicos por segundo da torre de
distribuição, a concretização
deste projecto figura no rol
das prioridades ao longo do
próximo ano naquela instituição.
O aumento da fiabilidade
e o incremento do volume de
abastecimento de 50 mil para
60 mil metros cúbicos por dia
são objectivos do projecto.
O FIPAG fornece água às
cidades da Beira e Dondo a
uma média de 67 mil consumidores.
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Governo reafirma
necessidade
de construções resilientes
A VICE-MINISTRA das Obras
Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos, Cecília Chamutota,
reafirmou sexta-feira na cidade da Beira a necessidade de se
observar a questão da resiliência das obras a serem erguidas
e/ou reabilitadas no contexto
da reconstrução pós- “Idai”.
Falando durante a divulgação do inquérito à habitação,
uma iniciativa promovida pelo
Instituto Nacional de Estatística, Cecília Chamutota defendeu que tal desiderato seja
já observado na construção
das 15 mil habitações para um
universo de 190 mil agregados familiares vulneráveis que
começa em finais de Junho
próximo maioritariamente na
cidade da Beira.
A vice-ministra adiantou
que tal advertência surge no
âmbito da mitigação do impacto das mudanças climáticas que, nos últimos anos,
fustigam ciclicamente aquela
urbe.
Para o efeito, apelou ao
Gabinete de Reconstrução
Pós-Ciclones, sediado na Beira, no sentido de privilegiar a
transferência de tecnologias
durante a construção e/ou
reabilitação daquelas unidades
habitacionais.
Por outro lado, exortou à
comunidade a erguer as suas
moradias em zonas seguras abandonando os lugares
susceptíveis às inundações e
cheias urbanas.
Chamutota defendeu também o critério da não localização da unidade residencial em
zonas de alto risco de inundações e protecção parcial, como
aeroportos, linhas de alta tensão, linhas férreas incluindo

Afectados pelo “Idai”

estradas.
Sobre a selecção dos beneficiários afirmou que a magnitude da destruição parcial ou
total da unidade residencial,
condição especial da vulnerabilidade sócio-económica do
agregado familiar, contou para
a eleição do grupo-alvo.
Tal inclui os agregados familiares mais necessitados,
como mulheres viúvas, chefes
de agregados familiares, crianças órfãs e chefes de famílias,
idosos desamparados, doentes
crónicos, entre outros extractos sociais considerados vulneráveis.
Chamutota
Entretanto,
recordou aos beneficiários daquelas obras que as mudanças
climáticas vieram para ficar.
Num outro pronunciamento, argumentou que a
contratação de algumas organizações não-governamentais
(ONG) com assistência técnica
da agência das Nações Unidas,
UN-Habitat representa uma
mais-valia para os beneficiários deste projecto que assim podem usufruir da trans-

ferência de tecnologias.
Recordou que aquando dos
ciclones “Idai” e “Kenneth” o
Governo de Moçambique fez
um levantamento das necessidades de reconstrução que
eram de cerca de 3.2 mil milhões de dólares norte-americanos, 700 milhões dos quais
seriam destinados à reconstrução de habitações.
Contudo, foi alcançado
junto dos parceiros de cooperação o compromisso de disponibilização de 150 milhões
de dólares norte-americanos,
o correspondente a 1.6 mil milhões de meticais.
Na área de habitação foi
desenhado um programa específico através de um plano de
alojamento pós-ciclones, que
deverá seguir de guião orientador. O plano previa a reconstrução total e parcial das habitações, recuperação integrada
e resiliente de assentamentos
humanos e o envolvimento do
Instituto Nacional de Estatística foi determinante na selecção
dos agregados familiares elegíveis.

PUBLICIDADE

11522

6

Segunda-feira, 28 de Fevereiro de 2022

NACIONAL

PRODUÇÃO PECUÁRIA

Aposta no melhoramento
genético e nutrição de gado

ARQUIVO

O

GOVERNO vai investir, este ano, no melhoramento genético
do gado, em tecnologia de suplementação e abate de animais que se
espera venha a ter impacto na
qualidade de carne e aumento
da renda dos produtores do
subsector familiar.
Com efeito, mil touros,
geneticamente melhorados,
serão adquiridos e entregues
aos produtores, de todo o país,
no quadro dos esforços do sector da Agricultura e Desenvolvimento Rural para aumentar
a produção e produtividade
pecuária.
O director nacional de
Desenvolvimento Pecuário,
Américo da Conceição, disse
que os investimentos na melhoria dos efectivos bovinos,
caprinos e suínos, vão permitir maior peso por carcaça
e precocidade no abate dos
animais.
“Já está a ser feito um trabalho na área de melhoramento genético. Este ano vamos arrancar com a aquisição

A injecção de raças melhoradas poderá contribuir para o desempenho dos produtores

de mil touros. Esta medida
também inclui os pequenos
ruminantes, nomeadamente caprinos, suínos e ovinos”,
explicou Da Conceição.
Acrescentou que o sector
tem o desafio de trabalhar na
suplementação de animais e

sido inaugurado um matadouro, em Pande, na província de
Inhambane, para além de outro que entrará em funcionamento na província de Tete.
São locais com tecnologias que
nos permitem ter carne processada de qualidade”, acres-

na produção de equipamento
para o efeito, bem como na
construção de infra-estruturas de processamento de
carnes, com destaque para os
matadouros.
“O Governo tem estado a
apoiar o sector privado, tendo

centou.
Refira-se que, o país dispõe de condições agro-ecológicas, recursos alimentares
e genéticos favoráveis para o
desenvolvimento da actividade pecuária, com produtividade satisfatória.
Existe ainda um grande
número de pequenas e médias
explorações pecuárias, com
potencial para melhorar, através de cruzamentos dos animais. Os sistemas pecuários
apresentam baixos índices de
produção e produtividade.
A intensificação da produção pecuária é escolhida como
um dos modelos a seguir para
aumentar a disponibilidade de
carne e contribuir para os objectivos definidos no Programa Quinquenal do Governo
(PQG 2020-2024).
O PQG aposta na intensificação da criação de bovinos,
com vista a aumentar a produção, produtividade e qualidade de carnes para a segurança
alimentar, geração de renda
familiar e captação de divisas
através de exportações.

REVISÃO DA POLÍTICA DE TERRAS

Sociedade civil queixa-se de exclusão

Sociedade civil pronuncia-se sobre revisão da política de terras

ORGANIZAÇÕES da sociedade civil moçambicanas exigem transparência e inclusão

dos cidadãos na auscultação
pública relativa à revisão da
Política Nacional de Terras,

que decorre desde 2020.
A sociedade civil refere
que houve formalização da

DIREITO À SAÚDE

Aliança quer
serviços acessíveis
para todos
A ORGANIZAÇÃO não-governamental Aliança para Saúde quer serviços de
saúde mais dinâmicos e acessíveis para
todos.
É neste contexto que lançou, quinta-feira, em Maputo, a Campanha Nacional de Direito à Saúde, que tem por
objectivo contribuir para a educação e
sensibilização da cidadania e das autoridades sobre o activismo, direitos humanos e deveres dos doentes.
A campanha, designada “Activa-te”,
segundo o gestor nacional de comunicação desta ONG, Miranda Munhua, vai
ter foco na disponibilidade dos serviços
de saúde, acessibilidade, discriminação,
aceitação física e económica.
“Todos têm direito à informação do
sistema de Saúde, sob ponto de vista de
aceitabilidade, o direito à ética médica,
qualidade nos serviços e humanização
no atendimento, entre outros aspectos
relevantes”, disse.
Para a representante da Medicus
Mundi, Violeta Bila, o principal objectivo

da campanha é defender o direito à saúde, como direito humano fundamental
em Moçambique.
“Os moçambicanos têm direito à
saúde e ao acesso aos serviços de saúde.
Para que este direito constitucional seja
efectivo é preciso que estes estejam disponíveis, tenham qualidade e sejam humanizados”, explicou.
Munhua anotou que não adianta ter
uma unidade sanitária ou um hospital
nas comunidades sem que forneça serviços de qualidade e acessíveis, para responder às necessidades dos cidadãos.
No fim desta campanha, espera-se
que todos os moçambicanos usufruam
dos serviços de saúde e que não haja barreiras por causa da sua orientação sexual
ou outro motivo desumano.
A iniciativa é levada a cabo pela
Aliança para a Saúde, em parceria com a
Medicus du Mundi, CESC, N’weti, Saber
Nascer, Observatório do Cidadão para a
Saúde, ALDH, Fórum Mulher, Lambda,
entre outras.

colaboração entre as organizações e a comissão criada
para conduzir o processo.
No entanto, não tem havido
espaço suficiente para exprimir as suas opiniões.
“O processo tem sido
deficitário em termos de inclusão genuína e de espaço
pleno de participação dos
cidadãos. A comissão não
inclui todos os actores do
sector de terras e as organizações que defendem os direitos das mulheres não se
vêem representadas”, disse
Samanta Remane, do Centro
Terra Viva.
Segundo Remane, é preciso tempo adicional para
a produção de documentos
com qualidade técnica.
Acrescentou que a falta
de preparação dos cidadãos

impediu maior participação
e o momento no qual decorre a auscultação é inoportuno, devido à Covid-19 e ao
terrorismo, como também
há passos para a produção de
uma política que não estão a
ser seguidos pela comissão.
“Portanto, a sociedade
civil não está satisfeita com
a forma como decorre a auscultação e entende que os
documentos que sustentam
o esboço de revisão não têm
a qualidade adequada”, disse
Tomás Vieira Mário, representante do Sekelekani.
Para Tomás Mário, deve-se rever todo o processo e,
em última estância, propor-se a sua interrupção para se
reformular a metodologia,
para a inclusão e participação de todos os cidadãos.

VACINA CONTRA COVID-19

Dose de reforço
abrange mais grupos
DOENTES em terapia imunosupressora, idosos em lares de acolhimento e profissionais
de saúde deverão tomar, nos próximos dias,
a dose de reforço da vacina contra a Covid-19
para restaurar a sua imunidade e protecção.
Segundo o Ministério da Saúde (MISAU)
a medida vai abranger indivíduos com idade inferior e que tenham tomado a primeira
e segunda dose há mais de seis meses. Até
ontem 155.908 indivíduos haviam tomado a dose de reforço e 11 milhões de pessoas
adquiriram imunidade completa contra a
doença.
As estatísticas do sector indicam que 12.5
milhões de pessoas tomaram pelo menos
uma dose do imunizante contra a Covid-19
e o país já alcançou 72.3 por cento dos indivíduos previstos no Plano Nacional de Vacinação.
Um comunicado da Direcção Nacional de

Saúde Pública refere que decorre, em simultâneo, a administração da dose de reforço e a
vacinação a todos os indivíduos maiores de
18 anos de idade.
As autoridades sanitárias não registaram,
em 72 horas, óbito causado pela Covid-19,
mantendo-se em 2192 o cumulativo de vítimas mortais. Entretanto, mais 20 pessoas
testaram positivo para a Covid-19, no fim-de-semana, indicando uma estabilização
nos indicadores da pandemia.
No mesmo intervalo, quatro pacientes
foram internados por complicações ligadas à
doença, onde duas receberam alta hospitalar, permanecendo sob cuidados médicos 18
pacientes, três dos quais submetidos a oxigeno-terapia.
Um paciente está livre da doença, na
província da Zambézia, o que fixou em 3521
o número de casos activos.

Há fundos para combater
cancro e HIV/SIDA
MAIS de 420 milhões de dólares
(26,8 mil milhões de meticais)
são investidos anualmente para
o combate do HIV/SIDA em Moçambique, incluindo a prevenção e tratamento do cancro do
colo do útero, uma doença que
mata, cerca de 3400 mulheres
por ano.
Financiado pelo governo
norte-americano, através do Plano de Emergência do Presidente
dos Estados Unidos da América
para o Alívio da SIDA (PEPFAR), o
valor é utilizado para o aumento
do número de pessoal clínico nas
instituições de saúde, aquisição
de equipamento de rastreio e fornecimento de assistência técnica
contínua para melhorar a detecção precoce e o tratamento.
A informação foi partilhada,
recentemente, por Helen Pataki,
representante da Agência dos
Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID),
em Moçambique, falando no
contexto das celebrações do Dia

Mundial do Cancro e Dia Internacional da Criança com Cancro
assinalados nos dia 4 e 15 de Fevereiro, respectivamente.
Segundo Pakati, Moçambique, como outros países da
região, tem taxas elevadas de
cancro do colo do útero e HIV,
estimando-se que as mulheres
seropositivas tenham cinco vezes
mais possibilidade de desenvolver tumor maligno, que pode ser
prevenido e tratado com sucesso
se diagnosticado precocemente. “O cancro não é apenas uma
questão de saúde, ele tem impacto no desenvolvimento de um
país. Quando mulheres e crianças adoecem com cancro têm
impacto em todas as pessoas à
sua volta e acaba por limitar o sucesso global e o desenvolvimento
da nação”, sublinhou.
Para a representante do
USAID, a parceria entre os EUA
e Moçambique tem sido fundamental para inverter a tendência
destas doenças, pois, afirmou, há

cada vez mais mulheres a fazer o
rastreio do cancro do colo do útero, permitindo que muitas iniciem o tratamento ainda na fase
precoce, salvando as suas vidas.
Dados mostram que, por exemplo, de 2018 a 2019, mais de 68
mil mulheres foram rastreadas,
o que resultou na identificação
e posterior tratamento de 3920
mulheres com lesões pré-cancerígenas no colo do útero.
“Os objectivos para acabar
com o cancro são ambiciosos,
mas o compromisso colectivo é
forte e a forma mais importante de reduzir este flagelo é fazer
o rastreio, particularmente, dos
seropositivos”, disse Pataki, reconhecendo o trabalho feito no
país na luta contra doenças de
fórum oncológico.
A nível global, o tumor da
mama é o mais comum nas mulheres mas, em Moçambique é o
cancro do colo do útero com cerca de cinco mil novos casos por
ano.

PROVÍNCIA DE MAPUTO

Aposta é eliminar
turmas ao relento

Maputo gradua
estagiários
CENTO e vinte e três estagiários, de diversas áreas técnicas, foram
graduados, sexta-feira, no distrito de Boane, província de Maputo, após seis meses de estágios pré-profissionais remunerados.
Trata-se de um programa de estágios designados “mimi niko
kazi”, em swahili, que significa estou a trabalhar, em português,
implementado pela indústria MOZPARKS, antigamente denominada Parque Industrial de Beluluane.
Na cerimónia de graduação, o governador da província de
Maputo, Júlio José Parruque, referiu que esta em uma estratégia
para fazer face ao desemprego, criando oportunidades concretas
para que os jovens recém-formados adquiram experiências relevantes para entrarem no mercado de trabalho como bons profissionais.
Referiu que, desde o lançamento do projecto, em 2018, foram
graduados 900 estagiários, dos quais 70 por cento já têm empregos fixos.
Parruque indicou que o governo de Maputo criou iniciativas
locais para o combate ao desemprego, como o Fórum de Emprego e o projecto “Uma Empresa, Um Estágio”, as quais já aderiram
14 empresas.
O governador de Maputo recomendou aos graduados para
que continuem a aprimorar os conhecimentos adquiridos na
formação, que se adicionam às ferramentas amealhadas nos seis
meses de estágio remunerado.
Recomendou ainda para que se distanciem dos maus vícios
como a corrupção, mal que enferma impiedosamente vários sectores da sociedade.
Aos parceiros, como as empresas, embaixadas da Alemanha,
Irlanda e Suíça pediu para continuarem a apoiar o projecto e a
inspirar outros.

Ainda há turmas que funcionam ao relento

O GOVERNO da província de
Maputo prevê construir mais de
300 salas de aula, nos próximos
dois anos, para eliminar 1152
turmas ao ar livre, em conformidade com o plano quinquenal de
retirar do chão 74.098 crianças.
Para o presente ano serão
construídas 100 salas de aula,
distribuídas 240 carteiras para
beneficiar 1440 alunos, para
além de uma escola secundária
de raiz.
“De 2022 a 2024 temos o
desafio de construir 336 salas e
retirar 1152 turmas ao ar livre”,
disse recentemente fonte do governo provincial.
Importa referir que de 2020
a 2021 foram retiradas do chão
24.098 crianças, com a entrega
de um total de 6083 carteiras
(sendo 1985 em 2020 e 4098 em
2021).
A província de Maputo é a

que, nos últimos anos, conheceu
o maior crescimento populacional, na ordem de 60 por cento,
tendo sido mais expressivo na
população estudantil, resultando na superlotação das salas de
aula, assim como no crescimento das turmas ao ar livre, em cerca de 1398, em 2020.
Esta situação compromete o
processo de ensino e aprendizagem das crianças, em particular
nos dias de mau tempo (chuvas,
ventos fortes e/ou temperaturas
altas).
Por isso, está equacionada a
construção de 496 salas de aula
e apetrechamento, com a disponibilização de 12.350 carteiras
escolares para retirar do chão
74.089 crianças no quinquénio
2020-2024.
Para 2022 regista-se um
crescimento da rede escolar em
1,5 por cento, com a abertu-

ra de oito escolas públicas (três
primárias e cinco secundárias),
passando das 527 para 535 estabelecimentos públicos, das
quais 485 primários e 50 secundárias.
Conta 661.800 alunos inscritos, dos quais 602.972 do ensino público e 58.858 do ensino
particular. Estes serão assistidos
por 11.953 Professores, 332 Educadores, prevendo-se ainda a
contratação de 569 novos professores e 210 funcionários não
docentes.
Houve ainda um reforço de
144 escolas particulares, entre
comunitárias e privadas e de 190
Centros de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos.
No ano passado a província
teve um aproveitamento pedagógico de 80,4 por cento contra
os 80 por cento de alcançados
em 2020.

Segunda-feira, 28 de Fevereiro de 2022

JUSTIÇA PELAS PRÓPRIAS MÃOS

Aumento de casos
começa a preocupar

O

AUMENTO de casos de linchamento
em vários bairros da
cidade de Nampula
começa a preocupar. Em três dias foram contabilizados três mortes com
recurso à justiça pelas próprias
mãos.
Trata-se de cidadãos indiciados de prática de diversos
tipos de crime, supostamente pertencentes à quadrilha
denominada “grupo15”, que
aterroriza várias residências,
roubando bens na calada da
noite, com recurso a catanas,
facas e outros instrumentos
contundentes.
Tal como noutros casos de
linchamento, não há testemunhas e os moradores “sacodem o capote”, limitando-se apenas ao “ouvi dizer” ou
“ouvi barulho”, quando confrontados.
Um cidadão cuja identidade não foi apurada, foi linchado sexta-feira na rua da
Unidade, zona do Viaduto, no
bairro Central, depois de ter
sido “neutralizado” por um
grupo de populares em plena
tentativa de roubo.
No local, moradores ouvidos pela nossa Reportagem
sobre a ocorrência disseram
que já estão cansados da onda
de criminalidade no bairro,
sendo por isso que recorrem
ao linchamento, alegadamente porque a Polícia não está a
tomar conta do recado.
“Sabemos, sim, que linchamento é crime. Mas se os
PUBLICIDADE

Depois de linchados, os indiciados de crime são arrastados para a linha férrea, em alguns bairros

moradores fazem isso é porque
estão cansados da criminalidade. O recomendável é pegar
o ladrão e entregá-lo à Polícia.
Todavia, a população alega
que os gatunos são soltos pelas
autoridades, volvidos poucos
dias após o cometimento do
crime”, disse Hermano Simão,
um morador da zona.
Na madrugada de quinta-feira, o mesmo cenário triste
aconteceu na zona da entrada
ao bairro de Marrere, onde um
cidadão que aparentava ter 30
anos de idade foi morto.
Segundo apurámos, o infortunado foi amarrado com
arame, coberto com capim e
irrigado com material inflamável. Os residentes locais
suspeitaram que o cidadão ora
linchado pertencera ao “grupo 15” e tenha sido flagrado a
roubar.
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Na quarta-feira, um corpo foi encontrado sem vida,
atravessado na linha férrea,
na zona da Pedreira, bairro de
Natiquiri. O corpo apresentava
sinais de golpes de catana, e os
moradores também associaram o indivíduo em vida como
sendo integrante do “grupo
15”.
“Acho que mataram a pessoa num outro local e vieram
deixar o corpo aqui. Este só
pode ser um larápio”, sentenciou Muanacha José, morador
da zona.
O chefe do quarteirão 7, na
zona da Pedreira, João de Sousa
Juma, relatou que linchamentos na zona não é novidade.
Juma contou que quando os
criminosos são flagrados pela
população, são espancados
até à morte e depois arrastados
até à linha férrea, para se dar a

entender que se tratou de acidente de comboio.
Entretanto, o porta-voz
da PRM em Nampula, Zacarias
Nacuti, lamentou o facto de a
população continuar a recorrer à prática de justiça pelas
próprias mãos. Reiterou que
linchamento constitui crime.
Comentando os argumentos da população para a prática deste tipo de crime, afirmou que a responsabilidade
de soltar um indivíduo não é
da Polícia. “O nosso trabalho
é encaminhar os indiciados à
barra da justiça. Quando esses
indivíduos são conduzidos a
outras instituições da administração da justiça, o juiz ou
o procurador pode entender
que não houve matéria para
condenação e, evidentemente, acabam soltando-os”, justificou.

Centro Cultural
de Namicopo recebe
máquinas de costura
MEMBROS do Centro Cultural de Namicopo, na cidade de
Nampula, receberam há dias
máquinas de corte e costura,
tecidos e kit básico de produtos alimentares, uma oferta do
Conselho Executivo Provincial
(CEP) que visa garantir a geração de renda e o sustento das
suas famílias.
O governador da província
de Nampula, que falava no acto
de entrega da oferta, reconheceu que as associações culturais desempenham um papel
importante na sociedade, ao
transmitirem mensagens educativas sobre a boa governação
para o desenvolvimento.
Manuel Rodrigues indicou
que as máquinas de corte e costura irão proporcionar rendimento aos beneficiários, principalmente neste momento do
arranque do ano lectivo em que

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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

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

POLICIA

Manuel Rodrigues oferecendo tecido a um dos membros do centro cultural

há muita procura pelo uniforme
escolar, bem como pelas máscaras, no âmbito da prevenção
da Covid-19.
O governante disse esperar
que nos próximos tempos, o

centro multiplique o seu rendimento, com o uso e aproveitamento do equipamento recebido. Prometeu apoios do género
a outras associações culturais
existentes noutros bairros.

Pretende-se reduzir riscos
de saúde nas raparigas
O GOVERNO do distrito de
Nampula desafia os líderes comunitários e religiosos no sentido de sensibilizarem as raparigas
de modo que se afastem de todos os males e riscos sociais que
põem em perigo a sua saúde.
Entre os males sociais que
expõe as raparigas à vulnerabilidade se apontam a prostituição,
consumo de bebidas alcoólicas,
drogas pesadas, entre outros
vícios, muitas vezes praticados
por influência de amigos de má
conduta.

FARMÁCIAS DE SERVIÇO

O administrador do distrito,
Rafael Tarcisio, lançou este desafio há dias na cidade capital,
no acto de apresentação oficial
do programa “Eu sou Capaz”,
implementado pela Secretaria
de Estado da Juventude e Emprego através do Instituto Nacional da Juventude.
Segundo apuramos, o programa “Eu sou Capaz”, foi criado para incentivar a rapariga
a não abandonar a escola, de
modo a empoderar-se para um
futuro diferente.

Tarcísio apelou aos jovens
para não influenciarem as raparigas a praticar relações sexuais
antes dos 18 anos de idade.
Os líderes comunitários
comprometeram-se, por seu
turno, em tudo fazer para que o
programa tenha sucesso desejado. Pediram, porém, a criação
de condições básicas para o efeito. Por seu turno, o director de
Juventude, Emprego e Desporto, Evaristo Veleta, presente no
acto, desencorajou os casamentos prematuros de alunas.

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

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

PUBLICIDADE

Frelimo marcha
em saudação ao PR

ANÚNCIO
ARA-SUL IP, Divisão de Gestão da Bacia Hidrográfica do Limpopo, está a trabalhar em parceria com o Programa
Resiliência dos Recursos Hídricos da USAID África Austral e a Comissão da Bacia do Rio Limpopo (LIMCOM),
com o objectivo principal de imprimir melhorias na gestão da Barragem de Massingir, localizada no distrito com
mesmo nome, na província de Gaza.
Constam dos resultados esperados desta colaboração a elaboração de:
(i)
um Plano Director para a Barragem de Massingir;
(ii)
classificação Formal da Barragem, bem como,
(iii)
a constituição do Comité de apoio à gestão, de acordo com o Regulamento de Uso e
Aproveitamento de Albufeiras e Lagos (Decreto nº 29/2017 de 14 de Julho).
O Plano Director estabelecerá as condições de ocupação do solo, do uso e exploração dos recursos existentes nas áreas
adjacentes à barragem, bem como, partilhará informação e fará a retroalimentação das Partes Interessadas e Afectadas
(PI&A) com a presença na barragem assegurando que as suas necessidades e preocupações sejam registadas,
consideradas e respondidas pela Equipa Técnica de Gestão da Barragem.
Nesse sentido, foi engajada a empresa Arman Group, Development Solutions Lda, uma firma moçambicana para
liderar as consultas públicas para informar o desenvolvimento do Plano Director. O processo de consulta ao nível local
tem as seguintes fases:
Fase 1: decorreu de 22-25 de Agosto de 2021 em Massingir com os membros das comunidades1
Fase 2: decorrerá entre 28 de Fevereiro a 3 de Março de 2022. Esta consistirá em (i) retroalimentação as partes PI&A
locais, especialmente as comunidades pesqueiras e (ii) apreciação e início da delimitação dos diferentes usos dos
recursos hídricos da barragem e dos solos adjacentes.
As consultas decorrerão nas seguintes datas:
Hora

Actividade
Responsável
SEGUNDA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2022
Encontro de cortesia com o Governo do Distrito, Ara-Sul, IIP, ANAC, PNL,
Excelentíssima Administradora
Arman Group
ião com
TERÇA-FEIRA, 1 DE MARÇO DE 2022
Reunião com as comunidades pesqueiras; plano Governo do Distrito,
de resposta as preocupações levantadas e ARA-SUL, PNL, IIP, PPF,
preparação da delimitação das áreas ao longo da WorldFish
albufeira;
Diversificação
de modos de vida
cação
ao
QUARTA-FEIRA, 2 DE MARÇO DE 2022
Deslocação aos locais ao longo da albufeira para PPF, RWP, Arman Group
delimitação
ifing s
QUINTA-FEIRA, 3 DE MARÇO DE 2022
Debreifing sobre os achados durante a Todos
delimitação e os proximos passos

14h00
00
08:00–11:00

Militantes da Frelimo em Manica saíram à rua para exaltar os feitos do Presidente da República

A

FRELIMO, na província de Manica, marchou semana finda
pelas ruas e avenidas
da cidade de Chimoio,
numa caravana composta por
militantes, membros e simpatizantes do partido em saudação ao Presidente da Republica, Filipe Nyusi, pelos feitos
que valeram a sua distinção de
campeão de gestão de desastres naturais.
A marcha percorreu várias
artérias da urbe, com os membros empunhando dísticos,
bandeiras e cartazes com dizeres de exaltação ao Chefe do
Estado, para mostrar o esforço
que tem estado a fazer para o
bem-estar dos moçambicanos.
O primeiro secretario do

Comité Provincial da Frelimo
em Manica, Tomás Chithango, disse que os membros,
militantes e simpatizantes
apreciam e reconhecem o trabalho abnegado que o Presidente Nyusi tem realizado para
o bem-estar da população.
Considera que este trabalho tem se reflectido na mudança de atitude dos moçambicanos, bem como na tomada
de consciência para a promoção permanente da unidade
nacional e na sua participação
no desenvolvimento.
Disse ainda que os membros, militantes e simpatizantes da Frelimo reconhecem e
exaltam a capacidade que o
Presidente da República tem
demonstrado na busca de
consensos com a liderança da

vítima do terrorismo”, disse
Chithango, acrescentando que
a rápida resposta do Governo
na mitigação dos efeitos das
catástrofes naturais contribui
para aliviar o sofrimento de
muitas pessoas.
Considerou ainda como
prova do empenho do PR, a
mobilização de vacinas contra
a Covid-19, o que permitiu a
imunização de mais de 12 milhões de pessoas da população elegível no país, e destes,
756.658 são da província de
Manica.
Falou também dos avanços
alcançados no alargamento
das redes de fornecimento de
energia e água, melhoramento
das vias de acesso e outras actividades que contribuem para
aliviar a vida da população.

Renamo em prol da paz efectiva e definitiva.
Sustentou que, foi com a
sua direcção acertada que foi
possível implementar o processo de Desmilitarização,
Desmobilização e Reintegração (DDR) dos homens residuais da Renamo, cuja realização situa-se em mais de 60 por
cento.
“Os membros, militantes e
simpatizantes da Frelimo, em
Manica, querem exprimir a sua
profunda saudação ao camarada Presidente que assumiu a
tarefa de resgatar a paz efectiva. Somos testemunhas da incansável e frequente presença
do Presidente da República em
todos os cantos do país, disseminando o amor e esperança à
população de Cabo Delegado,

06:30-16:30

08:30-10:30

ARQUIVO

nos últimos cinco anos, como
é o caso de frotas de táxis, tendo sido registados até agora 12
viaturas que operam na área
municipal, graças à pavimentação das estradas e abertura de
novas ruas até ao interior dos
bairros.
De acordo com Munguambe, a promessa feita em 2018
durante a campanha eleitoral
para o segundo mandato, de
transformar a vila em cidade está em vias de se cumprir,
“porque já reunimos requisitos
para passarmos à cidade de nível “D”, que é o último escalão,
com 75 pontos dos 50 exigidos”.
O edil explicou ainda que,
em 2019, sem submeter nenhuma candidatura para o

efeito, o Conselho de Ministros,
depois de uma avaliação, elevou Manhiça do nível “C” para
a categoria de vila do nível “A”.
“Isto tudo é resultado do
bom desempenho dos munícipes e dos colaboradores da
autarquia”, acrescentou Munguambe, assegurando que já
foi cumprido em 63 por cento
o manifesto eleitoral apresentado em 2018 e o plano económico social para 2021 em 91 por
cento.
Fazendo um balanço das
actividades do Conselho Municipal da Vila da Manhiça, no
II semestre de 2021, o edil disse que a produção agrícola na
presente época situou-se nas
456.897 toneladas colhidas
numa área de 5559 hectares,

Albufeira do Massingir

Sala de reunião da ARASUL

Maputo, 24 de Fevereiro, 2021

1

Este processo observará o protocolo sanitário previsto no Decreto no 56/2021 de 13 de Agosto referente a
contenção da propagação da pandemia da COVID-19

Implementado por

Apoiado por

1754
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REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

00

A BOA orientação, capacidade de controlo do sistema de
cobranças e utilização racional
dos fundos no município da
Manhiça, província de Maputo,
ditou o crescimento do nível
de colecta das receitas próprias
que passou de pouco mais de
cem mil meticais mensais para
acima de um milhão de meticais por mês.
Luís Munguambe, presidente do Conselho Municipal
da Manhiça, disse em entrevista ao “Notícias” que a criteriosa
aplicação dos fundos colectados determina também os bons
resultados alcançados até ao
momento.
Citou como exemplo de
crescimento da vila, o surgimento de diversos serviços

Sala de reuniões da
comunidade
pesqueira
(Cubo)

Os locais da reunião serão confirmados posteriormente pelas autoridades locais.

Cobrança de receitas
determina crescimento

A vila da Manhiça está a crescer e a edilidade almeja transformá-la em cidade

Gabinete
da
Administradora, Massingir

Para participar na consulta, por favor contacte contacto@armagroupds.org e (+ 258 87 502 7003).

MUNICÍPIO DA MANHIÇA

com destaque para batata-doce, mandioca e banana.
Para conseguir os resultados apresentados, Munguambe
disse que o município apoiou
os agricultores para a primeira
época da campanha agrícola
2021-2022 com cerca de quatro toneladas de sementes diversas, incluindo feijão, milho,
amendoim e hortícolas.
O município empenhou-se também nos programas
de controlo da sanidade animal, destacando-se as acções
de vacinação de aves contra
newcastle e felinos contra a
raiva. Nos transportes, a edilidade está em vias de adquirir
três autocarros de transporte
de passageiros, que irão se juntar a outros três que já operam
em diferentes rotas e, segundo
Munguambe, o principal desafio é a contínua melhoria das
vias de acesso e construção de
asilo para idosos.
Para o partido Frelimo, o
desempenho do Conselho Municipal da Vila da Manhiça é satisfatório porque está a cumprir
com as promessas feitas no que
se refere ao melhoramento da
rede de abastecimento de água,
vias de acesso e construção de
infra-estruturas sociais.
Reconhece que ainda persiste a preocupação em relação
à expansão e melhoramento da
qualidade de energia eléctrica nos bairros, mas a bancada
municipal da Frelimo na Manhiça congratula a edilidade
pelo facto de ter conseguido
aumentar a colecta de receitas
próprias.

Local

tro de

ano

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. O Instituto Nacional de Emprego, Instituto Público, abreviadamente, designado INEP, IP, torna público
que estão abertos concursos para o fornecimento de bens e prestação de serviços, de acordo com o
quadro abaixo.
2. Assim sendo, convida-se todas as pessoas colectivas interessadas e que reúnam as condições de elegibilidade a apresentarem propostas em cartas fechadas.

RÇO DE
Entrega das
Abertura das
Preço do
PPF, RWP
propostasara propostas
Caderno

Garantia
Provisória

Objecto

Modalidade

Fornecimento de
Combustível e
Lubrificantes.

Concurso
Limitado

Géneros Alimentícios

Concurso
Limitado

O DE
Até 10.30 horas
11.00 horas do
do dia 8/3/2022 a dia 8/3/2022
odos 1.000,00MT

Serviços de Manutenção
de Imóveis – Empreitada
de Obras.

Concurso
Limitado

Até 11.00 horas
do dia 8/3/2022

11.30 horas do
dia 8/3/2022

1.000,00MT

Conforme o
Caderno de
Encargos

Até 12.00 horas
do dia 8/3/2022

12.30 horas do
dia 8/3/2022

1.000,00MT

Conforme o
Caderno de
Encargos

Até 13.00 horas
do dia 8/3/2022

13.30 horas do
dia 8/3/2022

1.000,00MT

Conforme o
Caderno de
Encargos

Fornecimento de
Passagens Aéreas
Dentro e Fora do País.

Concurso
Limitado

Prestação de Serviços
Gráficos

Concurso
Limitado

Até 10.00 horas
do dia 8/3/2022

10.30 horas do
dia 8/3/2022

1.000,00MT

Conforme o
Caderno de
Encargos
Conforme o
Caderno de
Encargos

3. O caderno de encargos poderá ser consultado e/ou adquirido na Repartição de Aquisições deste Instituto, mediante a apresentação do comprovativo de depósito do valor do caderno de encargos na conta
no 1058066921001MZN, domiciliada no Standard Bank.
4. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto no 5/2016, de 8 de Março,
conjugado o com o Decreto no 89/2021, de 29 de Outubro.
5. As propostas serão recebidas e abertas na sede do INEP, IP, na Repartição de Aquisições, 1o andar, sito
na Av. 24 de Julho, no 2240.

Maputo, aos 24 de Fevereiro de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
1737

Av. 24 de Julho, no 2240 MAPUTO; e-mail: info.inep@inep.gov.mz; www.inep@inep.gov.mz
www.emprego.inep.gov.mz:8080
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Formação nas FADM
deve ser permanente
e contínua

A formação das FADM deve estar à altura de responder aos desafios do momento

O

PROCESSO de formação nas Forças
Armadas de Defesa de Moçambique
(FADM) deve ser um
acto permanente e contínuo
para responder a dinâmica
das ameaças cada vez mais
difusas.
Quem assim afirma é o
Ministro da Defesa Nacional,
Cristóvão Chume, que falava
sábado último, na cidade da
Beira, província de Sofala, na
abertura do ano operacional e
desportiva das FADM, que decorreu sob o lema “Forças Armadas de Defesa de Moçambique, Disponíveis, Flexíveis
e Prontas para Empregar o seu

Produto Operacional de Forma Racional e Realista”.
Chume recordou que a
missão das FADM é defender
a soberania e a integridade do
país, o que requer a permanente prontidão para responder a qualquer cenário.
“É assim que, em relação
às aulas de preparação combativa, gostaríamos que as
FADM considerassem, para
além das actividades de carácter intrinsecamente militar, alguns aspectos. Criar
condições para tornar os planos de preparação combativa
flexíveis, que possibilitem incorporar formações ou aulas
que respondam às ameaças

actuais resultantes do terrorismo”, afirmou Chume.
Acrescentou ainda que é
necessário incluir nas aulas,
matérias ligadas à conservação do património infra-estrutural e material das FADM,
implementar a componente
de educação cívico-patriótica
e sobre os direitos humanos e
humanitários.
Para o ministro urge a necessidade de introduzir aulas
relativas ao papel das FADM
no contexto da reconstrução
das zonas destruídas pelos
terroristas.
Por outro lado, Cristóvão
Chume garantiu que, no presente ano, as FADM irão con-

tinuar a reforçar a sua prontidão combativa, bem como
a capacidade de intervenção.
Nestes termos, de acordo com o ministro da Defesa Nacional, é obrigação dos
comandantes assegurar a
materialização dos compromissos assumidos e, para tal,
deverão saber sensibilizar os
seus subordinados, de modo
a identificarem-se com esses
cometimentos.
Daí que exortou para que
se empenhem no sentido de
transferir os planos do papel para o terreno, o que irá
se traduzir no cumprimento
cabal do papel das FADM no
país.
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Termina hoje
recenseamento militar

Jorge Leonel, director nacional dos Recursos Humanos do MDN

JOANA MACIE
TERMINA oficialmente hoje,
em todo o território nacional e
na diáspora, a campanha de recenseamento militar referente
a 2022, com indicação do cumprimento da meta de inscrever
200 mancebos. Até sexta-feira
última, 192.570 jovens haviam
sido inscritos, o que corresponde a 96.29 por cento.
O director nacional dos Recursos Humanos do Ministério da Defesa Nacional (MDN),
Coronel, Jorge Delfim Leonel,
explicou em entrevista ao “Notícias” que só na última semana foram recenseados 30.999
mancebos, o equivalente a
15.50 por cento, sendo 20.188
do sexo masculino e 10.811 femininos, o que representam

uma prestação positiva.
“Estamos a registar, em
média, 30 mil jovens por semana e, se a tendência continuar
nos três dias que faltam iremos
ultrapassar a meta estabelecida”, disse Leonel, clarificando
que, a partir de amanhã e durante 30 dias, abre-se espaço
para aqueles que não se recensearam até hoje, possam fazê-lo nos centros provinciais do
Recrutamento e Mobilização.
De acordo com Jorge Leonel, os resultados positivos até
aqui alcançados devem-se à
forte colaboração das estruturas locais na mobilização dos
jovens para aderirem ao recenseamento e dos órgãos de comunicação social na publicitação do acto.
Afirmou ainda que as ac-

ções terroristas em Cabo Delgado não impediram o prosseguimento do processo, pois os
jovens afectados foram identificados e recenseados pelas
brigadas móveis onde se encontram.
Dados preliminares indicam que a província de Manica
está em primeiro lugar no cumprimento da meta com cerca de
126.48 por cento, seguida de
Nampula com 120.93 e Zambézia com 101.49 por cento.
Apesar do balanço satisfatório, Leonel indica que o
processo registou dificuldades
decorrentes da situação vivida em alguns distritos de Cabo
Delgado e do ciclone “Ana” nas
províncias de Sofala, Zambézia,
Tete e Manica, mas mesmo assim foi possível superar a meta
em alguns pontos antes da data-final.
Falando especificamente de
Cabo Delgado, Jorge Leonel explicou que a meta prevista para
o presente ano era de 14.952,
mas até sexta-feira tinham sido
registados 10.780 jovens, o que
corresponde a 72 por cento,
mas acredita se estará próximo, tendo em conta os 30 dias
depois do dia 28 de Fevereiro
(hoje).
Acrescenta que este ano se
fez uma inovação que consistiu no envio de supervisores a
todas as províncias, que participaram desde o lançamento
da campanha e acompanharam
o decurso do próprio recenseamento, o que elevou, não
só a moral dos recenseadores,

mas também fez com que as
estruturas de base pudessem
se identificar com o processo,
uma vez que tiveram contacto
com supervisores do nível central.
Jorge Leonel aconselha
os jovens a perceberem que
o recenseamento militar visa
permitir o Governo ter a ideia
de quantos cidadãos estão em
idade militar num determinado ano, afastando o mau entendimento da parte de alguns
jovens que pensam que o recenseamento significa incorporação automática nas Forças
Armadas.
Apelou aos jovens a identificarem-se com o processo,
tendo em conta que são cidadãos moçambicanos com
o dever de defender a pátria e
recordou que aqueles que não
se recensearem e não regularizarem a sua situação nos prazos
previstos serão considerados
faltosos e sofrerão as medidas
previstas na lei.
Disse que a apresentação do
documento de regularização da
situação militar é exigida para
o ingresso ao ensino superior,
candidatura para o emprego,
obter carta de condução, entre
outras situações.
“São medidas leves, mas
que fazem com que os jovens
percebam que há necessidade
de aderir ao processo”, explicou Leonel, considerando que
a defesa da pátria não pode ser
abdicada e há necessidade de
toda a sociedade se unir para a
pacificação do país.
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A energia está a
reinventar-se.
E nós também!

Total está a
transformar-se
e a tornar-se
TotalEnergies
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RESERVA ESPECIAL DO NIASSA

ANÚNCIO DE VAGA

SECTOR DE INFRA-ESTRUTURAS
UNIDADE DE PROCURMENT

DEPARTAMENTO DE MINA – DRY MINE
Candidatos (as) interessados (as) que reúnem os requisitos necessários e que
estejam interessados (as) nesta vaga, são convidados submeter suas candidaturas
ao endereço electrónico: recruitment@kenmaremoz.com

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Instalação de uma Vedação Eléctrica Metálica de Protecção de
42Km, no Distrito de Mecula na Província do Niassa

POSICAO: SUPERVISOR DE TURNO-DRY MINING

CONCURSO Nº 04/CONST/AFD – VEDAÇÃO
MECULA / UP - REN / 2022

NUMERO DE VAGAS: 1
Ref nº: KME 25.02.2022

1. A Reserva Especial do Niassa recebeu fundos da Agência Francesa de Desenvolvimento,
para o Financiamento do Projecto de Instalação de uma Vedação eléctrica Metálica
de protecção de 42 Km de extensão com as seguintes características gerais: altura
da vedação 90cm; tipo de postes metálicos; número de fios de arame galvanizado 4;
tipo de eletrificação Painel solar, a ser construída na Reserva Especial do Niassa, no
Distrito de Mecula na Província do Niassa.
2. O Presente pedido de Manifestação de Interesse, tem como objectivo fazer a prévia qualificação
de Empresas da área de Instalação de vedações eléctricas com capacidade comprovada para a
realização da empreitada acima indicada.
3. Com efeito, são convidadas todas empresas elegíveis a expressar o seu interesse em prestar
serviços para a Instalação da Vedação supracitada.
São elegíveis as empresas que demonstrarem possuir Qualificação Jurídica, Qualificação
Técnica, Qualificação Financeira e Regularidade Fiscal, através da apresentação da respectiva
documentação comprovativa.
Os Potenciais concorrentes deverão de forma individualizada prestar de entre outras as
seguintes informações:
1. Qualificação Jurídica:
1.1– Cópia reconhecida do Alvará da 6ªClasse, Categoria V e Sub categorias 4ª até 7ª,
1.2 - Cópia reconhecida da Certidão de Quitação das Finanças,
1.3 - Cópia reconhecida da Certidão de Quitação do INSS,
1.4 - Cópia reconhecida da Certidão de Registo Definitivo ou BR,
1.5 - Cópia reconhecida da Certidão de Não Falência do Tribunal Judicial,
1.6 - Cópia reconhecida da Certidão do Ficheiro de Unidade Estatística.
1.7 – No caso de um agrupamento de empresas “J.V”( joint venture ), apresentar documento
original da transmissão do acordo de agrupamento das empresas “J.V” assinado e
reconhecido pelo Registo e Notariado.
2. Qualificação Técnica:
2.1 – Cópia reconhecida do Certificado de Habilitações do Técnico Superior com mínimo de 3
anos de experiência;
2.2 – Inscrição do Técnico Superior no Ministério de Obras Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos;
2.3 – CV do Técnico Superior com mínimo de 3 anos de experiência;
2.4 – Lista de Obras executadas nos últimos 3 anos similares ao objecto do presente
concurso, anexar comprovativo de obras executadas através da cópia reconhecida do
auto de recepção provisória ou definitiva de cada obra;
2.5 – Lista dos equipamentos mínimos para executar a obra, indicando se são da propriedade
da empresa ou se serão alugados.
2.6 – Nota explicativa de medidas a adoptar na segurança dos trabalhadores, durante a
execução da obra.
2.7 – Declaração de integridade, elegibilidade socio-ambiental assinada e carimbada.
3. Qualificação Financeira:
3.1 – Cópia do Balancete da empresa dos últimos 3 anos,
3.2 – Extracto de conta bancária original da empresa dos últimos 6 meses.
4. O Concurso será realizado de acordo com os procedimentos constantes do Regulamento de
Contratação de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto 5/2016, de 8 de Março e esta aberto a todos concorrentes que
manifestarem interesse e conforme definido no referido regulamento.
5. As Manifestações de Interesse dos interessados deverão ser entregues em triplicado num
envelope fechado, nos endereços abaixo indicados, até às 16.00 horas do dia 25 de Março de
2022.
Reserva Especial do Niassa
Escritórios em Mbatamila
Unidade de Procurment.
Mbatamila - Distrito de Mecula.
OU
WCS Moçambique
Escritórios em Maputo
Sita na Rua Orlando Mendes Street nº0163
Sommerschild
Maputo.
Os interessados poderão obter informações adicionais através do seguinte endereço: Reserva
Especial do Niassa.
Escritório de Mabatamila
Unidade de Procurment.
E – Mail : crajabo@wcs.org
Cell: 876767140 / 844662842
Mbatamila – Distrito de Mecula
Manifestação de interesse enviada por correio electrónico (E – Mail) e / ou por Fax não serão
consideradas e o anúncio terá 21 dias após a sua publicação no Jornal "Notícias".
Mbatamila, aos 23 de Fevereiro de 2022
O Administrador da Reserva Especial do Niassa
(Ilegível)
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Data Limite: 9/03/2022
Principais funções e responsabilidades, embora não se limitando a estas:
• Garantir o cumprimento eficaz de Saúde e Segurança Ocupacionais e Sistema de
Gestão Ambiental, políticas, procedimentos, processos, padrões, normas de acordo
com as diretrizes da Kenmare bem como dos requisitos legais e estatutárias;
• Executar o plano de produção de 36 horas, consistente com os requisitos do plano
de produção de 14 dias;
• Identificar iniciativas e oportunidades de melhoria contínua em todas as áreas das
operações de mineração;
• Garantir que a perda de produção e falhas do equipamento seja mantida ao mínimo;
• Realização de inspecções regulares e fazer o devido regito;
• Garantir a aderência às especificações do fabricante, para prolongar a vida útil do
equipamento;
• Garantir que o pessoal de manutenção seja consultado e informado adequadamente
sobre as falhas do equipamento;
• Garantir que as reparações sejam realizados apenas por pessoal autorizado e de
acordo com as instruções de trabalho e os requisitos / procedimentos de segurança;
• Garantir que a manutenção seja feita sem danos ou interferência em outras peças
ou sistemas;
• Garante que os problemas sejam resolvidos dentro de níveis adequados de prestação
de contas e responsabilidade por indivíduos e equipas;
• Incentivar os membros da equipa a se envolverem activamente na busca e
implementação de soluções;
• Grantir que os objectivos individuais e da companhia sejam claramente especificados
e acordados;
• Garantir que a assiduidade seja gerido de forma eficiente e eficaz;
• Garantir a adesão às políticas e procedimentos financeiros e operacionais e reduzir
o desperdício relacionado ao tempo dos trabalhadores quanto à utilização de
materiais ou equipamentos;
• Realizar outras tarefas atribuídas pelo Superintendente, fora do plano de produção
semanal
• Garantir que os mecanismos de controlo sejam comunicados e compreendidos por
todas as partes interessadas;
• Verificar se os manuais de formação técnica e os procedimentos estejam disponíveis
para todos os trabalhadores;
• Verificar se cada Operador possui um arquivo actualizado e completo;
• Garantir que os cronogramas de competências sejam comunicados e respeitados;
• Garantir que todos os livros de registo diário sejam devidamente assinados;
• Garante que os relatórios de turnos sejam concluídos por turno, no formato acordado
e comunicados atempadamente a todas as partes relevantes;
• Realizar outras tarefas atribuídas pelo Superintendente.
Requisitos
Conhecimento e Experiência:
• Nacionalidade Moçambicana;
• Habilitações Literárias-Licenciatura em Engenharia numa das seguintes áreas
Florestal, Minas, Química, Mecânica;
• Ter pelo menos 2 anos de experiência na área Mineira;
• Fluência em língua Portuguesa e noções de língua Inglesa;
• Experiência de Gestão de equipas em Operações Mineiras, é vantagem;
• Possuir Carta de Condução é vantagem.

O candidato ideal deverá ter as seguintes habilidades e atributos:
• Capacidade de trabalhar em equipa;
• Planeamento e Organização;
• Gestão de Tempo e de Stress;
• Adaptabilidade.

We Care, We Grow, We Excel.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

INSTITUTO MOÇAMBICANO DE GOVERNAÇÃO

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CORPORATIVA

CONCURSO PÚBLICO Nº 47A000141/SBQP/02/2022

Integridade, Ética e Transparência

CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA À REALIZAÇÃO DA AUDITORIA FINANCEIRA ANUAL DO PRODIAS - EXERCÍCIO 2020/21

ASSEMBLEIA GERAL DO IGCmz

1.

CONVOCATÓRIA
Em conformidade com o disposto no artigo catorze, número quatro dos Estatutos
do Instituto Moçambicano de Governação Corporativa – IGCmz, convoco os
membros deste Instituto para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, na
quarta-feira, dia 30 de Março de 2022, com início às 16.00h, no Instituto de
Formação da TMCEL, Bairro da Sommerschield, em Maputo, com a seguinte
ordem de trabalhos:
1. Leitura e assinatura da Acta da Assembleia Geral Ordinária de 1 de
Dezembro de 2021;
2. Apresentação, discussão, modificação e aprovação do Relatório de
Actividades e Contas do exercício fiscal de 2021, e leitura do Parecer do
Conselho Fiscal;
3. Eleição de novos membros dos órgãos sociais;
4. Diversos (não deliberativo).

2.

3.

O Ministério das Obras Públicas Habitação e Recursos Hídricos, através
da Direcção Nacional de Abastecimento de Água, pretende contratar uma
consultoria para levar a cabo uma auditoria financeira do PRODIAS do exercício
findo de 2021, bem como o resultado das suas operações e os seus fluxos de caixa
(fundos recebidos e despesas executadas). Os auditores deverão emitir uma
opinião sobre a conformidade do fluxo de fundos off-CUT conforme os acordos.
Neste contexto, a Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento
convida empresas de consultoria elegíveis e interessadas a apresentarem
a sua manifestação de interesse para elaboração da estratégia de recursos
humanos.
A manifestação de interesse deverá ser acompanhada pela seguinte
informação:
•
Carta de manifestação de interesse;
•
Curriculum Vitae da empresa;
•
Informação relevante, relativa a experiência na execução de serviços
similares.

4.

A Manifestação de Interesse deverá ser apresentada em original e 2 (duas)
cópias até às 10.00 horas do dia 22 de Março de 2022 no endereço abaixo
indicado.

Departamento de aquisições
Edifício da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento
Rua da Imprensa 162, 2º andar,
Maputo - Moçambique.
5.

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.
Maputo, aos 28 de Fevereiro de 2022
Departamento de Aquisições
1796

Os documentos a serem apreciados serão enviados oportunamente por email.
NB: Se até meia hora depois da hora marcada para o início da Assembleia não
houver quórum, a mesma será realizada e deliberará, com o número de membros
presentes, conforme estabelecido nos estatutos.
Maputo, aos 28 de Fevereiro de 2022
___________________________________
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Luís Magaço Jr.
1787

Beira Agricultural Growth Corridor

ANÚNCIO DE VAGAS
Oficial de Mercados Agrícolas
Local: Chimoio
A BAGC está a implementar um programa de promoção de utilização de
insumos melhorados em Sofala e Manica. Para alcançar os objectivos do
projecto a BAGC pretende recrutar dois extensionistas (Mouha e Tsetsera)
e um oficial de Marketing(Chimoio).
Requisitos:
a) Oficial de Mercado
• Formação superior em Extensão rural, Agronomia, Agro-negócio,
ou áreas afins;
• Pelo menos 10 anos de experiência de trabalho com pequenos
produtores e sua ligação com sector privado;
• Domínio da língua inglesa escrita e falada;
• Disponibilidade imediata.
b) Extensionistas
• Formação superior ou média em Extensão rural, Agronomia, Agronegócio, ou áreas afins;
• Pelo menos 5 anos de experiência de trabalho como Extensionista
na promoção e transmissão de tecnologias na hortícultura;
• Fluência escrita e oral nas línguas Portuguesa e Inglesa;
• Conhecimento de informática nos pacotes MS word, Excel, Power
Point e internet;
• Possuir carta de motorizada 125 CC.;
• Disponibilidade imediata.
Os interessados poderão enviar a sua carta de candidatura indicando o
posto a que se candidatam acompanhada do seu CV até dia 4 de Março de
2022 através do endereço electrónico
corredordabeira@gmail,com; partnerships.corridor@gmail.com.
1787

ENCONTRE AS MELHORES
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

www.desaﬁo.co.mz

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

007/2022

14

PUBLICIDADE

Segunda-feira, 28 de Fevereiro de 2022

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL

Consultoria
SNV-Organização Holandesa para o desenvolvimento, é uma organização não-lucrativa
de desenvolvimento internacional. Fundada na Holanda há 50 anos, construímos uma
presença local, a longo prazo em 39 dos países mais pobres na Ásia, África e América Latina.
Acreditamos que ninguém deveria viver na pobreza. Dedicamo-nos a apoiar uma sociedade
na qual todas as pessoas, independentemente de raça, classe ou género, têm a liberdade de
procurar o seu desenvolvimento sustentável. O nosso foco é aumentar a renda das pessoas e
oportunidades de emprego em sectores produtivos, como a agricultura, bem como melhorar
o acesso a serviços básicos, como energia, água, saneamento e higiene com objectivo de
ajudar a cumprir a nossa missão.
Contexto
SNV e parceiros estão a implementar o Programa Cadeia de Valor e Oportunidade para
Emprego para Jovem (OYE EKN) nos distritos de Balama, Montepuez e Namuno na província
de Cabo Delgado. Pretende realizar a avaliação Intermédia das actividades do projecto, desde
2019 até ao presente.
É neste contexto que a SNV está a contratar um consultor para condução desta avaliação
e apresentação dos resultados, conforme o esperado (ver TdR). Os interessados, deverão
solicitar os Termos da Referência, pelo email: mzprocurement@snv.org, com o seguinte
título: “Solicitação de TDR _MTE_EKN OYE Program”

Nos termos da lei e do contrato de sociedade é convocada a Assembleia
Geral da Sociedade GK Ancuabe Graphite Mine, SA, sociedade anónima,
com o capital social de duzentos mil meticais, com sede social no distrito
de Ancuabe, mina de grafite de Ancuabe, registada na Conservatória do
Registo das Entidades Legais de Maputo sob o número um zero zero dois
sete cinco zero nove zero, a ter lugar no dia 30 de Março de 2022, com início
às 15.00 horas, nos escritórios da Sociedade em Maputo na rua 1301, no
61, com a seguinte ordem de trabalho:
Primeiro Ponto: Apresentação das contas e do relatório de auditoria de
2021.
Maputo, aos 23 de Fevereiro de 2022
O Presidente da Mesa da Assembleia
2146

Envio de Propostas
As propostas deverão ser enviadas para o mesmo email mzprocurement@snv.org,
fazendo referência ao assunto, “Consultoria MTE_EKN OYE Program”; sendo que a datalimite para a submissão das propostas será o dia 7 de Março de 2022, até às 23.59 horas.
A melhor proposta será seleccionada com base nos procedimentos e políticas de licitação
em uso na SNV e somente os proponentes que preencham os requisitos, serão contactados.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO
DIRECÇÃO PROVINCIAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES
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Anúncio de Concursos
A Direcção Provincial de Saúde de Maputo, através dos Fundos do Orçamento do Estado, Pro-Saúde, GAVI,
Ariel, Banco Mundial CDC, e Outros, convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para
fornecimento de bens e serviços de acordo com o seguinte concurso:
N°

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO ZAMBEZE

Número do
Concurso

Modalidade
de
Contratação

Objecto do Concurso

Data e
hora para
entrega das
Propostas

Valor da
Garantia
Provisória

Data do
Anúncio de
posicionamento

Custo do
caderno de
encargo

Validade
das
Propostas

Data e hora de
abertura da
propostas

Concurso
Público

Contratação de serviços de
aluguer de sala ornamentadas com equipamento
sonoro e catering, Buff, matabicho, almoços águas e
doces, manhã e a tarde para
reuniões, seminários, formações.

21/3/2022
às 9.00 horas

N/A

23/3/2022
13.00 horas

2000,00MT

120 dias

21/3/2022 as
9.15 horas

58K013461/
CP0001/
DPSM/22
1

Lote 1Matutuine
-(Ponta de Ouro)
Lote 2Marracuene
Lote 3- Matola

FUNDO CATALÍTICO PARA INOVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

2

58K013461/
CP0002/
DPSM/22

Concurso
Público

Contratação para forneci21/3/2022
mento de combustível e luàs 10.00 horas
brificantes

N/A

23/3/2022
13.00 horas

2000,00MT

120 dias

21/3/2022 as
10.15 horas

3

58K013461/
CL0001/
DPSM/22

Concurso
Limitado

Contratação de serviços
para fornecimento de material de higiene e limpeza

11/3/2022
às 9.00 horas

N/A

15/3/2022
14.00 horas

500,00MT

120 dias

11/3/2022
As 9.15 horas

N/A

15/3/2022
14.00 horas

500,00MT

120 dias

11/3/2022
As 10.15 horas

(Empresas)
Data: 21/2/2022
Crédito Nº P164847
1. O Governo de Moçambique, através do Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC) e
da Administração Nacional de Estradas (ANE) está a implementar o Projecto de Comércio e
Conectividade da África Austral (PCCAA), com financiamento do Banco Mundial, que visa aumentar
a coordenação comercial regional, reforçar cadeias de valor regionais e melhorar o acesso às
infra-estruturas, incluindo investimentos ao longo dos Corredores de Beira e de Nacala, que ligam
Moçambique ao Malawi e ao longo do Corredor de Maputo, que liga Moçambique à África do Sul,
através da Ponta do Ouro, e pretende aplicar parte dos fundos do Projecto para a implementação do
Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração (FCID).
2. O Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração é parte integrante da Componente 3 do PCCAA,
cuja implementação está sob a coordenação técnica da Agência de Desenvolvimento do Vale do
Zambeze (Agência do Zambeze).
3. O Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração é um mecanismo de apoio aos Pequenos
Produtores, Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME´s) e tem como objectivo reforçar cadeias
de valor com impacto no comércio com o Malawi e exportação nos Corredores da Beira, Nacala e
Maputo, através de investimentos privados e investimentos públicos complementares em bens e
serviços.
4. Assim, a Agência do Zambeze, através da Unidade de Gestão do Fundo Catalítico para Inovação e
Demonstração (UGF-FCID) convida empresas para a manifestação de interesse na formulação de
propostas de projectos de investimento que visam o desenvolvimento de cadeias de valor com
impacto no comércio com o Malawi e exportação. As empresas interessadas deverão fornecer
informação, indicando que estão capacitadas para implementar actividades comerciais com o
Malawi, a região (SADC) e outros mercados. As empresas podem associar-se para reforçar as suas
capacidades.
QUEM SE PODE CANDIDATAR: Empresas Privadas, Cooperativas e Associações dotadas de personalidade
jurídica em Moçambique.
ÁREA DE INTERVENÇÃO: Os projectos a propor, provenientes de entidades sediadas no território nacional
deverão ser realizados nos Corredores da Beira, de Nacala e de Maputo (Ponto de Ouro).
As entidades requerentes interessadas e elegíveis deverão manifestar o seu interesse, a partir do dia 21 de
Fevereiro, através da submissão de uma Nota Conceptual, que pode ser descarregada do Website do FCID:
www.fundocatalitico.co.mz (página Documentos).
Endereço:
Agência de Desenvolvimento do Vale do Zambeze
Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração
Avenida Eduardo Mondlane, n.º 161
Cidade de Tete-Moçambique
Email: apoio@fundocatalitico.co.mz
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4

58K013461/
CPD0001/
DPSM/22

Concurso
Pequena
Dimensao

Contratação de serviços gráficos (serviços de tipografia,
panfletos publicitários, es- 11/3/2022
tampagem, impressão, foto- às 10.00 horas
cópias, encadernação, fichas
impressos dísticos roll Ups)

5

58K013461/
CL0003/
DPSM/22

Concurso
Limitado

Contratação para fornecimento de aparelhos de som e
11/3/2022
imagem (Televisor, máquina
às 11.00 horas
fotográfica, aparelhagem de
som,)

N/A

15/3/2022
14.00 horas

500,00MT

120 dias

11/3/2022
As 11.15 horas

6

58K013461/
CL0004/
DPSM/22

Concurso
Limitado

Contratação para fornecimento de material de consu- 11/3/2022
mo para informática (toner, às 12.00 horas
flash, antivírus)

N/A

15/3/2022
14.00 horas

500,00MT

120 dias

11/3/2022
As 12.15 horas

7

58K013461/
CL0005/
DPSM/22

Concurso
Limitado

Contratação para forneci11/3/2022 As
mento de serviços de segu12.45 horas
ros de veículos

N/A

15/3/2022
14.00 horas

300,00MT

120 dias

11/03/2022
As 13h

8

58K013461/
CC0003/
DPSM/22

Contratação de serviços
para fornecimento de equiConcurso por
pamento de comunicações e
cotações
telecomunicações (PBX, Telefones fixos)

7/3/2022
às 9.00 horas

N/A

9/3/2022
14.00 horas

N/A

90 dias

7/3/2022
às 9.15 horas

9

58K013461/
CC0004/
DPSM/22

Contratação para forneciConcurso por mento de equipamentos de
7/3/2022
cotações
segurança e sinalização (Câ- às 10.00 horas
maras de vigilância)

N/A

9/3/2022
14.00 horas

N/A

90 dias

7/3/2022
As 10.15 horas

58K013461/
10 CC0005/
DPSM/22

Contratação de serviços de
Concurso por
7/3/2022
Manutenção de equipamencotações
às 11.00 horas
tos de frio (A/C e geleiras)

N/A

9/3/2022
14.00 horas

N/A

90 dias

7/3/2022
às 11.15 horas

58K013461/
11 CC0006/
DPSM/22

Contratação de serviços para
7/3/2022
Concurso por manutenção de máquinas e
cotações
equipamentos (fotocopiado- às 11.45 horas
ras e Impressoras)

N/A

9/3/2022
14.00 horas

N/A

90 dias

7/3/2022
às 12.00 horas

58K013461/
12 CC0007/
DPSM/22

Contratação de serviços para
fornecimento de uniforme
7/3/2022
Concurso por
e calçado para pessoal Adàs 12.30 horas
cotações
ministrativo da Secretaria e
Agentes de serviços

N/A

9/3/2022
14.00 horas

N/A

90 dias

7/3/2022
às 12.45 horas

1. Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do
Concurso ou adquirí-los no endereço abaixo indicado deste anúncio, pela importância não reembolsável
por cada. O pagamento deverá ser em depósito directo no Banco (conta: DPSM – Receitas, Banco Millennium Bim n.º 0486721266);
2. As propostas deverão ser acompanhadas obrigatoriamente com os documentos de qualificação actualizados e autenticados definidos no documento do concurso.
3. Os concursos serão regidos pelo Decreto n° 5/2016, de 8 de Março;
4. A abertura das propostas vai decorrer na actual Instalação da Direcção Provincial de Saúde de Maputo, sita
na Matola G, Rua n˚ 12232, Telefone n°21644255, 1˚ Andar, Sala de Reuniões, próximo ao Auditório Municipal
Carlos Tembe, Matola 700.
Maputo, Fevereiro de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)
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BEIRA AGRICULTURAL GROWTH CORRIDOR BEIRA PARTNERSHIP- (BAGCP)

CONCURSO DE OBRAS
A Beira Agricultural Growth Corridor convida todas partes interessadas a apresentarem propostas
para Serviços de Reabilitação e Pintura dos escritórios situados no Bairro 4, Rua do Hotel Executiva,
Cidade de Chimoio, para a apresentação da Proposta Técnica e Financeira em envelope selado até
ao dia 4 de Março de 2022.
A visita ao local para a avaliação dos trabalhos está agendada para às 11.30 horas no dia 1 de Março
de 2022.
As propostas devem ser entregues no local acima indicado das 8.00 às 17.00 horas acompanhadas
pelos seguintes documentos:
1.
2.
3.
4.
5.

Alvará.
Certidão de Registo Comercial.
Certidão de quitação das Finanças.
Certidão de Segurança Social.
O Período de validade das propostas é de 60 dias.

Maputo
T +258 305 558
C +258 84 306 96 51
E ezhou@beiracorridor.org
Rua Av. Olof Palm, no 720, R/C Bairro
Central

Beira
T +258 23 362 391
C +258 84 306 96 51
E ezhou@beiracorridor.org
Av. Alfredo Lawley, 1880
Bairro Matacuan

Chimoio
T +258 251 229 49
C +258 84 306 96 51
E ezhou@beiracorridor.org
Rua do Manica Executive Hotel, Bairro 4
www.beiracorridor.org
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO E REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES
PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO DE DESASTRES E RESILIÊNCIA EM MOÇAMBIQUE
(P166437)

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Consultor Individual para Assessorar a Divisão de Prevenção e Mitigação do INGD
Ref.: MZ-INGD-03-CS-INDV
Data: 25 de Fevereiro de 2022
1763

O Governo de Moçambique, através do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres
(INGD) e o Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) recebeu um financiamento
do Banco Mundial para implementar o Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência em
Moçambique para um período de cinco anos (2019-2024) e pretende aplicar parte dos fundos para
contratação de um Assessor para a Divisão de Prevenção e Mitigação (DPM) do INGD.
O principal objectivo da consultoria é assessorar a DPM na avaliação do funcionamento actual dos
comités locais e preparação de uma estratégia de implementação para o estabelecimento de Comités
Locais de Gestão e Redução do Risco de Desastres (CLGRRD) funcionais.
Os serviços de consultoria incluem, mas não se limitam a:
• Tarefa 1. Apresentar um plano de trabalho e reportar regularmente sobre os progressos à Direcção
da DPM;
• Tarefa 2. Assessorar a DPM na verificação e operacionalização da avaliação dos comités locais
existentes e da proposta de estratégia para o estabelecimento de CLGRRD funcionais nas áreas
prioritárias propensas a desastres em todo o País;
• Tarefa 3. Garantir que os processos e procedimentos para a colecta de dados de campo sobre os
CLGRRD estejam vigor, e que os processos para a verificação da qualidade e verificação de dados
estejam desenvolvidos e funcionais.
• Tarefa 4. Assessorar a DPM na implementação da estratégica para o estabelecimento de CLGRRD
funcionais nas áreas prioritárias propensas a desastres em todo o País.

CONCURSO Nº 002/FDC/22/SCI

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PARA O DESENHO DOS MÓDULOS DE FORMAÇÃO EM DIREITOS
HUMANOS PARA LÍDERES COMUNITÁRIOS, RELIGIOSOS E OCBS
A FDC - Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade é uma Instituição de utilidade pública, sem fins lucrativos, que visa fortalecer
as capacidades das comunidades desfavorecidas, com objectivo de vencer a pobreza e promover a justiça social em Moçambique
A FDC através do financiamento do Fundo Global de luta contra HIV, Tuberculose e Malária (FG) tem vindo a desenvolver acções para
o reforço da resposta nacional para o HIV.

Assim, o INGD através do Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência em Moçambique
convida consultores individuais a apresentarem Manifestações de Interesse para a realização da
consultoria.

O Projecto ViVa+ da FDC, parte do referido financiamento, implementa na componente de direitos humanos uma série de actividades
que a finalidade de contribuir para a remoção de barreiras de direitos humanos no acesso a serviço de saúde. Entre essas actividades
destaca-se a assistência legal comunitária feita através de identificação, encaminhamento e resolução de casos de violação dos
direitos humanos.

Os consultores serão seleccionados de acordo com os procedimentos do Banco Mundial definidos
no Regulamento de Aquisições do Banco Mundial para Mutuários da Financiamento de Projectos de
Investimento (IPF) (datado de Julho de 2016, revisto em Agosto de 2018), o método de selecção será
Consultor Individual. Espera-se que a consultoria tenha a duração de 6 meses.

Com vista a remoção de barreiras culturais no acesso aos serviços de saúde, justiça e protecção, pretende-se capacitar membros
dos tribunais comunitários, líderes religiosos. O envolvimento das lideranças locais parte dos comités comunitários, tribunais
comunitários e OCBs vai permitir que toda a comunidade tenha acesso a informação sobre a própria saúde e bem-estar; que a
comunidade seja munida de informação culturalmente apropriada para ajudar a tomar decisões informadas e reduzir riscos para
a saúde; e, que os grupos-alvos da FDC tomem acções informadas e demandem os serviços essencias juntos provedores de serviços
(justiça, protecção e saúde).

Os critérios de avaliação das manifestações de interesse são:
• Qualificações Gerais (mínimo de Mestrado em uma das seguintes áreas: Gestão do Risco de
Desastres, Gestão de Recursos Hídricos, Geografia, Sistemas de Informação Geográfica (SIG),
Meteorologia, Climatologia, Engenharia Ambiental ou áreas afins);
• Experiência relevante para o objecto da consultoria;
• Habilidades analíticas e de comunicação em Português e Inglês.

É neste contexto que a FDC pretende contratar Serviços de Consultoria Individual para o Desenho dos módulos de formação em
direitos humanos para líderes comunitários, religiosos e OCBs.

Atenção aos candidatos interessados para a Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 dos procedimentos
do Banco Mundial definidos no Regulamento de Aquisições do Banco Mundial para Mutuários do
Financiamento de Projectos de Investimento (IPF) (datado de Julho de 2016, revisto em Agosto de
2018), sobre conflito de interesses.
Os candidatos interessados e com o perfil exigido deverão enviar as suas manifestações de interesse
para os seguintes endereços electrónicos: Antonio.queface@gmail.com, e Cc. ppintane@gmail.com,
até 11 de Março de 2022, pelas 15.00 horas. O assunto do correio electrónico deve conter a seguinte
referência: Ref. Ref.: MZ-INGD-03-CS-INDV.
Os Termos de Referência podem ser obtidos através do seguinte web: www.ingd.gov.mz/anuncios.
Endereço:
Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres
Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência em Moçambique
Rua do Gare de Mercadorias, AV. Das FPLM – Maputo

Mais detalhes sobre cada uma das consultorias, podem ser encontrados nos Termos de Referência que deverão ser solicitados:
contratações@fdc.org.mz
Objectivo Geral
Pretende-se contratar serviços de um consultor individual para o desenho dos módulos de formação em direitos humanos para
líderes comunitários, religiosos e OCBs, focada em serviços de atendimento a vítimas de Violência Baseada no Género e remoção de
barreiras sociais e culturais a ela ligadas.
Duração da consultoria
A consultoria terá uma duração de 3 semanas a partir da data da assinatura do contrato.
Neste contexto, a FDC convida Consultores Individuais interessados a apresentarem Manifestação de Interesse.
A manifestação de interesse deverá incluir o CV detalhado, Evidências de Consultorias similares realizadas nos últimos 3 anos,
Certificados de Habilitações e outros diplomas. A avaliação das manifestações de Interesse será com base na Qualificações e
Experiência do Consultor.
As Manifestações de Interesse deverão ser entregues no endereço abaixo indicado até ao dia 14 de Março de 2022, em mão ou por
email, no seguinte endereço:
FDC – Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade
Av. 25 de Setembro Nº 270, Bloco II do Prédio TimesSquare, 3 º andar
Email: contratacoes@fdc.org.mz
Maputo.
Maputo, Fevereiro 2022
Autoridade Competente
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL, IP
DELEGAÇÃO DA MATOLA
Repartição de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO
O Instituto Nacional de Acção Social, IP - Delegação da Matola convida pessoas colectivas ou singulares,
nacionais interessadas, que reúnam requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para
fornecimento de bens e prestação de serviços para o concurso discriminado na tabela abaixo.

Nº

01

Modalidade
de
Contratação

Concurso
Limitado

Objecto de
Contratação

Data e hora da
entrega das
propostas

Data e
hora da
abertura das
propostas

Validade
das
Propostas

Garantia
Provisória

Prestação de
Serviços de
Limpeza nas
Instalações
do Instituto
Nacional de
Acção Social,
Delegação da
Matola

9/3/2022
9.00 horas

9/3/2022
9.30 horas

90 dias

4.250.00MT

Os concorrentes poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou
adquirí-los no Instituto Nacional de Acção Social, sita no Bairro da Matola “F” Rua das barreiras
nº671, pela importância não restituível de 500.00MT (quinhentos meticais), depositados na conta
nº306878513 - Millennium BIM Titular (Infantário da Matola).
O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,

Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 5/2016, de 8 de Março.
Matola, aos 24 de Fevereiro de 2022
O Delegado
(Ass. Ilegível)
1768
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ANÚNCIO DE VAGA - SECRETÁRIO GERAL

A KUHANHA, SA Sociedade Gestora do Fundo de Pensões do Banco
de Moçambique comunica que decorre de 28 de Fevereiro a 30 de
Março do corrente ano, o processo anual de PROVA DE VIDA, nos
termos do artigo 40 do Regulamento de Segurança Social Obrigatória
dos Trabalhadores do Banco, aprovado pelo Decreto nº 100/2019, de
17 de Dezembro.
Para o efeito, os trabalhadores reformados e os titulares de pensão de
sobrevivência, munidos do Bilhete de Identidade, deverão se dirigir
à KUHANHA, Rua Consiglieri Pedroso, número 99, em Maputo, e às
Filiais do Banco de Moçambique da Beira, Nampula, Inhambane, XaiXai, Tete, Quelimane, Pemba e Lichinga.
Os pensionistas descendentes com idades compreendidas entre 18 e 25
anos deverão, adicionalmente, apresentar a declaração de frequência
escolar.
Na impossibilidade de deslocação, o pensionista deverá enviar
à KUHANHA, o certificado de vida, passado pela autoridade
administrativa competente, sem prejuízo da possibilidade de
deslocação ao domicílio do pensionista, para efeitos de confirmação.
Apela-se a todos os pensionistas que a realizem a tempo, por forma a
evitar a interrupção do pagamento das pensões, por falta de efectivação
da prova de vida.
Maputo, aos 22 de Fevereiro de 2022
KUHANHA- Sociedade Gestora do Fundo de Pensões
1661

A CÂMARA DE COMÉRCIO MOÇAMBIQUE-ITÁLIA pretende recrutar um SECRETÁRIO GERAL
PARA EUROCAM – Associação de Empresários Europeus em Moçambique – PARA ACTIVIDADES
DE COORDENAÇÃO E GESTÃO ADMINISTRATIVA.
Com base no currículo e na experiência educacional e/ou profissional adquiridos, o candidato seleccionado
será responsável pelas seguintes actividades:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordenação e gestão administrativa da Associação;
Implementação dos programas e orientações formulados pelos órgãos da Associação garantindo
eficiência, eficácia e relação custo-eficácia na gestão dos recursos humanos, tecnológicos e
financeiros e garantindo que a acção administrativa seja coerente com os objectivos estratégicos
e a estratégia da Associação;
Organização de escritórios e gestão de trabalhadores;
Apoio e coordenação na gestão do fluxo de informação e documentos relativos aos projectos
europeus;
Gestão de clientes, parceiros, partes interessadas e assuntos externos, directa ou indirectamente
envolvidos nas actividades da Câmara;
Procura e construção de parcerias com diversas instituições e representantes económicos, sociais
e políticos nacionais e internacionais;
Organização de eventos e acções promocionais;
Desenvolvimento de serviços empresariais.
Excelentes conhecimentos escritos e falados de Português, Inglês e de outras línguas da UE;
Competências relacionais ao cargo ao qual se candidata e de comunicação;
Competências de gestão;
Capacidade de trabalhar em equipa, adaptabilidade e energia;
Capacidade de aprender através da prática;
Excelente conhecimento do Office;
Forte flexibilidade e orientação para resultados e resolução de problemas;
Licenciatura em Economia, Ciência Política, Direito ou Gestão.
Experiência profissional em Câmaras de Comércio nacionais / internacionais;
Experiência internacional;
Experiência na elaboração de Planos de Negócios.

A remuneração e o enquadramento contratual serão avaliados de acordo com as experiências dos candidatos.
Local de trabalho: Maputo (Moçambique), com disponibilidade para viagens em território nacional.
Os interessados devem enviar a sua candidatura, até ou dia 25 de Fevereiro 2022, o endereço de
email info.eurocam19@gmail.com, inserindo no assunto do e-mail a candidatura “SG EUROCAM”,
com os seguintes anexos:
• Curriculum Vitae, com indicação do nível de conhecimento linguístico (A1-A2-B1-B2-C1-C2) e a
nota de avaliação dos cursos;
• Carta de introdução / motivação em português.
1771
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ANÚNCIO DE CONCURSO
A World Vision-Moçambique (WV-Moç), através do seu escritório de Nampula convida
empresas qualificadas para apresentarem propostas para o fornecimento de:

MCNet – Mozambique Community Network

CONVOCATÓRIA

Produção, Distribuição e Montagem de Carteiras duplas
dos alunos em estrutura metálica e madeira maciça;

Ao abrigo do preceituado no artigo vigésimo segundo dos estatutos da MCNet,

Produção, Distribuição e Montagem de Secretárias do
Professor em estrutura metálica e tampo de Madeira
Maciça;

Mozambique Community Network, S.A., convoco os Accionistas da MCNet, SA para
a reunião da Assembleia Geral Ordinária no próximo dia 30 de Março de 2022, pelas
8:30 horas, a ter lugar na Sala de Reuniões Umbila do Montebelo Indy Maputo
Congress Hotel, sito na Rua Macombe Nongué-Nongué, R.1.373, Sommerschield,
Cidade de Maputo, com a seguinte agenda:

Produção, Distribuição e Montagem de Cadeiras do
Professor em estrutura metálica e assento e encosto em
madeira maciça.

1. Apreciação e Votação do Relatório de Actividades do Exercício Económico de
2021;

As propostas deverão incluir o transporte do material às escolas primárias completas de
Nampula, Tete, Gaza e Zambézia.
Condições do concurso
As propostas técnicas e financeiras deverão ser apresentadas em lote único em envelopes
devidamente selados e identificados;
Prazos e endereço da submissão de candidaturas
As propostas deverão ser enviadas por e-mail para o endereço mozo_tender@wvi.org até
às 10.00 horas do dia 5 de Março de 2022.
Documentos do concurso
As propostas deverão ser acompanhadas, obrigatoriamente, pelos seguintes documentos:
a. Alvará actualizado de actividade económica.
b. Certidão actualizada de Quitação com a Fazenda Nacional;
c. Certidão actualizada de Quitação com a Segurança Social;
d. Certidão de Registo na Conservatória das Entidades Legais ou Boletim da República;
WorldVision é uma organização cristã de ajuda, desenvolvimento e promoção da justiça,
dedicada ao trabalho com as crianças, suas famílias e comunidades no mundo todo, para que
elas atinjam seu potencial máximo através da abordagem das causas da pobreza e da injustiça.
A WorldVision está ao serviço de todos independentemente da sua religião, raça, etnicidade ou
género.

2. Apreciação e Votação do Relatório de Contas e Parecer do Conselho Fiscal
relativo ao Exercício Económico de 2021;
3. Outros Assuntos de Interesse da Sociedade de Carácter Não Deliberativo;

Nos termos do artigo vigésimo terceiro número dois dos Estatutos, a Assembleia
Geral reunir-se-á em segunda Convocatória, seja qual for o número de Accionistas
presentes, contanto que se observe o quórum imposto pelos Estatutos.

Maputo, aos 28 de Fevereiro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Ilegível

Escritório: Av. Do Zimbabwe, Sommerschield Nº 663 R/C, Cidade de Maputo
Tel: +25821496616; Fax: +25821496613
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SEGURADORA INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, S.A.
Sede: Rua dos Desportistas, n.º 873/879, Maputo, Moçambique
NUIT: 400005834
Matriculada na Conservatória do Registo das Entidades Legais, sob o n.º 10.735 a fls. 16 do Livro C - 26
Capital Social: MZN 295.000.000,00

ANÚNCIO
A World Vision-Moçambique (WV-Moç) convida empresas interessadas, vocacionadas e devidamente
credenciadas a apresentarem propostas fechadas para o fornecimento de serviços, na cidade de
Maputo, de acordo com os termos de referência disponíveis no seu escritório de Maputo, para as
categorias abaixo mencionadas:
1. Serviços de envio de bens e Correspondência (dentro e fora do país);

38ª ASSEMBLEIA GERAL
CONVOCATÓRIA
Convoco os Senhores Accionistas da SEGURADORA INTERNACIONAL DE MOÇAMBIQUE, S.A. (a
“Sociedade”) para reunirem em Assembleia Geral Ordinária, pelas 10.00 horas do dia 30 de
Março de 2022, na sua sede, sita na Rua dos Desportistas, n.º 873/879, Sala Magna do 14º Andar,
na Cidade de Maputo.

2. Serviços de táxi;
3. Serviços de Agenciamento para Viagens (dentro e fora do país); e

A ordem de trabalhos será a seguinte:

4. Serviços de Hotelaria (Cidade de Maputo).

1. Deliberar e aprovar o relatório de gestão e as contas do exercício, incluindo o balanço e a
demonstração de resultados, bem como o Relatório e o Parecer do Conselho Fiscal, respeitantes
ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2021;

DOCUMENTOS DO CONCURSO

2. Deliberar e aprovar a Proposta de Aplicação de Resultados;

• Cópia da Licença do Exercício de Actividade Comercial (Modelo 1);
• Certidão da Conservatória do Registo Comercial;

3. Apreciar e deliberar sobre a eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de
Administração e da Comissão de Vencimentos para o triénio 2022-2024;

• Cópia da última declaração periódica (Modelo A) de IVA e INSS;
• Certidão de atribuição do NUIT; e

4. Eleger os membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2022;

• Bilhete de Identidade do proprietário para efeitos de contrato.
GUIÃO PARA CANDIDATURA E SUBMISSÃO DE PROPOSTAS
O termos de referência poderão ser adquiridos através de uma solicitação feita ao seguinte correio
electrónico: mozodme_consultancy@wvi.org
ESCLARECIMENTOS
Um representante da WV-Moç em Maputo estará disponível para prestar esclarecimentos sobre
este concurso através dos contactos: mozodme_consultancy@wvi.org
O concurso está aberto a todos os interessados elegíveis, por um período de 15 dias, a partir da
data da publicação deste anúncio, bastando para tal submeterem às suas propostas técnicas e
financeiras, para o seguinte endereço electrónico: mozo_tender@wvi.org.
A World Vision é uma organização cristã de ajuda, desenvolvimento e promoção da justiça, dedicada
ao trabalho com as crianças, suas famílias e comunidades no mundo todo, para que elas atinjam
seu potencial máximo através da abordagem das causas da pobreza e da injustiça. A World Vision
Moçambique está ao serviço de todos independentemente da sua religião, raça, etnicidade ou género.
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Em cumprimento do disposto na Lei, os documentos necessários à discussão dos pontos constantes
da ordem de trabalhos encontram-se à disposição dos Senhores Accionistas, para consulta, na
Secretaria Geral da Sociedade, sita na sua sede social.
Nos termos do disposto nos Estatutos da Sociedade é condição de participação na Assembleia
Geral a comprovação da qualidade de Accionista à data de 22 de Março de 2022, mantendo a
titularidade ao tempo da Assembleia. Para tal, deverão os Senhores Accionistas obter os documentos
comprovativos da titularidade das acções junto do Intermediário Financeiro em que tiverem
depositado as respectivas acções.
Os Senhores Accionistas que pretendam fazer-se representar na Assembleia Geral deverão, para
além dos actos previstos no parágrafo anterior, dirigir carta ao Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, indicando outro accionista, cônjuge, descendente ou ascendente ou, ainda, advogado ou
administrador da sociedade, com indicação dos poderes conferidos e prazo determinado de no
máximo, doze meses. Os documentos relativos à indicação de representação deverão ser entregues
na sede social da Sociedade até às 17.00 horas do dia 28 de Março de 2022.
Maputo, aos 28 de Fevereiro de 2022.
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral
(Fabrícia de Almeida Henriques)
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PUBLICIDADE

Segunda-feira, 28 de Fevereiro de 2022

CONSULTÓRIO MÉDICO

Afya
Av. Maguiaguana, 1909, 1ºdto, Maputo
Consultas diárias
De segunda-feira a sábado
Das 8.00 às 17.00h

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

• Medicina Materno Fetal
• Ginecologia
• Oftalmologia

ANÚNCIO DE CONCURSOS
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1. O Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação (INTIC, IP.) convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais, interessadas a
apresentarem propostas fechadas e lacradas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

ANÚNCIO DE VAGA
O Externato Fundane é uma instituição
de ensino privado, que lecciona da 1ª
a 12ª classes, situado na Avenida Dom
Alexandre, pretende recrutar para o
seu quadro de pessoal um contabilista
de nível médio, com conhecimentos
profundos de informática, ( Word, excel,
power point..).
Os candidatos devem remeter à secretaria
do Externato as suas candidaturas até
ao dia 4 de Março de 2022.
Maputo, aos 24 de Fevereiro de 2022
A Direcção
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SN GRÁFICA
INOVAÇÃO

EFICIÊNCIA

Modalidade de
N/O
Contratação e
referida referência

Objecto do Concurso

Data e Hora de
abertura de propostas

Validade
Garantia
das
Provisória
propostas

01

Concurso Limitado
52A001641/CL/03/
INTIC/2022

Contratação de Serviços
de Agenciamento para
Emissão de Passagens
Aéreas

Horas: até 10.00h
Data: 14/3/2022

Horas: 10.15h
Data: 14/3/2022

90 dias

Não
requerida

02

Concurso Limitado
52A001641/CL/04/
INTIC/2022

Aquisição de Material de
Escritório e Consumíveis
Informáticos

Horas: até 11.00h
Data: 14/3/2022

Horas: 11.15h
Data: 14/3/2022

90 dias

Não
requerida

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los pela importância não reembolsável
de 1.000,00MT (Mil Meticais) para cada conjunto, no INTIC, IP., Rua José Mateus nº 437, 1º andar, Cidade de Maputo.
3. As Propostas deverão ser entregues no endereço referido no nº. 2.
4. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.

SOLICITE OS NOSSOS SERVIÇOS
NAS NOSSAS DELEGAÇÕES
EM TODAS AS PROVÍNCIAS

RAPIDEZ

IMPRIMIMOS TODO TIPO
DE MATERIAL GRÁFICO

Data e Hora de entrega de
documentos de qualificação e
propostas

RUA DE SOFALA NO 437- MATOLA ‘’F’’
+258 84 9104309
+258 84 7625486
Email: comercial.graﬁca@snoticias.co.mz

Maputo, aos 24 de Fevereiro de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HĺDRICOS
DIRECÇÃO NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO

REPUBLIC Of MOZAMBIQUE
MINISTRY OF PUBLIC WORKS, HOUSING AND WATER RESOURCES
NATIONAL DIRECTORATE OF WATER SUPPLY AND SANITATION

PROJECTO DE ÁGUA SEGURA PARA VILAS E ZONAS RURAIS -P173518
SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

RURAL AND SMALL TOWNS WATER SECURITY PROJECT
(P173518)
REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

COORDENADOR DE PROJECTO
GRANT. N.º D941-MZ
Ref. N.º MZ-DNAAS-PPA007-ICS-2022
1. O Governo de Moçambique recebeu do Banco Mundial um financiamento de 150 milhões de dólares americanos para investimentos no abastecimento de água e saneamento nas províncias de Nampula e Zambézia, com o
objectivo de aumentar o acesso a serviços seguros de abastecimento de água e saneamento, e apoiar o desenvolvimento institucional do sector através do Projecto de Água Segura para Vilas e Zonas Rurais, e pretende usar
parte desses recursos para serviços de consultoria.

PROJECT COORDINATOR
GRANT. N.º D941-MZ
Ref. N.º MZ-DNAAS-PPA007-ICS-2022
1. The Government of Mozambique has received funding of US$150 million from the World Bank for investments
in water supply and sanitation in the provinces of Nampula and Zambezia, with the aim of increasing access to
safe water supply and sanitation services, and supporting the institutional development of the sector through
the RURAL AND SMALL TOWNS WATER SECURITY PROJECT (P173518), and intends to use some of these
resources for consulting services.

2. O escopo das actividades para a consultoria inclui, mas não se limita à (i) coordenar actividades relacionadas a
implementação do Projecto na UIP-DNAAS, incluindo a coordenação a nível do Governo, com o Banco Mundial
e todas outras partes interessadas; (ii) coordenar actividades das UIPs DPOPs de Nampula e Zambézia; (iii)
liderar a equipa de gestão de Projecto da UIP-DNAAS componente 2 subcomponente 3.1 e 3.2, assegurando a
correcta alocação de tarefas de planificação, implementação, monitoria e reporte das actividades do projecto e
a sua execução atempada e dentro dos padrões de qualidade definidos.

2. The scope of the activities for the consultancy includes, but is not limited to (i) coordinating activities related to
the implementation of the Project at DNAAS, including coordination at government level, with the World Bank
and all other stakeholders; (ii) coordinate activities of the Implementation Units at Provinces of Nampula and
Zambezia; (iii) lead the Project Management Unit at DNAAS component 2 and subcomponent 3.1 and 3.2, ensuring the correct allocation of planning, implementation, monitoring and reporting tasks of the project’s activities
and their timely execution and within the defined quality standards.

3. Os Termos de Referência (TdRs) detalhados para a consultoria podem ser encontrados no seguinte site:
geral.procurement@dnaas.gov.mz e rstwp.procurement@gmail.com

3. Detailed Terms of Reference (TdRs) for consulting can be found on the following website:

4. A Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento (DNAAS), 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.).
5. O consultor deve possuir, pelo menos, as seguintes qualificações e experiência: (i) Licenciatura em Engenharia
Civil, Hidráulica ou Sanitária. Será considerado uma vantagem o grau de mestre em Água e Saneamento ou área
de gestão de projectos afins; (ii) Pelo menos 10 anos de experiência relevante em gestão de contratos, elaboração de projectos, supervisão de obras e na execução de projetos de infra-estruturas para a prestação de serviços
de abastecimento de água e saneamento, incluindo estações de tratamento de água, estações elevatórias, condutas e redes de distribuição, em áreas urbanas e periurbanas. Experiência com o sector privado será considerada
uma vantagem; (iv) conhecimento e experiência na implementação das salvaguardas ambientais e sociais do
Banco Mundial em projetos de infraestrutura; e (v) conhecimento e experiência na condução de processos de
aquisição com base nos procedimentos do Banco Mundial e do Governo de Moçambique.
6. 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, revisto em Novembro de 2020, que estabelece a política
do Banco Mundial sobre o conflito de interesses.
7. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção de Consultor Individual conforme estabelecido no Regulamento de Aquisições.
8. Mais informações podem ser obtidas no endereço abaixo, no horário normal de expediente (7.30h às 15.30h).
As manifestações de interesse devem ser entregues por escrito a:
Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento
ATT: Departamento de Abastecimento de Água/ Projecto Água Segura
Rua da Imprensa nº 162, 3º andar
Maputo, Moçambique
E-mail: geral.procurement@dnaas.gov.mz / rstwp.procurement@gmail.com
9. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues em versão física, no endereço acima ou por e-mail até
14.30 horas, do dia 11 de Março de 2022.
Maputo, aos 25 de Fevereiro de 2022

www.dnaas.gov/concursospúblicos or can be obtained requesting at geral.procurement@dnaas.gov.mz
and rstwp.procurement@gmail.com
4. The National Directorate for Water Supply and Sanitation (DNAAS) invites qualified individual consultants to
express their interest in providing the services. Interested consultants should submit information demonstrating that they have the necessary qualifications and relevant experience for the execution of the services (CV,
description of similar services, experience in similar conditions, availability, etc.).
5. The consultant must have at least the following qualifications and experience: (i) Degree in Civil, Hydraulic or
Sanitary Engineering. The master’s degree in water and sanitation or related project management area will be
considered an advantage; (ii) At least 10 years of relevant experience in project coordination, contract management, project preparation, supervision of works for the provision of water supply and sanitation services in
rural and urban areas. Experience with the private sector and knowledge and experience in implementing the
World Bank’s environmental and social safeguards in infrastructure projects will be considered an advantage;
(iv) knowledge and experience in conducting procurement processes based on the procedures of the World
Bank and the Government of Mozambique.
6. The Attention of the Consultants concerned is drawn to Section III, paragraphs 3.14, 3.16 and 3.17 of the World
Bank’s “IPF Borrower Stipies Regulation” revised in November 2020, which establishes the World Bank’s policy
on conflict of interest.
7. The Consultant will be selected according to the Individual Consultant Selection method as set out in the Procurement Regulations.
8. More information can be obtained at the address below, during normal office hours (7:30 am to 3:30 pm). Expressions of interest shall be delivered in writing to:
National Directorate of Water Supply and Sanitation
Procurement Department
Rua da Imprensa nº 162, 3rd floor
Maputo, Mozambique
E-mail: geral.procurement@dnaas.gov.mz / rstwp.procurement@gmail.com
9. Expressions of Interest must be delivered in physical version, at the address below or by e-mail by 14:30 hours,
on March 11, 2022.
Maputo, 25 February 2022
1806

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE
REPARTIÇÃO DO ESTADO NA
CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL
DA CIDADE DE MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE HELENA
MOISÉS e LOPES LAPIZEIRO
PAZ BAULE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezoito de
Fevereiro de dois mil e vinte e dois,
exarada de folhas trinta e dois a trinta e três, 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 Lopes
Lapizeiro Paz Baule, de oitenta
e oito anos de idade, no estado de
casado com Helena Moisés, que era
natural de Pemba, de nacionalidade
moçambicana, com última residência
habitual no Bairro de Chamanculo,
filho de Penicela e de Macuculane.
Que no dia vinte e nove de Agosto de
dois mil e dezoito, na Clínica Amal,
faleceu um indivíduo de sexo feminino de nome Helena Moisés, de
oitenta e sete anos de idade, no estado de viúva, natural de Homoíne,
com última residência no Bairro de
Chamanculo, filha de Moisés Munguambe e de Ilda Magaisa.
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: Africa Helena
Baule, divorciada, Suzana Helena
Baule, solteira, maior, Gabi Helena
Baule, solteira, maior, Cláudia Alice
Lopes Helena Baule, casada com
Bengl John Rennant Romnberg, José
Paz Helena Baule, casado com Maria Judite e Zaida Paz Helena Baule,
solteira, maior, naturais de Lourenço
Marques.
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 23 de Fevereiro de
2022

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO
DE BOANE
2ª SECÇÃO CÍVEL
ANÚNCIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA
DOUTORA NILZA MASSUANGANHE TAMELE, MERITÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA 2ª
SECÇÃO CÍVEL DO TRIBUNAL
JUDICIAL DO DISTRITO DE
BOANE
Faz saber que pela Segunda
Secção deste Tribunal, nos Autos de Acção Executiva para
Pagamento de Quantia Certa Sob Forma de Processo
Ordinário nº 105/2020-EX,
em que o exequente Jane Mileto Agostinho Dinis Abdlah,
maior, de nacionalidade moçambicana, com domicílio residente
na cidade da Matola, Matola-Rio,
Q. 03, casa nº 99, contactável
pelo número 84-7272998, move
contra o executado Revelino
Rui Graziano, maior de idade,
de nacionalidade moçambicana, residente no Bairro da
Liberdade, casa sem número,
contactável pelo número 845853415, é este executado citado, para, no prazo de 10 (dez)
dias, pagar ou nomear bens à
penhora, suficientes ao pagamento da quantia exequenda,
podendo, no mesmo prazo, deduzir oposição, finda a dilação
de 10 (dez) dias, contada da
data da segunda e última publicação deste anúncio, sob pena
de considerar-se confessados os
factos, cujo duplicado da mesma
encontra-se a sua disposição no
Cartório, para lhe ser entregue
no acto da citação com a respectiva nota legal.
Para constar passou-se o presente anúncio que será legalmente publicado.
Boane, aos 21 de Fevereiro de
2022
Assinado
Pela Juíza de Direito
Drª Nilza Massuanganhe
Tamele
Assinado
Pela Escrivã de Direito
Lourdes Francisco Sigaúque

A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA ECONOMIA E FINANÇAS DA CIDADE
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Serviço da Economia e Finanças da Cidade de Maputo convida pessoas colectivas ou singulares interessadas a apresentarem propostas fechadas para os concursos discriminados na
tabela abaixo:
Data e Hora
Nº.Ord

Objecto

1

Arranjos florais

2

Serviço de decoração e som

3

Fornecimento de material de
Limpeza e prevenção de Covid-19

4

Fornecimento de material de escritório

5

Fornecimento de consumíveis de
informática (Toner e tinteiros)

6

Serviço de Catering e Ornamentação

7

Fornecimento de Combustíveis e
Lubrificantes Lote I e II

8

Fornecimento de refeições

9
10

Abertura das
propostas
9/3/2022
10.15
10/3/2022
9.15
15/3/2022
9.15
16/3/2022
12.15
17/3/2022
9.15
16/3/2022
9.15
16/3/2022
10.15

16/3/2022
13.00

16/3/2022
13.15

22/3/2022
13.00

16/3/2022
11.00
18/3/2022
9.00

16/3/2022
11.15
18/3/2022
9.15

23/3/2022
9.00
24/3/2022
9.00

Géneros alimentícios
Fornecimento de Pneus e Acessórios de
viaturas

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Garantia
provisória

Modalidade

250,00

N/A

27L000141/CC/001/2022

250,00

N/A

27L000141/CC/004/2022

500,00

N/A

27L000141/PD/002/2022

500,00

N/A

27L000141/CL/001/2022

500,00

N/A

27L000141/CL/002/2022

500,00

N/A

27L000141/CL/003/2022

500,00

N/A

27L000141/CL/004/2022

500, 00

N/A

27L000141/CL/005/2022

500, 00

N/A

27L000141/CL/006/2022

500, 00

N/A

27L000141/PD/001/2022

17/3/2022
9.00
18/3/2022
9.30
22/3/2022
9.00
23/3/2022
11.00
23/3/2022
10.00
24/3/2022
11.30
21/3/2022
10.00

Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los neste Serviço pela importância não reembolsável indicada na tabela
acima, mediante apresentação de talão de depósito do Banco BARCLAYS conta nº. 0016111000572, em nome do mesmo Serviço para cada objecto a contratar.

3.

O período de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias
Serviço da Economia e Finanças da Cidade de Maputo
Avenida Josina Machel Nº189/199 -S/L– 1ª Porta esquerda
Tel: 21 32 63 63 - Fax: 21 32 25 70; Cel: 875126983

4.

Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº.5/2016,
de 8 de Março.
Maputo, aos 28 de Fevereiro de 2022
A Directora
_____________
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS
DIRECÇÃO NACIONAL DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO

REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
MINISTRY OF PUBLIC WORKS, HOUSING AND WATER RESOURCES
DIRECTORATE OF WATER SUPPLY AND SANITATION

PROJECTO DE MELHORARIA DE INFRA-ESTRUTURAS DE ARMAZENAMENTO PARA A
SEGURANÇA HÍDRICA E CRESCIMENTO ECONÓMICO RESILIENTE EM MOÇAMBIQUE
(P176506)

IMPROVING STORAGE AND INFRASTRUCTURE FOR WATER SECURITY AND RESILIENT

Preparação Programática Avançar Nº. V3900
Concurso n.º MZ-PrPPA005-CS-QCBS/2022

3.

Valor do documento de
concurso

2.

PREPARAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS E AVALIAÇÃO DAS PRÁTICAS DE
SEGURANÇA DE BARRAGENS EM MOÇAMBIQUE

2.

Data e hora de
posicionamento

Limite de entrega das
propostas
9/3/2022
10.00
10/3/2022
9.00
15/3/2022
9.00
16/3/2022
12.00
17/3/2022
9.00
16/03/2022
09:00
16/3/2022
10.00

ECONOMIC GROWTH IN MOZAMBIQUE (P176506)

PREPARATION OF THE NATIONAL WATER RESOURCES PROGRAM AND
ASSESSMENT DAM SAFETY PRACTICES IN MOZAMBIQUE

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

1.
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O Governo de Moçambique recebeu fundos da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) para implementar as actividades
de Apoio de Preparação Programática – “Projecto de Melhoria de Infra-Estruturas de Armazenamento para a Segurança Hídrica
e Crescimento Económico Resiliente em Moçambique” e pretende aplicar parte destes fundos para pagamentos elegíveis no
âmbito do contrato que resultar deste pedido de manifestação de interesse.
O escopo de serviços para a consultoria incluirá, mas não se limitando a: Tarefa A - Concepção do Programa Nacional de
Desenvolvimento de Recursos Hídricos (PNDRH) que inclui (i) Estabelecer a visão e missão do PNDRH; (ii) Desenvolver uma
ferramenta de Análise Multicritério (MCA) para priorização de investimentos; (iii) Priorização de investimentos aplicando o
MCA desenvolvido em (ii); (iv) Elaborar um plano financeiro e modelo de financiamento; (v) Propor medidas para melhorar
a coordenação intersectorial e intrainstitucional no processo de mobilização de fundos/recursos; (vi) Conceber e promover
o financiamento de projectos ligados à gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos e (vii) Conceber a carteira de
projectos por um horizonte mínimo de 10 anos e fornecer orientações sobre potenciais financiadores e apresentar propostas de
mecanismos de aquisição dos recursos. Tarefa B: (i) Avaliação das práticas de segurança das barragens em Moçambique, que
inclui: (i) Rever o quadro jurídico, institucional e regulamentar para a segurança das barragens; (ii) Avaliar o nível de segurança
das barragens existentes e (iii) Avaliar as necessidades de capacitação e propondo um programa de formação específico.
As tarefas do Consultor são descritas nos Termos de Referência que podem ser obtidos no seguinte site: www.dnaas.gov/concursos públicos ou solicitar através dos seguintes endereços electrónicos: geral@dngrh.gov.mz com cópia para rstwp.procurement@gmail.com e ejossefa@dngrh.gov.mz.
A Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos (DNGRH), através da Direcção Nacional do Abastecimento de Água e Saneamento (DNAAS), convida consultores interessados e elegíveis a apresentarem as suas Manifestações de Interesse para a Elaboração do Programa Nacional de Gestão de Recursos Hídricos e Avaliação das Práticas de Segurança das Barragens em Moçambique.
Os Consultores Interessados devem fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações e experiência necessárias para a realização dos Serviços através da descrição de serviços semelhantes realizados, experiência (anexar o perfil da
empresa com descrição da experiência em atribuições semelhantes, condições semelhantes, etc.). Os potenciais consultores serão seleccionados e solicitados a apresentar as propostas, de acordo com os TdR. As empresas pré-seleccionadas devem possuir
experiência comprovada obedecendo os seguintes critérios: (i) possuir pelo menos 15 anos de experiência no exercício de planeamento das bacias hidrográficas de, pelo menos, 400.000 km2; (ii) Ter experiência no desenvolvimento de, pelo menos, um
programa de investimento para três bacias hidrográficas. Os especialistas-chave não serão avaliados na fase de pré-selecção.
Chama-se a atenção dos Consultores interessados para a Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 das “Normas de Aquisições
para Mutuários do IPF” do Banco Mundial de Novembro de 2020, estabelecendo a Política do Banco Mundial sobre conflito de
interesses.
Os Consultores podem associar-se a outras empresas para melhorar as suas qualificações, mas devem indicar claramente se a
associação é de forma de Joint venture e/ou subconsultoria. No caso de uma joint venture, todos os sócios da joint venture serão
solidariamente responsáveis pela totalidade do contrato, se seleccionados.
Os critérios de elegibilidade, o estabelecimento da pré-selecção e o processo de selecção devem estar de acordo com a qualificação e
referências adequadas, em termos dos Regulamentos de Aquisição de Mutuários do IPF, de Novembro de 2020, com base no método
de Selecção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC).
Mais informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante o horário de expediente das 9.00 às 15.00 horas locais.

10. As manifestações de interesse devem ser entregues por escrito em versão física ou por e-mail no endereço abaixo até 11 de
Março de 2022 às 10.00 horas locais:
Direcção Nacional do Abastecimento de Água e Saneamento
ATT: Departamento de Abastecimento de Água / Projecto Água Segura
Rua da Imprensa nº 162, 3º andar,
Maputo
E-mail: geral@dngrh.gov.mz com cópia para geral.procurement@dnaas.gov.mz e ejossefa@dngrh.gov.mz
Maputo, aos 25 de Fevereiro de 2022

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST
Programmatic Preparation Advance Nº. V3900
Tender n.º MZ-PrPPA005-CS-QCBS/2022
1.

The Government of Mozambique, received funds from the International Development Association (IDA) to implement the Advanced of Programmatic Preparedness Activities – “Improving storage and infrastructure for water security and resilient economic growth in Mozambique” and intends to apply part of these Funds for eligible payments
under the contract that result from the request for expressions of interest..

2.

The scope of Services for the consultancy will include but not limited to: Task A - Designing the National Water Resources Development Program (NWRDP) which includes (i) Establish the NWRDP’s vision and mission; (ii) Develop
a Multi-Criteria Analysis (MCA) tool for investment prioritization (iii) investments prioritization applying the MCA
developed under; (iv) Preparation of a financial plan and financing model; Propose measures to improve intersectoral and intra-institutional coordination in funds/resources mobilization process; (vi) Designing and promoting the
financing of projects linked to the integrated and sustainable management of water resources and (vii) Designing of
projects portfolio for a minimum horizon of 10 years and provide guidance on potential funders and present proposals for mechanisms to acquire the resources. Task B: Assessment of the Dam Safety Practices in Mozambique, which
includes: (i) Review the legal, institutional and regulatory framework for dam safety; (ii) Assess the level of safety of
existing dams and (iii)
Assess the needs in capacity building and propose a specific training program.

3.

The Consultant’s tasks are described in the Terms of Reference available at : www.dnaas.gov/concursos públicos
or can be obtained requesting at geral@dngrh.gov.mz with copy to rstwp.procurement@gmail.com and ejossefa@
dngrh.gov.mz

4.

The National Water Resources Management Directorate (DNGRH) through the National Directorate of Water Supply and Sanitation (DNAAS) invites interested and eligible Consultants to submit their Expressions of Interest for
the Preparation of the National Water Resources Management Program and Assessment of Dam Safety Practices in
Mozambique. Interested Consultants must provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform the Services.

5.

The shortlisting criteria are: (i) (Having at least 15 years’ experience in river basin planning exercise of at least
400.000 km2; (ii) Having experience developing at least an investment programs for three river basins. Key Experts
will not be evaluated at the shortlisting stage.

6.

The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the World Bank’s
“Procurement Regulations for IPF Borrowers” dated November 2020, setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.

7.

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

8.

The eligibility criteria, the establishment of pre-selection and the selection procedure shall be in accordance with
the qualification and appropriate references, in terms of the Procurement Regulations for IPF Borrowers, of November 2020, with Quality Cost Based Selection (QCBS) method time-based.

9.

Further information can be obtained at the address below during office hours from 9.00 to 15.00 hours local; and

10. Expressions of Interest must be delivered in a written form to the address below in person or by e-mail by March
11, 2022, at 10.00h.
National Directorate of Water Supply and Sanitation
Att.: Water Supply Department/Water Security Project
Rua da Imprensa N°162, 3º Andar,
Maputo, Mozambique
Email: geral@dngrh.gov.mz with copy to rstwp.procurement@gmail.com and ejossefa@dngrh.gov.mz
Maputo 25th February, 2022
1806
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PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO MOÇAMBICANO
COMUNICADO Nº 02/2022

I.
Prime Rate Do Sistema Financeiro Moçambicano
No quadro da implementação do Acordo sobre o Indexante Único do Sistema Bancário Moçambicano,
a Associação Moçambicana de Bancos (AMB) comunica o Indexante Único, o Prémio de Custo e a Prime
Rate a vigorar no mês de Março de 2022, conforme descrito na tabela abaixo:

2. MAIS – Microbanco de
Apoio aos
Investimentos SA
3. Bayport
4. Banco Letshego
5. Socremo

Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano (calculado pelo BM e AMB)
Descrição
Taxa
Indexante Único* (calculado pelo Banco de Moçambique - BM)
13,30%
Prémio de Custo (calculado pela AMB)
5,30%
Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano
18,60%
*O Indexante Único é calculado tendo como base informação referente ao período do dia 26 de cada
mês até ao dia 25 do mês seguinte.
O Indexante Único é a taxa média medida pelo volume das operações efectuadas no Mercado
Monetário Interbancário para o prazo de vencimento de um dia útil (prazo overnight), nomeadamente
(i) as operações à taxa de juro de política monetária (taxa MIMO) entre o BM e os Bancos Comerciais,
actualmente fixada em 13,25%, (ii) as operações repo entre Bancos Comerciais e (iii) as operações de
permutas de liquidez entre Bancos Comerciais. O Indexante Único é calculado mensalmente pelo BM.
O Prémio de Custo é a margem que representa os elementos de risco da actividade bancária não
reflectidos nas operações do mercado interbancário, o qual é adicionado ao Indexante Único
para constituir a Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano. O Prémio de Custo é calculado
trimestralmente pela AMB, com base numa metodologia que toma em conta o rating do país, o rácio
do crédito em incumprimento, o rácio de crédito saneado e o coeficiente de reservas obrigatórias
para passivos em moeda nacional. A avaliação destes factores pela AMB resultou no Prémio de Custo
referido, conforme comunicação ao Banco de Moçambique por ofício 17/DIR/AMB/2021, de 25 de
Março.
A Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano é a taxa única de referência para as operações
de crédito de taxa de juro variável e resulta da soma do Indexante Único e do Prémio de Custo. Esta
taxa aplica-se às operações de crédito contratualizadas (novas, renovações e renegociações) entre as
instituições de crédito e sociedades financeiras e os seus clientes, acrescida de uma margem (spread)
que será adicionada ou subtraída à Prime Rate, mediante a análise de risco de cada categoria de crédito
ou operação em concreto.
O Acordo sobre o Indexante Único do Sistema Bancário Moçambicano visa promover uma maior
transparência no processo de fixação das taxas de juro variáveis no mercado e melhorar o mecanismo
de transmissão da política monetária.
II.
Spreads Padronizados de Taxas de Juro
As instituições de crédito devem divulgar amplamente aos seus clientes e ao público em geral o spread
de crédito padronizado para cada categoria de produto de crédito.
Para cada categoria de produto de crédito será adicionado à Prime Rate o Spread, à vigorar no mês de
Março de 2022.
1.

Empréstimos a Empresas
Empréstimos
de longo prazo
(acima de 1
ano)

Leasing
Mobiliário

Habitação

Consumo

1. BCI

4,50%

4,50%

4,50%

5,25%

3,00%

4,50%

2. MBIM

1,20%

4,75%

1,30%

1,78%

3,50%

1,20%

3. Standard Bank

1,00%

6,27%

3,31%

3,20%

2,50%

-

4. ABSA

2,75%

10,75%

0,00%

1,00%

5,00%

-

5. Nedbank

2,50%

4,50%

4,50%

2,00%

2,50%

1,50%

6. Moza Banco

5,00%

6,50%

2,00%

3,00%

5,00%

4,50%

7. FNB

2,50%

5,00%

2,00%

2,00%

4,00%

4,00%

8. ABC

4,00%

14,50%

5,00%

5,00%

7,75%

7,75%

-

-

2,00%

4,00%

-

-

6,00%

10,00%

4,00%

3,00%

3,00%

3,00%

-

10,00%

4,00%

6,00%

-

-

-

-

4,00%

4,50%

-

-

2,50%

10,00%

0,50%

3,00%

-

-

5,00%

3,00%

4,00%

5,00%

-

-

9. BNI
10. Société Générale
11. Ecobank
12. Big
13. First Capital
Bank
14. UBA

16.40%

16.40%

16.40%

16.40%

16.40%

N/A

26.70%

30.18%

24.82%

24.92%

20.75%

16.21%

12.42%

11.69%

10.10%

10.10%

10.10%

10.10%

10.10%

10.10%

10.10%

10.10%

53.40%

53.40%

53.40%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Empréstimos a Particulares
Instituição
MyBucks
Mozambique
MCB, SA
MAIS –
Microbanco
de Apoio aos
Investimentos SA
Socremo

Habitação

Empréstimos de curto
Prazo (prazo até 1 ano)

Empréstimos de longo
Prazo (prazo acima de 1
ano)

Leasing
Mobiliário

Leasing
Imobiliário

N/A

23.00%

23.00%

N/A

N/A

5.83%

4.00%

4.25%

N/A

N/A

53.40%

25.40%

17.40%

N/A

N/A

O spread que consta da tabela acima é indicativo e fixado para novas operações e para as condições
padronizadas abaixo indicadas, sendo que a concessão de financiamento é sujeita à análise de risco
interna de cada instituição, de forma a aferir a capacidade de endividamento e risco associados do
mutuário e da operação. Cada instituição reserva-se o direito de aplicar condições adicionais distintas
destas, em função do perfil de risco, historial comercial e creditício e eventuais protocolos celebrados
com o cliente ou a sua instituição. O prazo, o grau de cobertura do colateral e o tempo de relacionamento
comercial em todas as categorias de crédito poderão variar em função da avaliação de risco a ser
efectuada por cada instituição.
III.

Condições padronizadas por categoria de crédito
1. Condições padronizadas dos Bancos Comerciais
1.1 Condições genéricas aplicáveis a todas as categorias de crédito:
a) O mutuário deve ser cliente do banco há pelo menos 6 meses, com um histórico de transacções;
b) O mutuário não deve ter incidentes registados na Central de Registos de Crédito do BM
nem outros incidentes junto do sistema bancário, à data do pedido de crédito;
c) O mutuário deve apresentar uma livrança em branco.
1.2 Condições específicas aplicáveis a cada categoria de crédito:

Spread Padronizado de Taxas de Juro de Microfinanças

b) Empréstimo a Particulares
para Consumo:

i. Prazo: até 5 anos;
ii. O mutuário deve ser funcionário de uma empresa em regime de contrato
por prazo indeterminado, e deve ser apresentada a carta da empresa a
confirmar as suas funções, contrato e rendimento líquido;
iii. Seguro de vida;
iv. O valor a financiar não pode exceder a taxa de esforço máxima de 30% do
rendimento líquido mensal do mutuário.

c) Empréstimo de Curto Prazo
(até 1 ano) a Empresas:

i. Prazo: máximo de 1 ano;
ii. Colateral aceitável para o banco, com cobertura mínima de 120% do
crédito pretendido;
iii. Contas auditadas dos últimos 3 anos.

d)
e)
f) Empréstimo de Longo Prazo
(acima de 1 ano) a Empresas:

i. Prazo: até 7 anos (e acima de 1 ano);
ii. Colateral aceitável para o banco, com cobertura mínima de 120% do
crédito pretendido;
iii. Contas auditadas dos últimos 3 anos ou plano de negócios.

g) Leasing Mobiliário, para
Particulares e Empresas:

i. Prazo: até 5 anos;
ii. Tipo de colateral: objecto do leasing;
iii. O objecto do leasing deve encontrar-se na condição de novo, e deve
ser apresentada uma avaliação recente do mesmo efectuada por uma
empresa reconhecida pelo banco;
iv. O montante a financiar deve corresponder a um máximo de 90% do valor
avaliado do objecto do leasing;
v. O título de propriedade do objecto do leasing deve passar a estar em nome
do banco após a concessão do financiamento;
vi. Seguro de vida e do objecto do leasing.

h) Leasing Imobiliário,
para Particulares e Empresas:

Empréstimos a Particulares
Instituição
1. MyBucks
Mozambique MCB,
SA

Consumo
6M
26.10%

12M

24M

36M

26.10%

26.10%

26.10%

i. Prazo: 20 anos
ii. Tipo de colateral: hipoteca de imóvel, com uma cobertura de 120% do
valor a financiar. Avaliação do imóvel com menos de 3 meses, efectuada
por uma empresa reconhecida pelo banco;
1.2.1 Seguro de vida do mutuário e seguro do imóvel;
iii. O valor a financiar não pode exceder a taxa de esforço máxima de 30% do
rendimento líquido mensal do mutuário.

O spread que consta da tabela é indicativo, sendo que a concessão de financiamento é sujeita à análise
de risco interna de cada banco, de forma a aferir a capacidade de endividamento do mutuário. Cada
banco reserva-se o direito de aplicar condições adicionais distintas, em função do perfil de risco, historial comercial e creditício e eventuais protocolos celebrados com o cliente ou a sua instituição. O prazo,
o grau de cobertura do colateral e o tempo de relacionamento comercial em todas as categorias de
crédito podem variar em função da avaliação de risco a ser efectuada por cada banco.
2.

Empréstimos a Empresas

Leasing
Imobiliário

Empréstimos
de curto prazo
(até 1 ano)

Instituição

16.40%

a) Empréstimo a Particulares
para Habitação:

Spread Padronizado de Taxas de Juro dos Bancos Comerciais
Empréstimos a Particulares

16.40%

48M

60M

72M

84M

25.43%

25.43%

19.70%

N/A

i. Prazo: 20 anos
ii. Tipo de colateral: objecto do leasing;
iii. Deve ser apresentada uma avaliação recente do objecto do leasing, efectuada por uma empresa reconhecida pelo banco;
iv. O montante a financiar deve corresponder ao máximo de 90% do valor
avaliado do objecto do leasing;
v. O título de propriedade do objecto do leasing deve passar a estar em
nome do banco após a concessão do financiamento;
vi. Seguro do objecto do leasing;
vii. Seguro de vida, no caso de o mutuário ser um particular;
viii. Contas auditadas dos últimos 3 anos ou plano de negócios, no caso de o
mutuário ser uma empresa.

2. Condições padronizadas de Microfinanças

l) Empréstimo de Curto Prazo (até 1
ano) a Empresas:

2.1 Condições genéricas aplicáveis a todas as categorias de crédito:
a)
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Particular: o mutuário deve apresentar os seguintes documentos:
i)
Carta a formalizar o pedido de financiamento, devendo indicar a finalidade,
prazo e garantias.
ii)
B.I./ DIRE ou PASSAPORTE
iii)
NUIT (Número Único de Identificação Tributária).
iv)
Atestado de residência.
v)
Declaração de rendimentos da entidade empregadora do cliente, se aplicável,
com indicação do tempo de trabalho, do regime de contratação e da actual
remuneração.
vi)
Comprovativos de outras fontes de rendimento (se aplicável).
vii)
Carta informativa sobre a descrição e/ou relação dos bens registados e
rendimentos auferidos, a favor do cliente e/ou avalista.
viii) Título de provimento (para os Funcionários Públicos)
ix)
O mutuário deverá ser funcionário publico há pelo menos 6 meses, ou estar
no regime de contratado;
x)
O mutuário não deve ter incidentes registados na Central de Registo de
Crédito do Banco de Moçambique e outros incidentes não regularizados junto
do sistema bancário à data do pedido de crédito;
xi)
Anexo à Declaração de rendimentos da entidade empregadora do cliente, com
indicação da data da reforma do trabalhador.

i.

Prazo: máximo de 1 ano;

ii.

Colateral aceitável para a instituição, com
cobertura mínima de 120% do crédito pretendido;

m)

iii.
i.

Contas auditadas para os últimos 3 anos.
Prazo: até 7 anos (e acima de 1 ano);

n)

ii.

Colateral aceitável para a instituição, com
cobertura mínima de 120% do crédito pretendido;

iii.
i.

Contas auditadas para os últimos 3 anos ou
Plano de Negócios.
Prazo: até 5 anos;

ii.

Tipo de colateral: objecto do leasing;

iii.

O objecto do leasing deve encontrar-se na
condição de novo, e deve ser apresentada
uma avaliação recente do mesmo efectuada
por uma empresa reconhecida pela instituição;

iv.

O montante a financiar deve corresponder
a um máximo de 90% do valor avaliado do
objecto do leasing;

v.

O título de propriedade do objecto do leasing deverá passar a estar em nome da instituição aquando da concessão do financiamento;

o) Empréstimo a Empresas de Longo
Prazo (acima de 1 ano)
p) Leasing Mobiliário, para Particulares e Empresas:

b) Empresas: o mutuário deve apresentar os seguintes documentos:
i)
Carta formal a solicitar o financiamento, devendo indicar a finalidade, prazo
e garantias.
ii)
Estatutos publicados no B.R (Boletim da República), e/ou alterações
efectuadas aos Estatutos da sociedade (todas actualizações sofridas).
Aplicável para sociedades
iii)
Certidão de Registo Comercial com validade máxima de 90 dias, em fotocópia
autenticada.
iv)
NUIT (Número Único de Identificação Tributária);
v)
Alvará ou licença
vi)
Informação financeira actualizada, nomeadamente:
 Demonstrações Financeiras referentes aos últimos 3 (três) exercícios
económicos (fecho oficial de contas de acordo com PGC-NIRF);
 Balancete contabilístico (acumulado), mais recente.
vii)
Extratos bancários das instituições referentes aos últimos 12 meses

vi.

Seguro de vida e do objecto do leasing.

ix.

Prazo: 20 anos

x.

Tipo de colateral: objecto do leasing;

xi.

Deve ser apresentada uma avaliação recente do objecto do leasing, efectuada por uma
empresa reconhecida pela instituição;

xii.

c) O mutuário (particular e empresa) não deve ter incidentes registados e não regularizados
na Central de Registo de Crédito do Banco de Moçambique e outros incidentes junto do
sistema bancário à data do pedido de crédito;
d) O mutuário (particular e empresa) deverá apresentar uma livrança em branco.

O montante a financiar deve corresponder
até ao máximo de 90% do valor avaliado
do objecto do leasing;

xiii.

O título de propriedade do objecto do
leasing deverá passar a estar em nome da
instituição após a concessão do financiamento;

2.2 Condições específicas aplicáveis a cada categoria de crédito:

xiv.

Seguro do objecto do leasing;

xv.

Seguro de vida, no caso de o mutuário ser
um particular;

i) Empréstimo a Particulares para
Habitação:

i.

Prazo: 4 anos

ii.

Tipo de colateral: hipoteca de imóvel, com
uma cobertura de 120% do valor a financiar.
Avaliação do imóvel com menos de 3 meses,
efectuada por uma empresa reconhecida
pela instituição;

iii.

Seguro de vida do mutuário e seguro multiriscos do imóvel;

iv.

O valor a financiar não pode exceder a taxa
de esforço máxima de 40% do rendimento
líquido mensal do agregado familiar.

v.
j) Empréstimo a Particulares para
Consumo:

k) Empréstimo aos Funcionários Públicos

i.

Possuir conta salário e/ou outros rendimentos a pelo menos 3 meses.
Prazo: até 5 anos;

q) Leasing Imobiliário, para Particulares e Empresas:

xvi.

IV.

Contas auditadas para os últimos 3 anos ou
Plano de Negócios, no caso de o mutuário
ser uma empresa.

Definição dos termos e conceitos (metainformação)
1. Particulares
O sector dos particulares é composto por clientes que sejam pessoas singulares (indivíduos
ou grupos de indivíduos) residentes, reúnam parte ou a totalidade do seu rendimento e
património e consumam certos tipos de bens e serviços.

ii.

O mutuário deve ser funcionário de uma
empresa em regime de contrato por prazo
indeterminado e deve ser apresentada a carta da empresa a confirmar as suas funções,
contrato e rendimento líquido;

iii.

Seguro de vida;

2. Empresas
O sector das empresas é constituído pelo conjunto de entidades (empresas) que se tenham
constituído ou registado sob uma das formas comerciais reconhecidas na República de
Moçambique, cuja actividade principal consista na produção de bens e serviços mercantis
não financeiros. Integram o sector das empresas, além das sociedades comerciais (conforme
definidas no Código Comercial), os empresários em nome individual, as associações e
organizações não governamentais, partidos políticos e entes públicos.

iv.

O valor a financiar não pode exceder a taxa
de esforço máxima de 40% do rendimento
líquido mensal do mutuário.

3. Empréstimo para habitação
Empréstimo destinado à aquisição de nova habitação, entendendo-se como nova habitação
aquela que vai ser habitada pela primeira vez, independentemente da data da sua construção.

v.

Colateral aceitável para a instituição, com
cobertura mínima de 120% do crédito pretendido
Prazo mínimo de 6 meses e máximo de 84
meses.

i.
ii.

Cadastramento da prestação mensal no
CEDSIF/E-SISTAFE ou outras plataformas
em uso na instituição.

iii.

Seguro de vida.

iv.

O mutuário deve ser funcionário público
com nomeação definitiva e deve apresentar
carta da instituição a confirmar as suas funções, contrato e rendimento líquido;

v.

Comissão de serviço superior a 10 anos;

vi.

Seguro de crédito;

vii.

Capacidade de retenção da prestação na
fonte;

4. Empréstimo para consumo
Empréstimo concedido a particulares para operações que não se prendam com os seus
negócios e profissões e estejam relacionadas exclusivamente com créditos usados para
a compra de bens e/ou serviços consumidos pelos particulares individualmente. Inclui,
por exemplo, créditos destinados à aquisição de veículos, mobiliários, electrodomésticos,
equipamento informático e reabilitação de habitação própria.
5. Empréstimos de curto prazo (até 1 ano) a empresas
Empréstimos concedidos no âmbito do exercício de actividade empresarial com maturidade
até 1 ano, para aquisição de meios circulantes.
6. Empréstimos de longo prazo (acima de 1 ano) a empresas
Empréstimos concedidos no âmbito do exercício de actividade empresarial com maturidade
acima de 1 ano, para fins de investimento.
7. Leasing mobiliário e imobiliário
O leasing é uma operação de empréstimo concedido para o financiamento de investimentos
de longo prazo em activos fixos (por exemplo, máquinas e veículos, edifícios e moradias).
Maputo, aos 28 de Fevereiro de 2022
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS REGISTOS E NOTARIADO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, nº 345, R/C

MUNICÍPIO DA CIDADE DE XAI-XAI
CONSELHO MUNICIPAL
---------- ¨¨¨ ---------Unidade Gestora e Executora das Aquisições (UGEA)

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JUSTINO DOS
SANTOS LOURENÇO LOBO
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de vinte e
três de Fevereiro de dois mil e vinte dois, lavrada de folhas noventa verso
a folhas noventa e dois, do livro de notas para escrituras diversas número
duzentos e noventa e um, traço “C”, deste Cartório Notarial, perante mim,
Ermelinda João Mondlane Matine, Conservadora e Notária Superior, em
exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de Justino dos Santos Lourenço Lobo, de sessenta
e cinco anos de idade, no estado de casado com Fátima Daniel Lobo, sob
o regime de comunhão de bens adquiridos, natural de Alto Molócuè, de
nacionalidade moçambicana, com a última residência no Bairro Guava,
Maputo, nesta cidade de Maputo, sem ter deixado testamento com
disposição da sua vontade.
Mais certifico que na operada escritura foi declarada como meeira sua
esposa Fátima Daniel Lobo, viúva, natural de Moma e residente em
Maputo e como únicos e universais herdeiros da quota disponível de todos
seus bens, sua esposa acima identificada e seus filhos: Ivandro Adelson
Daniel Lobo, solteiro, maior, natural de Quelimane, Almiro Edson Daniel
Lobo, solteiro, maior, natural de Quelimane, Justino dos Santos Lourenço
Lobo Júnior, solteiro, maior, natural de Pemba e Márcio Nerino Daniel
Lourenço Lobo, solteiro, maior, natural de Maputo, todos de nacionalidade
moçambicana, respectivamente.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram ou com eles
concorram à sucessão e da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d) do nº.3 do artigo 33 conjugado com 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 a adjudicação do objecto abaixo indicado.
Nº de
Ordem

Nome do Concorrente

Valor da Adjudicação
Incluindo IVA

Objecto de Concurso

01

TÉCNICA ENGENHEIROS
CONSULTORES, LDA

Concurso n.º90J000141/SBQP/02/2021: Contratação de Serviços de Consultoria para a Elaboração de
Estudos e Projectos Executivos para a Pavimentação de 800m de Estrada (Sansão Muthemba / Vilankulos).

1,214,669.90MT

02

CONCRETE SOLUTIONS,
ENGENHEIROS E
CONSULTORES

Concurso n.º90J000141/SBQP/03/2021: Contratação de Serviços de Consultoria para a Elaboração de
Estudos e Projectos Executivos para a Pavimentação de Estrada no 3º Bairro do Posto Administrativo de
Patrice Lumumba

795,600.00MT

Xai-Xai, aos 25 de Fevereiro de 2022
O Presidente

Está Conforme
Maputo, aos 25 de Fevereiro de dois mil e vinte e dois
A Notária
(Ilegível)
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–––––––––––––––––––––––––––
Emídio Benjamim Xavier
(Técnico Superior N1)
31

República de Moçambique

Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Projecto de Economia Digital e Governo Electrónico - EDGE
Doação nº IDA-D906-MZ

Projecto ECHO em Moçambique

Solicitação de manifestação de interesse

Concurso. Público RFA Nº ECHO-2022-003

Contratação de um Contabilista para o Projecto EDGE

Data de Emissão: 25/2/22
A Abt Associates Inc é uma empresa que está a implementar o projecto de Eficiências
para o Resultado Clínico do HIV (ECHO) financiado pela USAID. O ECHO é um projecto
para apoiar a realização do controlo da epidemia do HIV/SIDA pelo Governo de
Moçambique e o estabelecimento de uma resposta sustentável liderada pelo Governo
até 2024 nas províncias onde a USAID é o principal parceiro de apoio clínico.
O Projecto ECHO implementado pela Abt Associates Inc. Empresas vocacionadas para
a prestação de acordo com os RFQ’s abaixo:
•
•
•
•
•
•

RFQ MOZ004-2022-Serviço de táxi- Maputo
RFQ MOZ005-2022 – Serviços de Correio Diário
RFQ MOZ006-2022 – produção do material de branding do Projecto ECHO
RFQ MOZ007-2022- Aquisição de material e equipamento médico hospitalar
RFQ MOZ009-2022- Aquisição de material e equipamento de IT
RFQ MOZ011-2022 – Seguro automóvel para as viaturas do Projecto ECHO

As expecificações encontram-se descritas de forma mais detalhada em cada um dos
RFQs.
Para materialização do objectivo supracitado, o Projecto ECHO convida empresas
qualificadas e legalmente constituídas e registadas a manifestarem o seu interesse
em concorrer, os RFQs que constituem este pacote de Concurso devem ser solicitados
até às 17.30 do dia 1 de Março de 2022, através do endereço electrónico:
procurement@echomoz.org
Nota: Na manifestação de interesse coloque claramente para qual ou quais RFQ/
RFQ’s pretende aplicar.
Todas as propostas que responderem a este RFA/RFQ serão avaliadas de acordo com
os critérios, requisitos técnicos e notas de recomendação patentes no RFQ solicitado.
Os Proponentes são proibidos de oferecer qualquer dinheiro, taxa, comissão, crédito,
presente, gratificação, valor ou compensação para obter ou recompensar por
tratamento favorável impróprio com relação a esta ou a qualquer solicitação. Pelo
que, qualquer solicitação indevida de um funcionário do Projecto deve ser relatada ao
ECHO e qualquer tipo de acção indevida e ou tentativa de aliciamento do proponente
para obter tratamento favorável impróprio com relação a esta ou a qualquer solicitação
incorrerá à desqualificação imediata.
A Abt Associates Inc.-Projecto ECHO preza pela Igualdade de Oportunidades.
O prazo para a manifestação de interesse referente a este RFA é até dia 1 de
Março de 2022, às 17.30 horas.
1794

O Governo de Moçambique e o Banco Mundial assinaram em Novembro de 2021 um Acordo de
Financiamento do Projecto de Economia Digital e Governo Electrónico (EDGE) para o período de
2021 a 2026, que tem como objectivo aumentar o acesso à identificação oficial, serviços públicos
digitais e oportunidades de negócios digitais.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) pretende usar parte dos fundos do
projecto para contratar um consultor para a posição de Contabililista para integrar a Unidade de
Coordenação do Projecto.
Principais responsabilidades:
Os serviços incluem não só, mas também:
• Apoiar o Gestor Financeiro na organização de todos os aspectos administrativos e financeiros
do Projecto;
• Colaborar na preparação do orçamento de acordo com o estabelecido por lei;
• Organizar a documentação de suporte de todos os pagamentos efectuados para a sua
conservação de acordo as leis em vigor.
• Lançar as informações financeiras no pacote informático em uso na Instituição e produzir os
relatórios definidos pelo Projecto.
• Fazer o controlo dos contratos submetidos para pagamentos de forma a assegurar o ponto de
situação dos compromissos do Projecto;
• Assegurar a reconciliação das contas correntes dos Fornecedores de bens e serviços
fornecidos ao Projecto;
• Acompanhar e colaborar para garantir as auditorias internas e externas e colaborar na
produção de informações para a Conta de Gerência do MCTES.
• Executar outras actividades a ser designadas pelo Coordenador do Projecto.
Qualificações e experiência exigidas:
•
•
•
•
•

Grau académico universitário em áreas de gestão financeira;
Mínimo de 3 anos de experiência em gestão financeira em projectos financiados pelo Banco
Mundial (ou outro organismo multilateral).
Experiência relevante no uso de MS-Office e de pacotes financeiros
Fluência na língua portuguesa;
Competência na comunicação oral e escrita em língua inglesa.

O MCTES convida consultores individuais elegíveis a manifestarem o seu interesse para a prestação
deste serviço de consultoria. Os consultores interessados deverão fornecer evidências de que estão
qualificados para executar os serviços acima descritos.
Os consultores serão seleccionados de acordo com os procedimentos estabelecidos no Regulamento
de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projectos de Investimento, de Julho
de 2016, revisto em Novembro de 2020. O candidato seleccionado deverá inscrever-se no CEFCadastro Electrónico de Fornecedores de Bens e Serviços.
Os consultores interessados poderão obter os Termos de Referência no endereço abaixo durante
os dias úteis das 7.30-15.30 horas (hora local) ou no portal do MCTES (www.mctes.gov.mz).
As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até ao dia 18 de Março de
2022.
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Projecto de Melhoramento do Desenvolvimento de Competências em Moçambique
(MozSkills)
Email- departamento.aquisicoes@mctes.gov.mz
Av. Patrice Lumumba, 770
Tel. +258 21352800
Fax. +258 21352860
Maputo-Moçambique
1741
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MAPUTO

SERVIÇO DISTRITAL DE PLANEAMENTO E INFRA-ESTRUTURAS

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
Nº: 001/FMF/2022

ANÚNCIO DE CONCURSO

1. A Federação Moçambicana de Futebol convida empresas interessadas, nacionais ou estrageiras
e que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem propostas fechadas para a Obra
Arena Desportiva de Futebol de Praia na Cidade de Vilankulo.

GOVERNO DO DISTRITO DA MOAMBA

Concurso nº
I.

2. Os concorrentes deverão ser titulares de Alvará 5ª classe.

Em concordância com o artigo 33 do Decreto 5/2016 de 8 de Março, o Serviço Distrital de Planeamento
de Infa-estruturas da Moamba solicita propostas seladas para o Fornecimento de Equipamento de
Transporte, conforme vem na tabela abaixo:
OBJECTO:

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE
TRANSPORTE (VIATURA)

ITEM

DESCRIÇÃO DA VIATURA

UN

QUANT.

1

4x4 Diesel, Caixa manual, 5 lugares, Air bags, Assentos
c/ descanso para os braços, Bluetooth

UN

1

P.UNIT.
(MZM)

TOTAL

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do
concurso ou adquirí-los, durante as horas normais de expediente, na Federação Moçambicana
de Futebol sita na Av. Agostinho Neto nº957; Caixa Postal nº14673; Telefax: +258 – 21300366;
Cidade de Maputo, mediante o pagamento não reembolsável de 10.000,00 Mts (Dez mil
Meticais).
4. A visita ao local da Obra por parte dos concorrentes está marcada para as 10 horas do dia 5 de
Março é de carácter obrigatório por parte dos concorrentes.
5. O prazo de validade das propostas será de 30 dias, contados a partir da data do fecho do
concurso.

Sub-Total
Total

6. As propostas deverão ser entregues no endereço indicado no nº3 deste anúncio, até as 15.00
horas, do dia 11 de Março de 2022 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às
15.30 horas do mesmo dia, na presença de apenas 1 representante de cada concorrente que
desejar comparecer.

IVA 17%
Total incl IVA
Termos e Condições

II. Os documentos de concurso poderão ser adquiridos a partir do dia 1 de Março de 2022 no endereço que
se segue, pela importância não rembolsável de 1.000,00 MT durante as horas normais de expediente.
Serviço Distrital de Planeamento e Infra -Estruturas
Rua Principal Cp. 81A, Telefax: 21520099. Correio electrónico: sdpimoamba@yahoo.com.br
Maputo – Moçambique.
III. As propostas deverão ser válidas por um período de 60 dias, a contar a partir da data da sua abertura.
V. As propostas deverão ser entregues no mesmo endereço até 14 de Março de 2022 e serão abertas na
sessão pública na mesma data e no mesmo endereço, às 10h.30 min, na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer.

7. As propostas deverão ser acompanhadas de garantia provisória no valor de 200.000,00 Mts
(duzentos mil Meticais).
8. A selecção do Empreiteiro será informada a todos concorrentes via e-mail no dia 16 de Março
de 2022.
9. 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 08 de Março.

Maputo, aos 24 de Fevereiro de 2022

O responsável da UGEA

O Secretário-Geral
Hilário Madeira

(Ilegível)
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ANÚNCIO DE VAGA
GESTOR SÉNIOR DE NEGÓCIOS DO PSA
(SENIOR MANAGER PSA BUSINESS)
LOCALIZAÇÃO: MAPUTO

Descrição Curta/Propósito do Trabalho
• Gerir as actuais actividades comerciais do PSA e apoiar
o VP na obtenção dos objectivos comerciais e legais de
acordo com a estratégia definida pelo PSA e em linha
com a estratégia global do Grupo Sasol.
Descrição do Recrutamento/Responsabilidades
Principais
• Alinhar o mapa estratégico do PSA com a estratégia
global do Grupo Sasol.
• Propor objectivos do PSA de curto e longo prazo,
possíveis objectivos e planos a fim de mitigar os riscos.
• Atribuir o orçamento empresarial do PSA a fim de
cumprir com os objectivos e atingir metas empresariais
atempadamente.
• Criar casos de negócios e propor vias de rentabilização
eficazes.
• Apoiar o VP no desenvolvimento de soluções do PSA
sustentáveis e sólidas.
• Providenciar informações upstream relativamente
ao progresso empresarial e aos desafios a serem
priorizados.
• Gerir a análise comercial, económica e de investimento
para determinar os objectivos de rentabilidade da E&PI.
• Supervisionar a entrega atempada e de alta qualidade
de produtos do PSA (petróleo / LPG / gás).

• Gerir as actividades empresariais, a estratégia e os
resultados esperados em matéria de resultados
financeiros do PSA.
• Definir os KPIs para monitorar o progresso e o
desempenho do PSA.
• Gerir activos relacionados com o PSA, responsabilidades
com licenças, e envolvimento com os reguladores e os
titulares das licenças.
• Apoiar Projectos de Gás em Moçambique (MGP) na
execução e integração do projecto PSA.
• Supervisionar o cumprimento da legislação, normas e
procedimentos nacionais por parte das empresas do
PSA.
• Executar
eficazmente
as
responsabilidades
relacionadas com as relações contratuais estabelecidas
com os parceiros e com os reguladores.
• Construir fortes relações com intervenientes internos
e externos (Sasol Business Development / Sasol Energy
/ Gestão da E&PI Moçambique, INP/ENH/ EDM) para
alcançar os objectivos empresariais do PSA.
• Integrar decisões empresariais com o PPA a fim de
maximizar a rentabilização da Sasol.
Habilitações Académicas
• Grau Académico: Mestrado
Experiência Mínima
• +12 de anos

Certificação e Afiliação Profissional
• Nenhum
Competências
• Liderança Empresarial: Demonstrar perspicácia
comercial, com uma mentalidade abrangente,
exercendo o bom senso. Alcançar resultados através
de outros responsabilizando-os.
• Negociações: Ser capaz de se comprometer através
de um trabalho conjunto no sentido de alcançar
conclusões e resultados mutuamente satisfatórios.
• Liderança de Pessoas: Envolver pessoas de forma
autêntica e inclusiva; e orientar a transformação da
cultura. Criar capacidades e aproveitar a diversidade na
obtenção de vantagens competitivas.
• Auto-domínio: Assumir a responsabilidade de
modo a fomentar o próprio crescimento através do
desenvolvimento da autoconsciência, reflexão, busca
de informação e autocorrecção.
• Liderança Estratégica: Proporcionar orientação e
alinhamento com a One Sasol. Liderar a mudança
organizacional, a inovação e a sustentabilidade.
Para concorrer, visite a lista de posições disponíveis,
até ao dia 11 de Março, no website da sasol, www.
sasolcareers.com, clique na opção Careers e seleccione
Moçambique para ter acesso às vagas disponíveis.
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ANÚNCIO DE VAGA
ANÚNCIO
DEnaVAGA
A Empresa THL, com escritórios
em Maputo, operando
área da Saúde, pretende admitir (1)
Administrativo para o sector de Apoio á Cliente.
A Empresa
THL, com escritórios em Maputo, operando na área da Saúde, pretende admitir (1)
Perfil
do Candidato:
Administrativo para o sector de Apoio á Cliente.
 Nivel Médio.
Perfil
do Candidato:
 Experiência
nas Vendas, Gestão de encomendas e Controle de Stocks.

Nivel
Médio.
 Experiencia na utilização de Informatica e uso do software ERP - Primavera
 Experiência nas Vendas, Gestão de encomendas e Controle de Stocks.
 Conhecimentos de contabilidade
 Experiencia na utilização de Informatica e uso do software ERP - Primavera
  Conhecimento
da lingua Inglesa – Falado e escrito
Conhecimentos de contabilidade
  Capacidade
de trabalhar
pressão
Conhecimento
da linguasob
Inglesa
– Falado e escrito
  Capacidade
de
trabalhar
em
equipa,
Capacidade de trabalhar sob pressãopolivalência e elevado sentido de responsabilidade;
  Idade
inferiorde
a 35
anos; em equipa, polivalência e elevado sentido de responsabilidade;
Capacidade
trabalhar
Idade inferior aimediata.
35 anos;
  Disponibilidade
 Disponibilidade imediata.
Oferta:
Oferta:
 Remuneração ajustada à experiência;
Remuneração
ajustada à experiência;
  Rápida
integração
 Rápida integração
Envio de Candidaturas:
Envio de Candidaturas:
  AsAscartas
acompanhadas de
de
cartasdedecandidaturas
candidaturasdevem
devemser
ser submetidas
submetidas até
até dia
dia 44 de
de Março,
Março, acompanhadas
CV,
para oo email:
email:
CV,certificados
certificados ee cartas
cartas de
de referencia
referencia de
de anteriores
anteriores empregadores
empregadores para
mocambique@thl.pt
mocambique@thl.pt
Nota:
Nota:Somente
Somentecandidatos
candidatosapurados
apuradosserão
serãocontactados.
contactados.
Maputo,26
26de
deFevereiro
Fevereirode
de 2022
2022
Maputo,

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO
Departamento de Aquisições
A Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, convida pessoas singulares, micro, pequenas e médias empresas,
inscritas no Cadastro Único de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado
a apresentarem propostas fechadas, para os concursos abaixo indicados:

Modalidade de contratação

Objecto

Data e hora de
entrega das
propostas

Data e hora de
abertura
das propostas

Data e hora
do anúncio de
posicionamento

Concurso Limitado
31A002541/CL/02/2022

Prestação de serviços de
emissão de passagens
aéreas para fora do país

16/3/2022
até às
10.00horas

16/3/2022
às
10.15horas

18/3/2022
às
9.30horas

Concurso Limitado
31A002541/CL/01/2022

Prestação de serviços
gráficos

15/3/2022
até às
10.00horas

15/3/2022
até às
10.15horas

17/3/202
às
9.30horas

Concurso Limitado
31A002541/CL/03/2022

Prestação de serviços de
catering e ornamentação

15/3/2022
até às
13.00horas

15/3/2022
até às
13.15horas

17/3/2022
às
10.00horas

Concurso por Cotações
31A002541/CC/02/2022

Fornecimento de baterias
e pneus

8/3/2022
até às
10.00horas

8/3/2022
até às
10.15horas

10/3/2022
às
10.00horas
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MUNICÍPIO DA CIDADE DE XAI-XAI
CONSELHO MUNICIPAL

---------- ¨¨¨ ---------Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA)

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA – FIRMA

Maputo, 26 de Fevereiro de 2022

1. O Conselho Municipal de Xai-Xai recebeu financiamento das Subvenções de Desenvolvimento
Municipal (SDM) do Projecto de Desenvolvimento Urbano e Local, (PDUL) financiado pelo Banco
Mundial e pretende aplicar parte dos recursos para pagamentos de despesas elegíveis no âmbito
da contratação de serviços de consultoria-firma para a fiscalização de obras, conforme abaixo
indicado.
Ord
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N.º de concurso

Designação dos Serviços de Consultoria

01

90J000141/ SBQP /01/2022

Serviços de Consultoria para a Fiscalização de Obras de Pavimentação
de 800m de Estrada (Sansão Muthemba/Vilanculos)

02

90J000141/ SBQP /02/2022

Serviços de Consultoria para a Fiscalização de Obras de
Pavimentação de Estrada no 3º Bairro do Posto Administrativo de
Patrice Lumumba

1.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os cadernos de encargo ou levantá-los
na Secretaria de Estado da Juventude e Emprego, sita na Av. 10 de Novembro nº 74, 2º piso, pela importância não
reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), por cada caderno de encargo.

2.

O valor do caderno de encargo acima referido, deverá ser depositado na conta nº 21258801410001, BCI Secretaria de Estado da Juventude e Emprego - Receitas Próprias.

3.

O período de validade das propostas do concurso limitado é de 90 dias, contados a partir da data da sua abertura.

4.

Não é necessário o pagamento do caderno de encargo para o concurso por cotações.

5.

A abertura em sessão pública será feita no local, hora e dia acima indicados, na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer.

6.

O Concurso é regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e
Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/ 2016, de 8 de Março.
Maputo, aos 28 de Fevereiro de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)
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2. Os Termos de Referência (TdR`s) detalhados para os serviços acima podem ser solicitados por
e-mail no endereço abaixo indicado ou podem ser acessados através do link:
https://www.pdul.gov.mz/Anuncios/Concursos
3. O Município da Cidade de Xai-Xai convida empresas de consultoria elegíveis (“Consultores”)
a manifestarem o seu interesse na prestação dos Serviços. Os consultores interessados
devem fornecer informações que demonstrem que possuem as qualificações necessárias e a
experiência relevante para executar os serviços constituídos por (i) descrição de trabalhos
anteriores realizados pelo consultor com a informação da duração, o cliente e valor do contrato;
(ii) organização e quadro do pessoal da empresa e (iii) certificados / cópias de evidências que
atestam (comprovam) a realização de tais serviços indicados no ponto (i) acima e (iv) submissão
de cópias de documentos actualizados de elegibilidade da empresa (Cadastro Único, Quitação
das finanças, Alvará Comercial, BR com estatutos actualizados, Certificado do INSS, INE, entre
outros. Os especialistas principais não serão avaliados na fase de pré-selecção.
4. Os consultores podem associar a outras firmas de consultoria para aprimorar as suas
qualificações, mas devem indicar claramente se a associação é na forma de Consórcio e / ou
sub-consultoria e indicar na carta de submissão quem será o líder do consórcio. No caso de
consórcio, todos os membros serão solidariamente responsáveis pela totalidade do contrato, em
caso de selecção.
5. O Consultor será seleccionado de acordo com o método de Selecção Baseado na Qualidade e no
Custo (SBQC) estabelecido no Decreto Nº. 5/2016 de 8 de Março que aprova o Regulamento de
Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços
ao Estado.
6. As manifestações de interesse em Português podem ser submetidas por email (pdf) ou em
envelopes selados e deverão ser enviadas no endereço abaixo até 22 de Março de 2022, no
intervalo das 7.30 às 15.30 horas.
Conselho Municipal da Cidade de Xai-Xai
Rua/ Av. Samora Machel
UGEA do Município da Cidade de Xai-Xai
Contacto: 872306790
Att. Sr. Emídio Benjamim Xavier
Email: cmcxxugea@gmail.com / ugea.cmcxxpdul@gmail.com.
Xai-Xai, aos 25 de Fevereiro de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)
33
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A
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anos

Avaliação de base do projecto Stand Up
A Oxfam é uma Confederação Internacional de 20 organizações que trabalha conjuntamente
com parceiros e comunidades locais em mais de 90 países como parte de um movimento
global pela mudança. Em Moçambique, a Oxfam está activa desde 1978, tendo evoluído da
ajuda humanitária directa na década de 1980, para promover o desenvolvimento sustentável
e apoiar as Organizações da Sociedade Civil, com um foco particular nos Direitos da Mulher
e Igualdade de Género e Direitos Humanos, em geral.
O Stand Up é um projecto de 6.5 anos de duração, financiado pelo Governo Canadiano que tem
como objectivo principal aumentar o gozo de direitos e saúde sexual e reprodutiva (DSSR)
pelas titulares de direitos mais marginalizadas e vulneráveis particularmente raparigas
adolescentes (15-19 anos) e mulheres jovens (20-24 anos) dos distritos seleccionados
de Moçambique e Uganda. Em Moçambique o programa é coordenado pela Oxfam e
implementado em parceira com quatro organizações nomeadamente OPHENTA, LAMBDA,
AMODEFA e CEPSA na província de Nampula (cidade de Nampula e distritos de Murrupula
e Nacala).
Para atender a necessidade de avaliação de base do programa, cujo dados apoiarão
na validação dos indicadores e implementação efectiva do mesmo, a Oxfam pretende
contratar serviços de consultoria para realizar o levantamento da linha base do projecto
Stand Up. A mesma estabelecerá uma linha básica e rastreará a actual situação de DSSR
na província de Nampula. Os termos de referência e outros documentos relevantes
desta consultoria poderão ser encontrados a partir do link: https://oxfam.box.com/s/
e9ua62iph5s11qc0oewciz51oed586hg

2155

Candidaturas
As/Os candidatas/os interessadas/os e que reúnam os requisitos necessários são convidadas/
os a submeterem a sua candidatura, mediante envio da proposta técnica e financeira (em
Meticais e Dólares canadianos) para a recolha de dados presencial ou remota. As propostas
devem estar acompanhadas do Curriculum Vitae dos principais membros da equipa. Todos
os documentos devem estar em Inglês e devem ser enviados para o endereço electrónico:
vacancies@oxfam.org com o titulo de assunto: “Stand Up Baseline proposal 2022 ” até
ao dia 10 de Março de 2022.
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GLOBAL ALLIANCE SEGUROS, S.A.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA
Nos termos dos Estatutos e da legislação aplicável são convocados os accionistas
da GLOBAL ALLIANCE SEGUROS, S.A, uma sociedade registada no Registo das
Entidades Legais de Maputo sob o número 12.801 a folhas 201 verso, do livro C – 29,
com sede na Avenida Marginal, número 141, Maputo, para uma Sessão Ordinária a
ser realizada no dia 31 de Março de 2022, às 9.00 horas, por teleconferência, para
discutir sobre a seguinte Agenda de trabalhos:
Item 1:

Boas vindas, Ausências e Quórum

Item 2:

Confirmação dos Administradores

Item 3:

Declaração de Conflito de Interesses

Item 4:

Aprovação da Agenda e Solicitação de Inclusão de Items Adicionais

Item 5:

Confirmação e Aprovação da Acta da Reunião Anterior

Item 6:

Apresentação das Contas Auditadas e do Relatório de Gestão Referentes
ao Ano de 2021

Item 7:

Apresentação da Proposta de Aplicação dos Resultados do ano de 2021

Item 8:

Apresentação do Relatório do Auditor Externo

Item 9:

Apresentação do Relatório do Fiscal Único

Item 10:

Aprovação das Contas Auditadas, do Relatório de Gestão e da Aplicação
dos Resultados Referentes ao Ano de 2021

Item 11:

Designação do Auditor Externo para o Ano de 2022

Item 12:

Designação do Fiscal Único para o ano de 2022

Item 13:

Outros Assuntos de Interesse para a Sociedade

Item 14:

Conclusão e Revisão das Acções

Item 15:

Encerramento
Maputo, aos 25 de Fevereiro de 2022
_________________________________
Rui Barros
(Presidente da Mesa da Assembleia)
2164
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A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA) é
uma organização humanitária global com a missão de trabalhar com pessoas
em situação de pobreza e angústia para criar uma mudança justa e positiva.
A ADRA Moçambique opera no país há 33 anos e pertence à rede global da
ADRA, composta por 120 escritórios de apoio e implementação. Os quatro
sectores estratégicos da ADRA Moçambique são: i) Meios de vida sustentáveis;
ii) Educação; iii) Saúde, Nutrição e WASH; e iv) Gestão de Emergência.

Anúncio
O Instituto Na c io na l d a s C o munic a ç õ e s d e Mo ç a mb iq ue (INC M), Auto rid a d e Re g ula d o ra d a s C o munic a ç õ e s, c o nvid a a to d o s o p e ra d o re s p re sta d o re s d e
se rviç o s p o sta is a c o mp a re c e re m, num má ximo d e 15
(q uinze ) d ia s, c o nta d o s a p a rtir d a d a ta d a p ub lic a ç ã o
d e ste a núnc io , na s insta la ç õ e s d o INC M, sito na Pra ç a 16 d e Junho , nº 340, b a irro d a Ma la ng a , c id a d e d e
Ma p uto , o u na s re sp e c tiva s d e le g a ç õ e s p ro vinc ia is d e
Inha mb a ne , Te te , So fa la , Za mb é zia , Na mp ula e Nia ssa ,
a fim de tratar assuntos do seu interesse.

No âmbito das suas intervenções, a ADRA pretende contratar empresas para
o fornecimento de bens. Os produtos devem ser entregues no armazém da
ADRA na Província da Zambézia, no distrito de Mocuba. As propostas devem
ser segregadas de acordo com as lista e quantidade. Para verificar mapa de
quantidade do material verifique o site: concursos.adramozambique.org
As empresas interessadas devem submeter as suas propostas, até ao dia 3 de
Março , pelas 17.00h em Carta Fechada, nos nossos escritórios na Av. Eduardo
Mondlane 2091 Maputo, ou em Mocuba na Estrada Nacional Número 1, bairro
do Bive, km9. Para além do envio das propostas, os proponentes podem enviar
amostras para os nossos escritórios.

Pa ra e sc la re c ime nto s a d ic io na is, q ue ira m, p o r fa vo r,
c o nta c ta r p e lo s se g uinte s e nd e re ç o s e le c tró nic o s:
ralmoco@incm.gov.mz; tchibesakunda@incm.gov.mz,
ou através do telefone 8448927709 ou 844702861.

As propostas devem ser acompanhadas pelos seguintes documentos dos
proponentes:
1. Registo comercial da empresa;
2. Alvará correspondente a actividade;

Ma p uto , 28 d e Fe ve re iro d e 2022

3. Certificado de Quitação
4. Prazo de entrega do material
Praça 16 de Junho, nº 340, Bairro da Malanga C.P. 848
(+258) 21 227 100 Fax: (+258) 21 016 211 Tlm.: (+258) 842923603
www.incm.gov.mz
info@incm.gov.mz
Maputo - Moçambique

5. Cartas de referncias
1797
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Instituto Nacional de Previdência Social
Departamento de Aquisições

Anúncio de Adjudicação
De acordo com a alínea d) do nº3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a adjudicação de cada objecto de Concurso nos termos indicados na tabela abaixo.
N/0

Nº do Concurso
Concurso Público nº
27A006841/CP/1/2021

1

Objecto
Fornecimento de material
de Escritório e Consumíveis
Informáticos

Empresa
Adjudicatária
HIMALAIA
COMERCIAL LDA

Concurso Limitado nº2/
27A006841-INPS/2021

Fornecimento de Material
Eléctrico e Carpintaria

CENTRO DE
ILUMINAÇÃO DE
MOÇAMBIQUE CIMAL

3

Concurso Limitado nº
1/27A006841-INPS/2021

Fornecimento de Routers

ALTRON
MOÇAMBIQUE

4

Concurso Público nº
2/27A006841-INPS/2021

Fornecimento de material de
Canalização

NICAYA
FERRAGEM,LDA

5

Concurso nº18/27A006841AD-INPS/ 2021

Reabilitação do 4º Piso do
Edifício UTOMI PARK

ELECTRICAL POINT,
LDA

6

Concurso Limitado nº
3/27A006841-CL-INPS/2021

Fornecimento de serviços de
Manutenção de Viaturas

Concurso Público nº 1/
27A006841-CP-INPS/2021

Fornecimento de
Equipamento InformáticoComputadores, Acessórios e
Consumíveis

2

7

RED AUTO;LDA

VALOR DA
ADJUDICAÇÃO
13
4,139,450,00MT
14
300.000,00MT
15
1.186.804,00MT
16
50.000,00Mt
859,291.04
445.208,40Mt

18
INTERFRIO &
SERVIÇOS, LDA

7,572,825,00MT

Concurso Público nº 1/
27A006841-CP-INPS/2021

Fornecimento de Impressoras;
WECHAANGE, LDA
Tonner e Datashow

Concurso Limitado nº
5/27A006841-CL-INPS/2021
9

Fornecimento de
Equipamento Informático Computadores

Concurso nº8/27A006841-ADINPS/2021

RICOTÈCNICA, LDA

10

Fornecimento de Duas
Impressoras Industriais e
Multifuncionais e respectivo
Tonner

11

Concurso nº 16/27A006841AD-INPS/2021

Fornecimento e montagem de
ACs

INTERFRIO &
SERVIÇOS, LDA

540.000,00MT

12

Concurso Público nº
1/27A006841- CP -INPS/2021

Fornecimento de Cabos De
Rede , E Botas

SISFOC &
CONSULTORES, LDA

315.900,00MT

8

17

IMO, SYSTEMS
STATIONARY

580.724,96MT
2.472.444,00MT

1.229.994,26MT

Concurso Público
nº1/27A006841-CP-INPS/
2021

Fornecimento de Access Point

EBS BUSINESS
SISTEMS

Concurso por Cotações nº
/27A006841- INPS/2021

Fornecimento de Tonner 90A

JMC- STATIONREY
& PRINTINGSOLUTION, LDA

315.000,00MT

Concurso Público
nº7/27A006841-AD-INPS
/2021

Fornecimento de Combustível
e Lubrificantes

TIMSAY GESTÃO E
COMERCIO , LDA

3.170.000,00MT

Concurso Público nº4
/27A006841-AD-INPS /2021

Fornecimento de Serviços
de desmaterialização,
AMBISIG, Lda, e a
Digitalização, Incorporação de
PAPERSOFT, Lda
processos, e fornecimento de
Sistema de Gestão Documental

4,914,000,00MT

Concurso Cotações nº
1/27A006841-INPS/AD /2021

Montagem de Placas de
Acrílico no Balcão de
Atendimento e Secretaria

ELECTRICAL POINT,
LDA

48.893,95MT

Concurso nº 24/27A006841AD-INPS/2021

Prestação de Serviços de
Limpeza

PERFECTCLEAN, LDA

1.066.689,00MT

Concurso nº 24/27A006841AD-INPS/2021

Prestação de Serviços de
desinfeção do Edifício no
âmbito de Prevenção de
Covid-19

LIN LIMPEZAS

2.021.760,00MT

19

Concurso nº 6/27A006841-AD- Fornecimento de Livros de
INPS/2021
Escrituração

IMPRENSA
NACIONAL DE
MOÇAMBIQUE, EP

21

Concurso nº 5/27A006841-CCINPS/2021

Fornecimento e Montagem de
Office e Access Point

UNIVERSALNET, LDA

22

Concurso nº 22/27A006841AD-INPS/2021

Fornecimento de Impressoras
e Tonner

WECHAANGE, LDA

20

1.292.662,80MT

89.804,53MT
320.000,00MT
3.548.586,41MT

Maputo, Fevereiro de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO INTERIOR
DIRECÇÃO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
pela importância não restituível de 700,00 MT (Setecentos Meticais), apenas para Concurso Limitado, que
devem ser depositados na Conta Bancária n° 131159036, no Millennium Bim, em nome da Direcção
Nacional de Identificação Civil.

1. A Direcção Nacional de Identificação Civil, convida empresas interessadas a apresentarem propostas em
cartas fechadas para o fornecimento do seguinte:
N/O

1
2

Objecto

Nº do
Concurso

Modalidade

17A002741/
CL/1/2022

Fornecimento de Passagens
Aéreas para dentro do País

Concurso
Limitado

17A002741/
PD/1/2022

Prestação de Serviços de
Transporte e Logística

Concurso
de Pequena
Dimensão
Concurso
Limitado

3
17A002741/
CL/2/2022

Prestação de serviços em
dois lotes:
Lote 1: Consumíveis de
escritório;
Lote 2: Consumíveis de
informática.

Hora e data
limite de
entrega
15/3/2022
9.00 horas

Hora e data
de abertura

Garantia
provisória

15/3/2022
9.15 horas

N/A

2. As propostas deverão ser entregues no espaço desta Instituição, sito na Fernão de Magalhães nº 827, 1º
andar, em Maputo e serão abertas no mesmo local de entrega na presença dos concorrentes que desejarem
comparecer.

15/3/2022
9.00 horas

-

N/A

3. O período de validade das Propostas será de 60 dias, a contar da data-final da sua entrega.

15/3/2022
11.00 horas

15/3/2022
11.15 horas

N/A

5. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n° 05/2016, de 8 de
Março.
Maputo, Fevereiro de 2022
A Autoridade Competente

1. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso
ou adquirí-los durante as horas normais de expediente, a partir do dia 28 de Fevereiro do ano em curso,
na Direcção Nacional de Identificação Civil, sito na Fernão de Magalhães nº 827, 1º andar, em Maputo,

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CARTÓRIO NOTARIAL DE NAMPULA
EXTRACTO

UNIVERSIDADE ROVUMA
DIRECÇÃO DE LICITAÇÃO
Avenida 25 de Setembro, Caixa Postal 544, Telefax 26215738/9 Nampula-Moçambique

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE LUCAS
LENDMAN FORWALA E FELISMINA RIBEIRO SABE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de dezasseis de Dezembro
do ano dois mil e vinte e um, lavrada de folhas vinte e um verso a folhas vinte e
três, do livro de notas para escrituras diversas número “C”, traço trinta e dois, a
cargo de Teresa Luís, Conservadora e Notária Superior, do referido Cartório, se
acha lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros na qual, seus filhos: Gelito
Ribeiro Lendman, Nelson Ribeiro Lendman, Antonieta Ribeiro Lendman,
solteiros, maiores, naturais de Nampula e Tete, residentes em Nampula, foram
declarados únicos e universais herdeiros de todos os seus bens e direitos dos seus
pais Lucas Lendman Forwala e Felismina Ribeiro Sabe, com última residência
em Nampula.
Que até à data da sua morte não deixaram testamento nem qualquer outra
disposição de última vontade.

ANÚNCIO DE CONCURSO Nº 01/DL/UniRovuma/2022
1. A Direcção de Licitação vem nos termos dos arts.10 e 14 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, tornar público a todos interessados a apresentarem propostas fechadas para os Concursos mencionados na tabela abaixo:
Ord.

Está Conforme

Objecto

N° de Concurso

Serviços de Manutenção de Edifícios
da Universidade Rovuma

1/SERV./DL/
UniRovuma/2022

Serviços de correio Geral e de carga

2/SERV./DL/
UniRovuma/2022

Serviços de Organização de Eventos
e Promoção Cultural

3/SERV./DL/
UniRovuma/2022

Serviços de Serralharia e
Carpintaria

4/SERV./DL/
UniRovuma/2022

Serviços de Remodelação e
Ampliação de Escritórios na Cidade
de Maputo

05/SERV./DL/
UniRovuma/2022

Fiscalização da Reabilitação do Lar
3 de Fevereiro

06/SERV./DL/
UniRovuma/2022

Fornecimento de Material
de Escritório Duradouro não
Duradouro

01/BENS/DL/
UniRovuma/2022

Cartório Notarial de Nampula, aos quinze de Fevereiro de dois mil e vinte e dois
A Conservadora e Notária Superior
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo
1ª Secção Comercial

ANÚNCIO

1.

Pela
Primeira
Secção
Comercial
do Tribunal Judicial da Cidade de
Maputo correm éditos de vinte (20)
dias, contados da segunda e última
publicação deste anúncio, citando os
credores desconhecidos do executado
Issa Armando Hermínio, residente no
Bairro Nauaia, quarteirão nº 3, talhões
49 e 50, posto administrativo de Utiva,
distrito de Nacala-Porto, província de
Nampula, para, no prazo de dez (10) dias,
posteriores ao dos éditos reclamarem,
querendo, o pagamento do seu crédito
pelo bem penhorado de que tenha
garantia real, sobre o seguinte imóvel
descrito na Conservatória do Registo
Predial de Nacala, sob o nº 941 a fls. 79
verso, do livro B/3 e inscrito sob número
1 033 a fls. 24, do livro G/5, a favor de
Issa Armando Hermínio, nos Autos
de Execução Ordinária nº 100/2020N, movidos pela exequente GAPISOCIEDADE DE INVESTIMENTOS, SA,
nos termos do disposto no artigo 864º,
nº 1, do Código do Processo Civil.
Maputo, aos 28 de Dezembro de 2021
A Ajudante de Escrivão de Direito
Felismina Jemisse Ubisse
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. João de Almeida F. Guilherme

1430

2.

Data da
Entrega
23/3/2022
Até às 8.30
horas
23/3/2022
Até às 8.30
horas

Outras Informações
Data da abertura
Data da comunicação
das propostas
de posicionamento
23/3/2022

30/3/2022

9.00 horas

10.30 horas

23/3/2022

30/3/2022

10.00 horas

10.30 horas

23/3/2022

23/3/2022

30/3/2022

Até às 8.30
horas

11.00 horas

10.30 horas

23/3/2022

23/3/2022

30/3/2022

12.00 horas

10.30 horas

23/3/2022

30/3/2022

13.00 horas

10.30 horas

24/3/2022

30/3/2022

9.00 horas

10.30 horas

24/3/2022

30/3/2022

10.00 horas

10.30 horas

Até às 8.30
horas
23/3/2022
Até às 8.30
horas
24/3/2022
Até às 8.30
horas
24/3/2022
Até às 8.30
horas

Validade

Modalidade

Garantia
Provisória/MT

90 Dias

Público

N/A

90 Dias

Público

N/A

90 Dias

Público

N/A

90 Dias

Público

N/A

90 Dias

Público

N/A

90 Dias

Público

N/A

90 Dias

Público

80.000,00 MT

Custo do Caderno
de Enc./MT

Local para consulta, esclarecimentos (72hs antes da submissão das propostas), obtenção de Documentos de Concurso e entrega das propostas:
Universidade Rovuma – Antiga Residencial da UP Nampula ( Bloco Administrativo); Direcção de Licitação [endereço acima];
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 nº5/2016 de 8 de Março.
Nampula, aos 24 de Fevereiro de 2022
Autoridade Competente
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DO MAR, ÁGUAS INTERIORES E PESCAS
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas convida empresas interessadas elegíveis a apresentarem propostas fechadas para os concursos
indicados abaixo.
2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações ao examinarem os documentos dos concursos no Departamento de Aquisições do
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas, sito na Rua Marquês de Pombal, Talhão nº 258, R/C, em Maputo.
3. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, Decreto nº 5/2016 de 08 de Março.
Modalidade de
contratação

Objecto de contratação

Data e hora de abertura
das propostas

Garantia provisória

Concurso Público

Contratação de serviço de emissão de passagens aéreas
(agência de viagens)

22/3/2022
10.15 horas

Requerida

Concurso Público

Contratação de serviços de alojamento, alimentação e
aluguer de sala de conferência

23/3/2022
10.15 horas

Requerida

Concurso Limitado

Contratação de fornecimento de material de escritório

16/3/2022
10.15 horas

Não Requerida

Concurso Limitado

Contratação de serviços de agenciamento e acomodação

17/3/2022
10.15 horas

Não Requerida

Maputo, aos 24 de Fevereiro de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E TRABALHO
CARTÓRIO NOTARIAL DA MATOLA
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

ANÚNCIO DE VAGA

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE VICENTE ZACARIAS ULULU
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte
e cinco de Fevereiro de dois mil e vinte e dois, exarada de folhas
setenta e cinco verso a folhas setenta e sete verso, do livro de
notas para escrituras diversas número cento e oitenta, “B”, deste
Cartório Notarial, a cargo da Notária CARLA ALBINO MAIBAZE
FELIZ, foi celebrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros
por óbito de Vicente Zacarias Ululu, de sessenta e cinco anos
de idade, no estado civil que era casado com Ana Aua Ernesto,
sob o regime de comunhão geral de bens, natural de Muidumbe,
Cabo Delgado, filho de Zacarias Mtumuecha e de Paulina
Monforte, com última residência no Bairro de Magoanine “B”,
cidade de Maputo.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra

disposição de última vontade. Deixou como únicos e universais
herdeiros de seus bens, seus filhos: Paulina Vicente Ululu,
solteira, maior, natural de Muidumbe e residente no Bairro
Malhampsene, cidade da Matola, Zacarias Vicente Ululu,
solteiro, maior, natural de Muidumbe e residente no Bairro
Singathela, cidade da Matola, Eduardo Vicente Ululu, solteiro,
maior, natural de Muidumbe e residente no Bairro Singathela,
cidade da Matola, Lúcia Ana Vicente Ululu, solteira, maior,
natural de Muanza e residente no Bairro Ferroviário, KaMavota,
cidade de Maputo, Lúcia Vicente Ululu, solteira, maior, natural
de Mueda e residente em Chambone um, cidade da Maxixe,
Filomena Vicente Ulu, menor, natural da Cidade de Maputo e
residente no Bairro Magoanine “B”, cidade de Maputo, Ernestina

Vicente Zacarias Ululu, menor, natural de Maputo e residente
no Bairro de Magoanine “B”, cidade de Maputo e cônjuge do de
cujus Ana Aua Ernesto, viúva, natural de Pemba e residente no
Bairro Magoanine, cidade de Maputo.
Que segundo a lei não há pessoas que prefiram ou que possam
concorrer a esta sucessão aos indicados herdeiros.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.
Está Conforme
Cartório Notarial da Matola, aos 25 de Fevereiro de 2022
O Notário
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DO NIASSA
___ GOVERNO DO DISTRITO DE MECANHELAS___

b) Trabalho de Campo (distritos)
• Transportar as equipas e materiais de trabalho para as áreas operacionais.

CONCURSO PÚBLICO Nº01/REABILT/UGEA/GDM/2022

c) Documentação
• Apoiar na distribuição de expedientes,
• Contribuir a consolidar e melhorar o espírito de equipa
• Fazer outras actividades que possam ser indicadas pelo logístico e administrador a/o, que estejam ao seu alcance
• Capacidade de trabalhar sob pressão

O Governo do Distrito de Mecanhelas pretende contratar empreiteiro para Reabilitação da Residência Oficial

do Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito de Mecanhelas - Província do Niassa.
2.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do concurso ou levantálos no SDPI - Mecanhelas mediante pagamento de uma quantia não reembolsável de 1.000,00 Meticais a partir
do dia 26 de Fevereiro de 2022.

LOCAL DE TRABALHO: baseado no escritório de Pemba ou Nampula, com deslocações regulares dentro da Província de
Cabo Delgado e Nampula.

QUADRO 1
N/Ordem

Concurso Nº
01/REABILT/
UGEA/
GDM/2022

Objecto do Concurso

Local de Aquisição
dos Documentos de
Concurso

Reabilitação da
Residência Oficial do
Excelentíssimo Senhor
Administrador

SDPI

2. Tarefas
• Realizar trabalhos de motorista para todas as áreas do programa,
• Efectuar diariamente a manutenção preventiva antes de serem usadas as viaturas,
• Manter as viaturas limpas (fora e dentro), em colaboração com os guardas,
• Informar ao logístico ou Administração quando uma viatura precisa de manutenção,
• Comunicar qualquer anomalia/avaria verificada nas viaturas,
• Apoiar na manutenção das viaturas.
a) Compras
• Apoiar a Administração em colaboração com o logístico, pedir cotações de matérias solicitadas pelos projectos,
• Efectuar compras locais.

ANÚNCIO PÚBLICO
1.

A HELVETAS Swiss Intercooperation é uma ONG Suiça que desde 1979 trabalha em Moçambique para o desenvolvimento do
meio rural.
1. A HELVETAS Swiss Intercooperation pretende recrutar dois Motoristas Sénior, (um) para escritório de Nampula e (Um)
para escritório de Pemba.

Duração: 21 de Março de 2022 até 31 de Dezembro de 2022

Data, Hora Local de Abertura de
Proposta

QUALIFICAÇÃO:

Data-limite de entrega de propostas,
13h30min do dia 18 de Março, e
abertura das propostas será no mesmo
Dia 18 de Março de 2022, pelas 14.00
horas na Sala de Sessões do Governo

4.

É obrigatória a apresentação de documentos como: Alvará, Certidão de quitação das Finanças, Certidão
de segurança social e a inscrição no Cadastro Único.

5.

O concurso é regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto Nº5/2016 de 8 de Março.

•

Pelo menos 5 anos de experiência na:
o Experiência Profissional e com experiência de mecânica
o Línguas: Português como língua de trabalho

EXPERIÊNCIAS E COMPETÊNCIAS
•

Pelo menos 5 anos de experiência na:
o Experiência Profissional e com experiência de mecânica
o Línguas: Português como língua de trabalho

Requisitos
• Ensino básico geral ou técnico-profissional básico e possuir carta de condução Profissional Público

Mecanhelas, Fevereiro de 2022

A HELVETAS Swiss Intercooperation reserva-se o direito de receber exclusivamente candidaturas de pessoas de nacionalidade
moçambicana.

O SECRETÁRIO PERMANENTE DISTRITAL

Os interessados deverão enviar o CV com a carta de interesse, cópias de documentos relevantes e referências, para o enderenço
electrónico alexandra.silva@helvetas.org e cacilda.mucavele@helvetas,org até ao dia 07.03.22

________________________
Leonardo Sefu
(DN1)

HELVETAS Swiss Intercooperation reserva-se igualmente o direito de contactar apenas candidatos pré-seleccionados.
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Departamento das Aquisições

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Anúncio de Concursos

CONCURSO PÚBLICO Nº 47A000141/SBQP/01/2022
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA DE CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DE AUDITORIA
FINANCEIRA ANUAL DO FUNDO CONJUNTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
E SANEAMENTO RURAL (PRONASAR) EXERCÍCIO 2021
No âmbito do Memorando de Entendimento entre o Governo de Moçambique representado pelos Ministérios
da Economia e Finanças e das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos e Parceiros, respeitante ao Fundo
Conjunto do PRONASAR, o qual estipula no seu Artigo 11 que anualmente deve ser efectuada uma auditoria ao
referido Fundo Conjunto (On-CUT e Off-CUT).

1. O Instituto Nacional de Previdência Social, IP, convida empresas nacionais elegíveis e
interessadas, que reúnem os requisitos de elegibilidade, a apresentarem em invólucros fechados
propostas de participação no Concurso indicado na tabela abaixo.

Referência do
Concurso

2. Neste contexto, o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, através da Direcção
Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento, convida empresas elegíveis a apresentarem a sua
manifestação de interesse para prestação de serviços de consultoria do objecto acima indicado.
3. A manifestação de interesse deverá ser acompanhada pela seguinte informação:
i) Carta de manifestação de interesse;
ii) Curriculum Vitae da empresa;
iii) Experiência relevante relativa a execução de serviços similares com o mínimo de 5 anos,
anexando documentos comprovativos;
iv) Experiência em auditoria de projectos financiados no âmbito de cooperação internacional;
v) Conformidade com padrões internacionais de auditoria geralmente aceites (ISA); e
vi) Apresentação de cartas abonatórias.
4. As propostas de manifestação de interesse devem ser redigidas em língua Portuguesa e entregues até
às 11.00 horas do dia 10 de Março de 2022.
Departamento de Aquisições,
Edifício da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento,
Rua da Imprensa 162, 2º Andar,
Maputo - Moçambique.
5. 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.
Maputo, aos 22 de Fevereiro de 2022
Departamento de Aquisições

Concurso Público
Nº1 /27A006841-/
INPS/2022

Objecto do
Concurso
Prestação de
Serviços de
Consultoria de
Organização
e Auditoria
de Registo e
Controlo da
Contabilidade
Financeira e
Patrimonial

Prazo de entrega das
Propostas e Documentos
Validade da
de Qualificação
Proposta
Data
Hora

120

21/03/2022

9.30H

Data de Abertura das
Propostas
Data

21/3//2022

Hora

10.00

Data do
Anúncio de
Posicionamento

28/3/2022
11.00

Valor da
Garantia
em MT
(Provisória)

Não Requerida

2. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de
Março.
3. Os Documentos do Concurso podem ser consultados ou adquiridos no Instituto Nacional de
Previdência Social, sito na Av. Vladimir Lenine, nº598- 6ºAndar, mediante o pagamento de
uma importância de 1000,00 MT (Mil meticais), não reembolsável, a depositar na Conta Bancária
Nº 5017519002, domiciliada no Banco de Moçambique e titulada pelo Instituto Nacional de
Previdência Social, IP.
4. Ao concorrente vencedor, será exigido no acto de assinatura do contrato a apresentação da
garantia definitiva prevista nos termos do Decreto nº5/2016, de 8 de Março.
5. As propostas e documentos de qualificação deverão ser entregues no Instituto Nacional de
Previdência Social, sito na Av. Vladimir Lenine, 6º Andar, de acordo com o horário e data indicados
na Tabela acima.

1800

Maputo, Fevereiro de 2022
O Director-Geral

ENCONTRE AS MELHORES
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

Augusto Bambo Sumburane
( Inspector Superior “B”)

www.desaﬁo.co.mz

BAIXE O APLICATIVO NOTÍCIAS DIGITAL

1809
Termos e condições aplicavéis
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
9ª Secção (Comercial)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
9ª SECÇÃO

ANÚNCIO PARA A VENDA JUDICIAL

ANÚNCIO
Pela Nona Secção deste Tribunal correm éditos de trinta dias, citando
Consultório Médico Esperança, com último endereço conhecido na
Avenida Agostinho Neto, nº 1481, Bairro Central, nesta cidade, actualmente
em parte incerta, para, no prazo de dez (10) dias, que começa a correr
depois de findo o dos éditos, tudo a contar da segunda e última publicação
deste anúncio, pagar à exequente Empresa Municipal de Transporte
Rodoviário de Maputo, EMTPM, a quantia de 1 407 121,29MT (um
milhão, quatrocentos e sete mil e cento e vinte e um meticais e
vinte e nove centavos), em dívida nos Autos de Acção Declarativa de
Condenação Sob Forma de Processo Ordinário nº 148/2021/F, em
dívida nos autos em que por esta Secção lhe move a referida exequente, ou
no mesmo prazo nomear à penhora bens suficientes para tal pagamento
e do mais que acrescer ou deduzir a oposição que tiver, nos termos do
artigo 812º e seguintes do CPC, sob pena de, não o fazendo, se devolver
esse direito à exequente, prosseguindo a execução seus termos, conforme
tudo melhor consta do duplicado da petição inicial, que se encontra à
disposição do executado no Cartório desta Secção, podendo ser levantado
dentro das horas normais de expediente.
Maputo, aos dezasseis de Fevereiro de dois mil e vinte e dois
A Ajudante de Escrivã de Direito
Atália Bartolomeu M. Francisco

Faz-se saber que nesta Secção correm termos processuais uns Autos de Carta Precatória,
registados sob o nº 41/21/C, em que o exequente FNB Moçambique, SA, move contra a executada
NGUTONETO, Sociedade Unipessoal, Limitada, para o pagamento da quantia exequenda no
valor de 32 534 317,30MT (trinta e dois milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos
e dezassete meticais e trinta centavos), foi designado o dia 4 de Março de dois mil e vinte
e dois, pelas 12.30 horas, para abertura de propostas a serem apresentadas no Cartório deste
Tribunal em carta fechada, até trinta minutos antes da hora marcada, para a venda em terceira
praça, do bem abaixo indicado:

VERBA ÚNICA
Um imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Maputo, sob o nº 32 442 (trinta e dois
mil, quatrocentos e quarenta e dois) a fls. 50 (cinquenta), do livro B/85 (B barra oitenta e cinco),
e inscrito na mesma Conservatória sob o número 84 453 (oitenta e quatro mil e quatrocentos e
cinquenta e três) a fls. 15 (quinze), do livro G/123 (G barra cento e vinte e três) a favor de Moisés
Luís Guambe, casado em regime de comunhão de bens adquiridos com Ilda Elias Simbine, de
nacionalidade moçambicana, residente no quarteirão oito, casa número quarenta, Machava,
Cidade da Matola.
As propostas devem mencionar preço superior ao constante da avaliação no valor de 81 047,50USD
(oitenta e um mil, quarenta e sete e cinquenta dólares norte-americanos), contra-valor em
meticais.
Mais se solicita que os valores respeitantes à venda sejam depositados na conta do BCI-Banco
Comercial e de Investimentos, SA, NIB-000800005484021210180, e o envio da nota de
crédito, a fim de ser junta aos autos.
O imóvel pode ser examinado nos dias úteis, das sete horas e trinta minutos às quinze horas e trinta
minutos, ficando o fiel depositário, o Sr. Dério Balói, funcionário do banco exequente, obrigado a
mostrar o imóvel que se pretende examinar, nos termos do artigo 891, do CP Civil.
Mais faz-se saber aos titulares de direito de preferência da venda acima e da data e horas descritas.
Matola, aos quinze dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte e dois
O Ajudante de Escrivão
Sarmento de Dias Jozine

Verifiquei

Verifiquei

O Juiz de Direito
Dr. Julião Carlos Orlando Zunguze
1791

O Juiz de Direito
Salomão Paulo Manhiça
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Ordem dos Engenheiros de Moçambique
Conselho Directivo – 23.02.2022
SEMINÁRIO SUBORDINADO AO TEMA:
“Os efeitos das Mudanças Climáticas em Infra-estruturas ”
Nas últimas décadas, Moçambique tem sido assolado, de forma cíclica, pelos chamados
eventos extremos, nomeadamente ciclones, tempestades tropicais, cheias e outros
acidentes naturais, derivados fundamentalmente das mudanças climáticas, o que provoca
enormes prejuízos como consequência da destruição parcial ou total de infra-estruturas
públicas e privadas.

Em diversas situações, a longa idade das infraestruturas e a ausência de manutenção, bem
como a fraca qualidade das construções mais recentes, têm contribuído para a baixa capacidade de resistência destas infraestruturas às intempéries.
É no contexto acima descrito que a OrdEM irá levar a cabo uma reﬂexão sobre o tema, que
irá decorrer nos dias 28 de Fevereiro, 1, 7 e 8 de Março de 2022, com o objectivo de colher
subsídios técnicos dos seus membros, particularmente dos especialistas nas matérias acima
referidas e assim elaborar uma matriz de recomendações das possíveis intervenções nas
referidas infraestruturas para mitigar os danos, bem como recomendar procedimentos
sobre futuras infraestruturas.
O tema do seminário será: “ Os efeitos das Mudanças climáticas em Infra-estruturas ” , e
estára subdividido em 4 sessões, nomeadamente:
•
Dia 28 de Fevereiro – Os efeitos das Mudanças Climáticas na Hidrologia de
Moçambique
•
Dia 1 de Março – Os efeitos das Mudanças Climáticas nas obras de arte de engenharia com ênfase em Pontes
•
Dia 7 de Março – Os efeitos das Mudanças Climáticas na drenagem urbana
•
Dia 8 de Março – Os efeitos das Mudanças Climáticas nas estradas nacionais
Os seminários irão decorrer em formato híbrido, realizando-se o seminário presencial no
anﬁteatro da Direcção Nacional de Abastecimento de Água e Saneamento - Rua da
Imprensa nº 162 – Maputo, com início as 16.00 horas.
Para a participação online, o link é: https://us02web.zoom.us/j/7267924655 , ID 7267924655
(Não necessita de senha).
"Por uma OrdEM Forte, Inclusiva, Dinâmica e na Vanguarda do Desenvolvimento do País".
1824
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CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS E NOTARIADO

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine, nº 1472-1º andar

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições

___________________________________________________________________________

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE AMÉLIA SAMARIA NHACHALE
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura
de vinte e quatro de Fevereiro de dois mil e vinte e dois,
exarada de folhas noventa e quatro a folhas noventa e quatro
verso, do livro de notas para escrituras diversas número
oitocentos e oitenta e três, traço “D”, no Terceiro Cartório
Notarial, perante Madalena Azarias Machava, licenciada
em Direito, Conservadora e Notária Superior, em exercício
no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação
de Herdeiros por óbito de Amélia Samaria Nhachale, no
estado de solteira, natural de Maputo, residente que foi no
Bairro das Mahotas, sendo filha de Samaria Nhachale.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declarados
como únicos e universais herdeiros de todos os seus bens
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e direitos, seus filhos: Celso Domistério Langa, Márcia
de Jesus Francisco Langa, solteiros e Alícia da Conceição
Amélia, menor de idade, naturais de Maputo, onde residem.
Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram
aos declarados herdeiros ou com eles possam concorrer à
sua sucessão.

Concurso Nº. FASE -20/DAQUI/RFQ/S

Edição, Ilustração e Maquetização dos livros do 3º ano de EPJA

Está Conforme
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Maputo, aos 24 de Fevereiro de 2022
A Notária
(Ilegível)
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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

EM PRIMEIRA MÃO

Nos termos do Art. 64, nº 2, Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto nº 5/2016 de 8 de Março, comunica-se a Adjudicação do Concurso acima a
proposta abaixo:
Concorrente: LICPAPER, LDA
Preço incluindo o IVA: 1.110.663,43MT (um milhão, cento e dez mil, seiscentos e
sessenta e três meticais e quarenta e três centavos).

1º CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO

DAQUI

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE JANO MUZIMA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de oito de
Julho de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas oitenta a oitenta e
um, do livro de notas para escrituras diversas número 163-D, deste
Primeiro Cartório Notarial de Maputo, perante mim, RICARDO
MORESSE, Conservador e Notário Superior, em exercício no
referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de Jano Muzima, casado que era, sob regime
de comunhão de bens adquiridos com Isaura Mapsanganhe,
natural de Maputo, filho de Wiliamo Muzima e de Bertina Mugabe,
falecido no dia seis de Julho de dois mil e quinze, na sua residência,
com última residência habitual no Bairro do Aeroporto, não tendo
deixado testamento nem qualquer outra disposição de sua última
vontade e sucedem-lhe como únicos e universais herdeiros de
todos os seus bens móveis e imóveis, seus netos: Evelina Emílio

Macaringue, Leonel Felizardo Pereira dos Santos, Tânia
Armindo Magandana e Joaquim Sansão Alfredo Maculuve, em
representação da sua mãe Natália Albertina Muzima, já falecida,
solteiros, maiores, naturais de Maputo e Chókwè, 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 Jano Muzima.
Está Conforme
Maputo, aos 10 de Agosto de 2021
O Técnico
(Ilegível)

Avenida 24 de Julho 167, Telephone 258 21 492973, Fax: 258 1 492196, Maputo, MOZAMBIQUE
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
9ª Secção

Termos e condições aplicavéis

ANÚNCIO
O MERITÍSSIMO SENHOR DOUTOR JULIÃO ORLANDO CARLOS ZUNGUZE, JUIZ DE
DIREITO DESTA SECÇÃO

Faz saber que pela nona Secção deste Tribunal correm éditos de trinta dias,
citando o réu Fausto Mário Alexandre Manhique, maior, ex-funcionário
do African Banking (Moçambique), SA, com último endereço conhecido na
Matola, actualmente em parte incerta, para, no prazo de vinte (20) dias, que
começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar da segunda e última
publicação deste anúncio, contestar, querendo, apresentado a sua defesa, nos
Autos de Acção Ordinária, nº 91/2022/D, que lhe move a autora African
Banking (Moçambique), SA, conforme tudo melhor consta do duplicado da
petição inicial, que se encontra à disposição no Cartório desta Secção, podendo
ser levantado dentro das horas normais de expediente, sob a cominação de, não
contestando, julgarem-se confessados os factos articulados pela autora.
Maputo, aos vinte e cinco dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e dois
A Ajudante de Escrivã
Atália Bartolomeu M. Francisco
Verifiquei
O Juiz de Direito
Dr. Julião Orlando Carlos Zunguze
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CÂMARA DE COMÉRCIO DE MOÇAMBIQUE
MOZAMBIQUE CHAMBER OF COMMERCE

CONVOCATÓRIA
Nos termos do número um do artigo 15º dos Estatutos da
CCM convoca-se os membros da Câmara de Comércio de
Moçambique para a Sessão Ordinária da Assembleia Geral
de forma híbrida, (via Zoom Meeting e Presencial – nas
instalações Sede da CCM), no dia 30 de Março de 2022,
pelas 15.30 horas, com a seguinte agenda:
1. Leitura e aprovação da acta da última Sessão.
2. Apresentação e aprovação do Relatório de Actividades e Contas 2021.
3. Aprovação do Plano Estratégico 2021-2025.
4. Diversos
Maputo, aos 25 de Fevereiro de 2022
O Presidente da Mesa Assembleia Geral
CCIMOSA
(Dr. Lucas Chachine)

Leva-se ao conhecimento de todos os candidatos ao concurso de
ingresso, publicado no jornal “Notícias” de 30 de Julho de 2021, que
estão disponíveis na página da internet do Instituto Nacional
de Tecnologias de Comunicação e Informação, IP, a lista dos
candidatos admitidos e excluídos do concurso para a selecção de (4)
Directores de Divisão, designadamente: Divisão de Governação
Digital, Divisão de Regulação e Fiscalização, Divisão de
Segurança Cibernética e Protecção de Dados e Divisão de
Licenciamento e Certificação.
A data para realização das entrevistas profissionais e as respectivas
matérias a serem abordadas poderão ser consultadas na página do
INTIC, IP., conforme o endereço abaixo.
Mais se avisa que as reclamações relacionadas com estes resultados
poderão ser feitas no prazo máximo de 15 dias utéis a contar da
data da afixação das listas (21/2/2022).
Endereço:
Av. José Mateus a n. º 437
Tel.: 21 498786/7
Email: info@intic.gov.mz
www.intic.gov.mz
Maputo, aos 17 de Fevereiro de 2022
A Presidente do Júri
(Ilegível)
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Superfície 75 334 km²
População 1 228 514 (2007); 12 Distritos

Criados acima de cinco
mil postos de trabalho

P

Níveis de produção agrícola satisfazem Conselho Executivo Provincial

Produção agrícola
alcançou mais de 34
milhões de meticais
N. BAMBO

ELO menos 5203 postos de trabalho foram
criados, durante o ano
passado, na província
de Gaza, no quadro da
implementação de políticas
activas do mercado de trabalho
para empregabilidade da população, sobretudo de jovens.
O director executivo do
Balcão de Atendimento Único
(BAÚ), Arão Cumbe, disse que
os mais de cinco mil empregos resultaram da legalização
e atribuição de licenças a 318
empresas e novas ideias de negócios apresentadas em toda a
província.
Falando numa conferência
de imprensa de balanço das acções realizadas ao longo do ano
passado, Cumbe, revelou que
o desempenho supera a meta
em 375 por cento, face aos 1384
postos de empregos planificados pelas autoridades para o
período em análise.
Conforme disse, verifica-se, em Gaza, uma inserção
significativa de jovens no mercado de emprego por conta
dos mecanismos de incentivo
dados pelo governo para a promoção do empreendedorismo,
a capacitação técnico-profissional e o acesso simplificado
e bonificado ao micro-crédito
e “kits” profissionais de auto-emprego.
O distrito de Chókwè foi o
maior contribuinte, com mais
de 52 novas empresas e um
total de 239 novos postos de
trabalho, seguido de Bilene,
Mandlakazi, Chibuto e Mapai
respectivamente.
Cumbe anotou ainda que
com a implementação das políticas activas de emprego, renascem as esperanças da redu-

BAÚ de Gaza supera previsões de captação de receitas

ção do número de desemprego
e da pobreza que afectam muitos cidadãos.
“Nos últimos anos, a província tem registado um crescimento em termos de novas
empresas e ideias de negócios.
Este é um dos maiores ganhos,
visto que passamos a aumentar
as receitas, através das contribuições fiscais (liquidação
dos impostos, multas e taxas).
E também é uma grande contribuição para responder às
necessidades da população,
sobretudo dos jovens que são

a principal mão-de-obra no
comércio, na indústria e prestação de serviços”, comentou.
RECEITAS FISCAIS DISPARAM
Apesar dos efeitos económicos negativos da pandemia
da Covid-19, os dados do BAÚ
indicam que a província arrecadou uma receita global de
6.047.410,82 meticais, o que
corresponde a um aumento de
58 por cento em comparação
com o ano de 2020. Deste total,
1.9 milhão é resultante da legalização de negócios. Há ainda

registo para o facto de o BAÚ ter
captado cerca de 1.9 milhão de
meticais em receitas próprias.
Relativamente ao valor do
investimento angariado, os
indicadores são também positivos, pois foram colectados,
de forma directa, 1.729,98 milhões de meticais, contra uma
meta de 900 milhões planificados.
No ano passado, 41.512
processos passaram pela instituição, superando de longe as
anteriores previsões que apontavam para 31 mil petições.

No entanto, Cumbe garantiu
que, neste ano económico, a
sua instituição vai trabalhar no
sentido de aumentar a quantidade de receitas para os cofres
do Estado, levando os empresários, empreendedores e
outras entidades a cumprirem
com os seus deveres e obrigações. Para o efeito, foi planificado a “implantação do e-BAÚ, no distrito de Massingir,
massificação do licenciamento
das actividades económicas e
realizar inquérito de satisfação
do utente”, referiu.

A PRODUÇÃO agrícola, na província de Gaza,
atingiu, em 2021, cerca de 92 por cento do planificado. Este nível de execução anima o sector,
pois o mesmo foi alcançado num ano marcado
por adversidades naturais tais como chuvas intensas e inundações que levaram à destruição de
mais de 50 mil hectares de culturas diversas.
Segundo dados apresentados há dias pela Direcção Provincial de Agricultura e Pesca de Gaza
a produção agrícola alcançou 34.269,63 milhões
de meticais de um plano de 37.243,92 milhões de
meticais, o que corresponde a uma realização de
92,01 por cento.
Este desempenho demonstra um crescimento na ordem de 5,38 por cento em relação aos
32.518,83 milhões de meticais alcançados, em
2020.
Ainda de acordo com o informe do sector foram produzidas 2.787.751,57 toneladas de produtos diversos, o que corresponde a uma realização
de 93.3 por cento, de um plano de 2.991.679,72
toneladas, contra 2.693.515,58 de 2020. Esse resultado significa um crescimento na ordem 3,5
por cento.
O mesmo deve-se ao incremento da provisão de insumos, aumento de áreas semeadas e de
rendimentos, melhoria no índice de satisfação de
necessidades hídricas das culturas e o reforço do
número de extensionistas para assistência técnica.
“Estes resultados foram conseguidos mercê
a extensionistas que, no meio de calor ou chuva,
sempre estiveram ao lado do produtor a auxiliar
para trazer os rendimentos que contribuam para
a balança de pagamento da província”, destacou, semana finda, Margarida Chongo, governa-

dora de Gaza.
Em relação à pecuária, dados apresentados
indicam que a produção de carne bovina registou
um decréscimo que está associado à conjuntura
actual da pandemia da Covid-19, devido às restrições da realização de convívios familiares.
Segundo o relatório, a produção de frangos
também conheceu um decréscimo, neste caso,
causado pela baixa oferta de pintos no mercado
nacional, aliado à escassez do ovo fértil devido à
interdição nas importações, motivada pelo surto
de influência aviaria na África do Sul, consubstanciada às medidas de contenção da Covid-19.
Para completar a cadeia de produção de carnes vermelhas, governadora destacou a promessa da retoma das obras de construção de um
matadouro no distrito de Mapai, depois de um
longo período de paragem. “Já há uma luz verde
e tudo indica que, até final deste ano, vamos ter
o matadouro a funcionar. Em paralelo, há ainda
um projecto de construção de casas de matanças para que os produtores tenham espaço para
completar esta cadeia”, explicou a governante.
Entretanto, ao nível de produção pesqueira,
a província de Gaza, superou em 12,95 por cento
a meta prevista para o ano passado, ao conseguir alcançar 1.353,43 milhões, de um plano de
1.246,74 milhões de meticais.
Segundo o informe, foram capturadas 18.618
toneladas de pescado diverso, das 17.143 planificadas, o que representa um crescimento em cerca de 13 por cento.
Estes dados foram apresentados durante a
segunda semana de visitas de trabalho que a governadora está a efectuar às direcções tuteladas
pelo Conselho Executivo Provincial.

Atribuídos 50 hectares
Munícipes sensibilizados a saírem para “Pfuna Majove”
de zonas propensas a inundações
EM XAI-XAI

O CONSELHO Municipal da
Cidade de Xai-Xai está a sensibilizar os munícipes para abandonarem zonas consideradas
como sendo propensas à ocorrência de inundações, como
são os casos da baixa da cidade

e dos bairros 10 e 11 da urbe.
O edil de Xai-Xai, Emídio
Xavier, revelou há dias que a
edilidade procede assim porque perto de 160 famílias recusam abandonar as zonas
tidas como sendo propícias a

inundações apesar de terem
recebido terrenos, chapas de
zinco e outro tipo de material
de construção para erguerem
casas na zona de Macanwine,
considerada como segura.
Entretanto, parte das fa-

Edilidade de Xai-Xai quer munícipes em zonas seguras

mílias abrangidas que já receberam material de construção,
exigem como condição para
abandonar aquelas zonas de
risco, a disponibilização de
material convencional para a
construção de casas melhoradas em Macanwine.
Esta é uma exigência que o
município não pode satisfazer,
neste momento, porque segundo o edil, não há disponibilidade financeira para assegurar que isso possa acontecer,
pelo menos, nesta altura.
De referir que, sempre que
chove, as populações destes
bairros vivem momentos de
incertezas, uma vez que, para
além de inundar as zonas, as
chuvas provocam erosão que
periga a vida dos residentes.
Quem está preocupado
com isso é a edilidade que promete continuar com acções de
sensibilização de modo que os
munícipes acatem a intenção
de transferência para zonas seguras.

Nas malhas da Polícia, o acusado nega
que tenha cometido tal crime, mas admite que “houve intenção não consumada”.
Mas este não é o entendimento das
autoridades policiais. O porta-voz do

IV Sessão Ordinária do Conselho Executivo Provincial, Almeida Guilime.
Ainda de acordo com a fonte, os promotores da iniciativa já construíram um
edifício onde irá funcionar o posto policial, um centro de saúde tipo dois, mercado, residência do chefe do posto policial e
duas residências para os técnicos de saúde.
Para além destas infra-estruturas, já
erguidas, o projecto contempla ainda um

plano parcial de urbanização, com destaque para abertura de vias de acesso e de
oito sistemas de abastecimento de água.
Almeida Guilime revelou ainda que
aquele órgão de governação descentralizada orientou a direcção provincial do
Desenvolvimento Territorial e Ambiente
para acompanhar o desenvolvimento do
projecto, de modo a salvaguardar o cumprimento de normas ambientais de ordenamento territorial.
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Ancião detido acusado
de violação sexual
UM idoso de 70 anos, residente na Localidade-3 de Nuvungoene, no distrito do
Limpopo, está detido, na cidade de Xai-Xai, suspeito de abusar sexualmente
uma jovem deficiente de 21 anos.

O CONSELHO Executivo Provincial de
Gaza atribuiu uma área de cerca 50 hectares, dos 170 solicitados, para a implementação do projecto “Pfuna Majove” (ajude
jovens).
No espaço, que se localiza no posto
administrativo de Chidenguele, localidade de Chicuangue, junto das comunidades de Nhambongo e Chizavane, será erguido um condomínio e infra-estruturas
complementares, segundo o porta-voz da

INSCREVE-SE AGORA!

PARA MAIS INFORMAÇÕES
Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) ao nível da província de
Gaza, Zaqueu Mucambe, assegura que o
indiciado foi encontrado “em flagrante
delito”.

+27 730201245 /
+258875256984 / +258 843556984
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Anabela Massingue
anmassingue@gmail.com

Festas com retroactivos na Matola
PARTE da Matola esteve na tarde e noite do
último sábado, literalmente paralisada, com o
condicionamento do tráfego de automóvel na
sua espinha dorsal, a Estrada Nacional número quatro ou simplesmente N4.
Trata-se da via que liga o país à Republica da África do Sul, concessionada à empresa sul-africana Trans African Concessions
(TRAC) para facilitar a circulação de camiões
de mercadoria entre o Porto de Maputo e o
país vizinho, que em parte depende de Maputo como alternativa para o acesso ao mar.
Apesar de a partilha ser de extrema importância para as economias dos dois países,
essa coexistência já é por si motivo de conflito entre os camionistas e os locais, uma
vez que a zona, antes tida como rural, pouco
habitada, transformou-se em grandes assentamentos, com a expansão urbana. Assim, a
N4 tornou-se numa via de muita mobilidade
e consigo um intenso tráfego.
Se já era difícil entrar ou sair da Matola
em determinadas horas da semana e ao sábado, particularmente, devido ao congestionamento na N4, na tarde e noite de sábado, o cenário agravou-se. Ninguém devia ter urgência
por aquelas bandas.
Tudo aconteceu devido a um mega-concerto musical que arrastou multidões para o
recinto do Tricamo Village, um espaço multiuso que agrega a componente de eventos.
Nada contra o show pois, até porque as figuras de cartaz eram músicos da actualidade
que mexem não só com a sensibilidade da
juventude. Os artistas gozam de uma admiração tal, que muitos deixaram tudo para ver,
in-loco, os músicos de gabarito internacional,
num show denominado Carnaval.
Do que nos foi dado a ver, através de vídeos, que circulam nas redes sociais, prefiro
não abordar mas sim partilhar o meu repúdio
em relação ao impacto que aquela mobilização teve, em prejuízo de quem quisesse usar
a estrada de que muitos dependem dentro das
comunidades vizinhas do local do espectáculo, da província, do país e também da nação

CÁ DA TERRA

vizinha.
Nem a presença da Polícia de Trânsito foi
suficiente para controlar e permitir que o tráfego fluísse, justamente num entroncamento
normalmente conturbado. Os automobilistas
idos da cidade de Maputo e de outras partes
foram obrigados a uma escala inesperada
naquele ponto e por longo tempo, devido ao
caos instalado.
Há quem diga que toda a agitação que se
gerou, pelo menos durante o dia, foi também
motivada pela modalidade da compra dos ingressos. É que, de acordo com o cartaz, quem
comprasse o bilhete de ingresso das 14 às
18 horas pagaria menos, tanto para o bilhete
normal, como para a entrada VIP, o que não
aconteceria mais tarde.
Os fãs não se fizeram de rogados ao ponto de paralisarem a estrada ainda na hora da
caça ao bilhete e pela noite dentro. Quem não
conhece os labirintos da zona ficou refém dos
convivas até onde deu.
Recentemente, saímos das restrições,
o que, a meu ver, não foi decreto do fim da
Covid-19. Mas pelo número de espectadores
que não era necessário recorrer às contas da
bilheteira, deu para ver a violação das normas
emanadas no contexto da calamidade pública.
Ainda pelas imagens que continuam a
inundar as redes sociais, o distanciamento
físico foi uma palavra fora do dicionário dos
espectadores que nem sequer tinham tempo
para as máscaras. Acredito que na euforia e
excessos esqueceram-se momentaneamente
que a Covid-19 ainda não terminou e que eles
poderiam ser focos para levantar a onda. Na
manhã de ontem, foi o que se viu como rescaldo mesmo de longe: lixo e mais lixo para
reforçar a lixeira do Malhampsene, localizada
a mão de semear do local do espectáculo.
É assim que alguns concidadãos fazem
as suas festas como se de retroactivos tivessem, uma vez sedentos de convívios devido
às medidas de restrição, entretanto relaxadas
há poucos dias.

Osvaldo Gêmo
osvaldoroque7103@gmail.com

Uma guerra local
com impacto global

FICHA TÉCNICA

DESDE Novembro do ano passado, a comunidade internacional debate as ameaças de
invasão russa à Ucrânia, uma discussão que
envolve herança histórica e cultural e lembra
conflitos da época da Guerra Fria.
Na passada quinta-feira, a Rússia invadiu
a Ucrânia, dando lugar a um coro de vozes
contra e ameaças de imposição de sanções
pelos países europeus com os Estados Unidos
na liderança.
Hoje a guerra já está no seu quinto dia e
ninguém pode dizer, com propriedade, o que
vai sair deste conflito, mas um mundo melhor
não será, certamente.
Num contexto de globalização das economias, sanções à Rússia tem impacto em todo
o mundo e não somente ao visado, daí a necessidade de cautelas na abordagem.
O conflito, de facto, parece estar tão
longe de nós, mas os seus efeitos estão bem
próximos de todos nós. Petróleo, gás natural
e cereais mais caros são, para já, os primeiros
sinais que apontam o caminho para uma crise sem precedentes, com impacto em todo o
mundo. O custo de vida vai se agravar.
Os interesses antagónicos da Rússia e da
NATO não deram tempo para os ucranianos
decidirem sobre o seu destino. Ambos os lados se afirmam com razão sobre a Ucrânia.
Com capital em Moscovo, a União Soviética, criada em 1922, foi extinta em 1991.
Da desintegração nasceu, entre outras repúblicas, a Ucrânia, fora do contexto da União
Soviética. Na época da criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO),
a resposta dos soviéticos foi o Pacto de Varsóvia, com apoio mútuo entre os integrantes,
entre os quais a Polónia, República Democrática Alemã (RDA) e a Bulgária, entretanto,
extinto com a dissolução da União Soviética,
em 1991.
A tentativa de integração da Ucrânia na
NATO, é vista por Moscovo como uma ameaça a sua segurança e traição.
A opinião pública tem sido bombardeada, sobretudo pelo ponto de vista ocidental do
conflito, alicerçada no tipo ideal de democracia, liberdade e direitos humanos. Aliás, pretexto usado pelo Ocidente para atacar países
como o Iraque e a Líbia, que nunca mais se
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reencontraram como Estado.
Quando a receita não é esta, basta em
nome da democracia instigar ou fomentar
instabilidades nos países, nas zonas de seu
interesse.
Na verdade a Rússia aprendeu dos Estados Unidos. O pretexto da Rússia para esta
operação é “desmilitarizar e desnazificar” a
Ucrânia. O resultado, na verdade, será muito para além das fronteiras deste país. A força das armas servirá apenas para impor uma
vontade e adiar indefinidamente os sonhos do
povo.
Uma guerra de cariz geostratégica, mostra, em larga medida, mais uma vez, que a
decisão sobre o seu destino próximo não está
nas mãos dos ucranianos.
Esta ofensiva para “educar” o vizinho,
ao invés de rápida e avassaladora, como se
pretendia, pode ter impacto de muito longo
prazo. Um fim visível é que a Ucrânia não
será mais a mesma e o conceito de nação em
construção, que se tinha até agora, poderá ser
desmantelado.
Alinhar por um ou pelo outro bloco, seria, no mínimo, falta de vontade de levantar
a bandeira da paz, que deve mover todos os
povos que sofrem com mais esta investida da
arrogância e da prepotência.
O tempo de duração deste conflito é que
vai determinar, em grande medida, o potencial de risco para a economia regional e para
o mundo.
Intra-murros, me parece mais sensato começarmos a desenhar os possíveis cenários
para não sermos apanhados em contramão, se
consideramos os enormes desafios que o país
teve de enfrentar com a Covid-19, com impacto em todas as esferas económicas.
Os cenários económicos que tinham sido
desenhados até aqui não incluíam, necessariamente, o potencial de um conflito com efeitos
globais como o que está em curso na Europa.
Basta recordar que não se assistia a algo parecido desde a segunda guerra mundial, terminada em 1945.
Certamente que qualquer aumento da inflação no produtor e no consumidor, terá um
reflexo evidente e negativo no orçamento das
empresas e das famílias moçambicanas.
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Sucesso não combina
com vergonha
FREDSON DE JESUS FRANCISCO
DEMBUENDA
EU sempre me pergunto porque os jovens
de hoje, com mais de 18 anos de idade, ainda não conseguem gerar renda própria.
A resposta é simples: somos uma sociedade governada pela vergonha, onde “o
que vão pensar de mim” é mais importante
do que a vitória ou sucesso que almejo alcançar.
Hoje vejo jovens como eu, com grau de
licenciatura, ou não, que pouco fazem para
melhorar a sua condição financeira porque
o negócio que sabe fazer ou que tem saída
no seu bairro ou no meio das suas amizades
é vergonhoso para ele. É baixo demais para

o seu nível académico, mesmo que este negócio seja digno e lhe gere lucros inimagináveis. Ele é popular demais para aquilo;
ela é linda demais para isto, e nos tornamos
dependentes ao ponto de pedirmos até 10
meticais de crédito para poder enviar nossa
candidatura para uma vaga.
Vivemos uma sociedade em que o licenciado não quer concorrer a cargo mais
baixo porque, no seu entender, ele estudou
demais para ser um simples empregado e
se esquece que tudo é crescimento. Os jovens querem tudo numa velocidade tão elevada que acabamos frustrados nos copos,
acompanhados de uma cerveja bem gelada
ou acordando ao lado do marido da Dona
Joana.

saberá dizer é que quer ter muito dinheiro.
A juventude precisa entender que para
ter sucesso depende de várias maneiras, alguns por meio de estudos e outros por via
de negócios que herdam. Pois é preciso ter
foco e dedicação para saber as estratégias
ou caminho para o sucesso.
Por falta de auto-conhecimento e vergonha, hoje temos bons jardineiros que estão na sala de engenharia, carpinteiros de
mão cheia perdidos no ensino de agronomia ou geografia, um bom alfaiate, criativo
e que teria muito sucesso cosendo a fazer
economia e auditoria porque era vergonhoso de mais para ele. Como resultado temos
vários doutores frustrados.
Sucesso não combina com vergonha

A imprensa e a propaganda
WELLINGTON CALASANS.
ANTES de tudo, deixo claro que defendo a
paz e torço para que o diálogo seja o grande
vencedor.
Esta mensagem não é sobre Putin e
NATO, mas sim sobre a morte do jornalismo. No lugar da informação, há propaganda. No lugar da análise, o ódio cego.
Na imprensa da Europa há uma mistura de medo e perplexidade. A contundência
da crítica a Putin é muito mais pela necessidade de repetição da propaganda do que
por vontade de analisar o que realmente

está acontecendo.
Ninguém quer avaliar a situação sob
outra narrativa que não seja a da NATO.
Por isso é que estão sem saber o que fazer
e falar. Comentam o episódio de hoje como
se fosse um recorte isolado, um acontecimento inesperado. A Ucrânia tem sido usada como títere pela NATO.
Os exemplos do Iraque, Líbia, Síria,
Afeganistão, etc. não ensinaram nada? As
armas de destruição em massa que nunca
existiram, a destruição da Líbia, as mortes
e miséria, o roubo do petróleo e outras riquezas. Parece que para a imprensa da Eu-

ropa nada disso aconteceu.
Por isso, aviso que ninguém tem coragem de brigar com a Rússia. Os russos
estão preparados para superar as sanções.
Enquanto Biden diz que vai “orar”, os europeus vão pagar muito mais caro pelos
derivados de petróleo e vão perder a competitividade industrial.
A Rússia e a Coreia do Norte só existem porque possuem armas de dissuasão.
Sem isso, ninguém estaria mais vivo nesses países, enquanto na Europa e EUA estariam comentando sobre uma nova música
ou um novo filme.

O mundo não é mais unipolar. A China
é uma nova potência e isso não é dito na
imprensa daqui. Os russos estão aliados à
China e são muito bem armados. Os chineses sabem que se a Rússia perder esta
batalha contra a NATO, serão os próximos
alvos.
Taiwan será ocupado pelos chineses em
breve. Aqui ninguém fala sobre isso. Querem apenas esperar que isso aconteça para
depois dizerem que a China é um ditador,
etc. Esta chamada “civilização ocidental”
é um engodo. Isso é marketing puro. A imprensa morreu.
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Ninguém começa grande. Davi, descrito na bíblia, antes de ser rei era simples
pastor de ovelhas; Albert Einstein antes de
ser um grande cientista era um simples garoto indicado com problemas mentais.
Precisamos injectar uma seringa nessa
sociedade para nos lembrar que a vitória e
o sucesso não combinam e nem se ajustam
com a vergonha.
Vivemos numa sociedade em que ao invés do jovem trazer soluções, ele cria ainda
mais problemas, mente sem criatividade e
objectividade. E se interpelarmos um jovem para perguntar, por hipótese, quanto
precisa para implementar seu projecto de
negócio, ele nem saberá dizer porque não
existe projecto nenhum. A única coisa que
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Quadro nacional
de qualificações
em auscultação

O

MINISTÉRIO da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES)
realizou recentemente a auscultação para
colecta de contribuições para a
elaboração de um Quadro Nacional de Qualificações (QNQ),
que promova a articulação e
harmonização dos subsistemas
existentes.
O trabalho foi feito em coordenação com a Secretária do
Estado do Ensino Técnico Profissional (SETEP) e Ministério da
Educação e Desenvolvimento

Humano (MINEDH).
Maria Chicote, presidente
do Conselho Nacional de Avaliação de Qualidade do Ensino
Superior, disse que o processo
do desenvolvimento do QNQ no
país assenta no consenso sobre a
importância deste instrumento
favorecer a articulação e harmonização das qualificações conferidas no subsistema.
Com efeito, os debates incidiram sobre a harmonização do
quadro nacional de qualificações
do ensino superior, profissional
e da educação geral, conforme

descrito nos planos curriculares
do ensino primário e secundário
geral.
Chicote avançou que Moçambique conta actualmente com três subsistemas de
ensino nomeadamente geral,
superior e profissional, mas a articulação entre eles é incompleta
e pouco clara, no que diz respeito
ao alinhamento dos seus vários
níveis.
“Com a existência de um
quadro nacional de qualificações
será possível reconhecer e valorizar todos os percursos de for-

Expedição quer mapear
impacto do lixo marinho

mação ou aprendizagem no país,
para além de possibilitar a qualidade e transparência das formações de todos os níveis e subsistemas e apoiar a aprendizagem
ao longo da vida”, explicou
Acrescentou que o QNQ
facilita o reconhecimento de
diplomas e certificados dos cidadãos, como também é uma
oportunidade para repensar o
ensino ministrado no país.
Anísio Matangala, representante da Autoridade Nacional de
Educação Profissional (ANEP),
destacou a necessidade de en-

quadrar todas as formações realizadas no país, tendo em conta
que se trata de uma experiência nova no país.
Para Matangala a acção procura um quadro consensual auscultando todos os intervenientes
na política de formação.
Recordar que, o grupo de
trabalho para o QNQ foi estabelecido para a preparação da
ractificação da convenção sobre
o reconhecimento dos estudos,
certificados, diplomas, títulos e
graus académicos do ensino superior nos Estados africanos.

A ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas (ONU) avalia
que 11 milhões de toneladas
de lixo plástico são atirados
nos ecossistemas aquáticos, anualmente.
De acordo com estudos do Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente, Pnuma, 400
milhões de toneladas de
plástico são geradas, todos
os anos. Desse total, 11 milhões são descartadas nos
ecossistemas aquáticos.
Para o Pnuma, sem providências, o volume deve
quase triplicar até 2040, o
que equivale a cerca de 50
quilos de plástico por metro
de costa em todo o mundo.
Por isso, os criadores do
primeiro veleiro do mundo

feito de resíduos de plástico e chinelos colectados em
praias e cidades da costa
queniana, o Flipflopi, vão
realizar uma expedição de
duas semanas para mapear
o impacto do lixo marinho
no arquipélago de Lamu, no
Quénia, numa acção apoiada pelo Pnuma.
Ao avaliar o alcance dos
resíduos na região, eles
querem apoiar as comunidades com soluções e sistemas de reciclagem. A sugestão é criar uma indústria
de construção de barcos de
plástico.
A pesquisa também será
usada para entender os tipos comuns de resíduos
plásticos que se acumulam
no litoral e mapear áreas de

ALERTA ONU

Aumenta a intensidade e frequência de incêndios
AS alterações climáticas e as
mudanças no uso da terra estão a tornar o fogo florestal mais
frequente e intenso, com um
aumento previsto até 50% dos
incêndios extremos até ao final
do século, alerta um relatório
das Nações Unidas. De acordo com os peritos do Programa
das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA), com sede
em Nairobi, até o Ártico, “praticamente imune”, enfrenta um
risco crescente de incêndios florestais. Segundo o documento,
divulgado quarta-feira, a crise
climática e a mudança no uso da
terra resultarão num aumento

global dos incêndios extremos
de cerca de 14% em 2030, perto de 30% até ao final de 2050 e
50% até ao fim do século.
“Os relâmpagos e o descuido
humano sempre causaram incêndios descontrolados, mas as
mudanças climáticas resultantes pela actividade humana, as
alterações no uso da terra e consequente má gestão de florestas fazem com que os incêndios
florestais encontrem com mais
frequência as condições certas
para serem destrutivos”, refere o
estudo, que contou com a participação do centro ambiental norueguês GRID-Arendal.

“Os incêndios florestais
queimam por mais tempo e impõem mais calor nos lugares
onde sempre ocorreram, mas
também estão a aparecer em
lugares inesperados, como turfeiras secas ou durante o degelo
do permafrost”, acrescentou o
relatório do PNUMA, que envolve todos os continentes.
Além de destruir grande
parte de alguns dos últimos refúgios de biodiversidade do planeta, como o grande pantanal
do Brasil, os incêndios também
estão a emitir enormes quantidades de gases poluentes para a
atmosfera, facilitando a subida

de temperaturas. Os especialistas aconselham os Governos
a envolverem os líderes indígenas na gestão dos fogos, bem
como a investir no planeamento,
prevenção e recuperação de incêndios florestais, em vez de se
concentrarem apenas em apagá-los. Pedem aos governantes que
adoptem uma nova fórmula de
investimento, com dois terços
dos gastos dedicados ao planeamento, prevenção, preparação
e recuperação, e o terço restante
para a resposta. Actualmente, as
respostas directas aos incêndios florestais recebem mais da
metade dos gastos relaciona-

dos, enquanto o planeamento e
a prevenção recebem menos de
um por cento. “As respostas actuais dos Governos aos incêndios
florestais faz com que estes injectem fundos em lugar errado”,
disse Inger Andersen, directora
executiva do PNUMA, acrescentando: “Temos que minimizar o
risco de incêndios extremos- investindo mais na redução do risco de incêndio, trabalhando com
as comunidades locais e fortalecendo o compromisso global de
combater as mudanças climáticas”. O relatório sublinhou a
importância de a comunidade
internacional, através das Na-

ções Unidas, também se envolver na gestão dos fogos, que até
agora é quase da exclusiva responsabilidade dos governos nacionais. “Os incêndios florestais
devem ser colocados na mesma
categoria da resposta humanitária global que os grandes terramotos e inundações”, observou
o estudo do PNUMA.
“Devemos aprender a gerir
melhor e mitigar o risco de incêndios florestais que ameaçam a
saúde humana e os nossos meios
de subsistência, a biodiversidade e o clima global”, disse Susan
Gardner, directora da Divisão de
Ecossistemas do PNUMA.

Os peritos avisam ainda que
os incêndios florestais afectam
desproporcionalmente as nações mais pobres do mundo e
têm um impacto que se estende
por dias, semanas e até anos após
o desaparecimento das chamas,
impedindo o progresso em direcção aos objectivos do desenvolvimento sustentável da ONU
e aprofundando as desigualdades sociais. O relatório foi divulgado poucos dias antes da 5.ª
sessão da Assembleia das Nações
Unidas para o Meio Ambiente
(UNEA), que acontecerá de 28 de
Fevereiro a 02 de Março, em Nairóbi. -(Lusa)

acúmulo do produto.
O objetivo é fornecer
uma visão completa dos tipos mais comuns de resíduos plásticos, suas fontes
e como eles impactam os
ecossistemas marinhos do
arquipélago localizado no
Oceano Índico Ocidental.
EXPEDIÇÃO
Durante a expedição, a
equipa Flipflopi e seus parceiros vai conduzir pesquisas para mapear a extensão
dos resíduos no oceano em
de cerca de 300 Km da costa
queniana.
De acordo com o Pnuma,
em muitas partes do mundo, particularmente em países de baixa e média rendas,
ainda há dados limitados
sobre o amontoado de plástico. A entidade afirma que
a região do Oceano Índico
Ocidental, apesar de abrigar alguns dos países com
menor emissão de plástico,
é um dos locais mais afectados pelos resíduos.
Apenas em 2018, os impactos da poluição plástica
no turismo, pesca e aquacultura com outros custos,
como os de limpeza, foram
estimados entre 6 e 19 biliões de dólares, em todo o
mundo.
A primeira expedição do
Flipflopi navegou em 2019,
500 Km de Lamu para Zanzibar, na Tanzania, como
parte da iniciativa “Mares
Limpos do Pnuma”, criando consciencialização internacional sobre o impacto
da poluição plástica, para
a mudança de comportamentos sobre resíduos plásticos.

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO CENTRAL AUTÓNOMA PARA ÁREA DE AQUSIÇÕES

Anúncio de Concursos
1. O Instituto Nacional de Saúde (INS) convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais ou
estrangeiras interessadas a apresentarem propostas fechadas, para os seguintes concursos:
Data e hora
Data e hora
para entrega para abertura
das propostas das propostas

Nº de
Concurso

Objecto

58A0003051/CP
Nr. 01/GAC CHAI,
CoAg PEPFAR/Cares
Act FUND e Fundos
Externos/2022

Contratação de Serviços
para produção de material
audiovisual e inserção na
média

22/3/2022
9.30 horas

22/3/2022
9.45 horas

Contratação de Serviços
reparação/
58A0003051/CP Nr. para
07/GAC-CANADA- substituição, manutenção
do sistema de detecção e
OE/2022
alarme de incêndio no INS

22/3/2022
11.30 horas

22/3/2022
11.45 horas

Garantia
provisória
(em meticais)
Lote 1: 65.000,00

Lote 2: 130.000,00

75.000,00

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinando os Documentos do
Concurso ou levantá-los no endereço indicado no número 3 deste anúncio pela importância
não reembolsável de 1.000,00 MT (mil meticais). O pagamento deverá ser feito em depósito
directo no Banco de Moçambique (conta: PROJECTOS DE PESQUISA DE VACINAS PRE Nº
004403513002).
3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, na data e hora estabelecidas neste anúncio e serão abertas
em sessão pública, no mesmo endereço, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.
Instituto Nacional de Saúde
Estrada Nacional n°1, Parcela 3943, Distrito de Marracuene

4. Os Concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de
8 de Março.
Maputo Província, Fevereiro de 2022
A Autoridade Competente
(Ilegível)

11178
1801

Cerca de 350 milhões
para artes e cultura

C

INCO milhões de euros (mais de 358,9
milhões de meticais)
serão disponibilizados
pela União Europeia
com vista a apoiar o sector
das artes e cultura no país.
O fundo será disponibilizado a partir do próximo
ano, depois da conclusão de
um estudo encabeçado pelas
consultoras Cristina Farinha
e Matilde Muocha.
A pesquisa, intitulada
“Diagnóstico e Estratégia
para a Cooperação Cultural
da União Europeia em Moçambique” e iniciada no ano
passado, visa perceber de
que maneira a União Europeia pode intensificar o seu
apoio ao sector das artes e
cultura.
Os resultados preliminares da pesquisa foram apresentados há dias, no Instituto
Nacional das Indústrias Culturais e Criativas (INIC), na
cidade de Maputo.
Para a sua elaboração,
foram abordados mais de
130 interlocutores culturais

Apresentação do estudo sobre as artes e cultura no país

diversos, incluindo a esfera
pública, sociedade civil, sector privado e organizações
internacionais representadas
no país.
O trabalho de campo teve
lugar entre Setembro e Dezembro nas cidades e províncias de Maputo, Inhambane
(incluindo Tofo e Vilankulo),
Beira, Nampula (incluindo
Ilha de Moçambique), Li-

chinga e Pemba.
De acordo com as consultoras, urge investir na formação para o reforço de competências técnicas, estratégicas
e empreendedoras dos fazedores das artes e cultura,
incluindo o uso das novas
Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC).
“O quadro legal e regulamentar está desajustado,

definindo um contexto fortemente desfavorável e não
adaptado à especificidade do
perfil e necessidades actuais
dos profissionais, iniciativas e empreendimentos”,
disseram.
Acrescentaram que a
grande preocupação está
ligada à “falta de regulamentação e estatuto profissional com consequências

ao nível laboral e de protecção social, bem como ao
nível do desenvolvimento
do conhecimento e estatísticas sobre o sector”.
Referiram que o Ministério da Cultura e Turismo
e demais entidades públicas precisam de assessoria
descentralizada para desenvolvimento de políticas
e instrumentos legais, o

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
PREVISÃO DE TEMPO
13 de Dezembro de 2021

PEMBA

O “DIAGNÓSTICO e Estratégia para a Cooperação Cultural da União Europeia em Moçambique” aponta o sector das artes e cultura,
pela forma como está estruturado e trabalham
os seus profissionais, continua a caracterizar-se pela informalidade.
“A baixa formalização e constituição em
entidades legais, dada a burocracia, morosidade e elevados custos do processo de legalização, impossibilita o acesso ao financiamento ou benefício e a capacidade de serem
reconhecidos e/ou de se fazerem representar”, aponta o estudo.

LICHINGA

que pode ser possível através da criação de “grupos
de trabalho e continuidade
do diálogo político regular
com o Governo, para reforço da cooperação”.
Do mesmo modo, verificou-se a falta de profissionais formados e entidades intermediárias como
técnicos de som e luz,
produtores, mediadores,
agentes, gestores, e mentores especializados, bem
como limitadas competências digitais e de acesso à
equipamentos tecnológicos.
Também mencionaram
o apoio à mobilidade e cooperação internacional para
o acesso a novos mercados
e promoção de relações interculturais como crucial,
sem ignorar que os artistas
carecem de mecanismos
de financiamento público
e privado, algo agudizado
com a redistribuição insuficiente e desajustado dos
direitos de autor, cuja nova
lei está em revisão na Assembleia da República.

Esta forma de actuar, continua e resulta
na falta de reconhecimento do valor do trabalho artístico, situações laborais precárias,
limitado benefício de contratos de trabalho
e protecção social (há poucos profissionais
inscritos no Instituto Nacional de Segurança
Social - INSS).
Refere que resulta igualmente na “falta
de estabilidade e visão de longo prazo para a
maior parte dos empreendimentos e iniciativas, mesmo aqueles mais estabelecidos, impedindo uma prática continuada e o crescimento/diversificação das actividades”.

Cineastas discutem
liberdade de expressão

O reconhecimento é uma constante luta dos artistas

PARA PASSAR NO EXAME

Estudante implanta
bluetooth no ouvido
ensino comunicaram que o estudante tinha
um mini-equipamento bluetooth da cor da
pele.
O outro aluno, que também trazia um micro aparelho bluetooth e um cartão SIM, não
tinha qualquer objecto implantado.
Já foi iniciada uma investigação interna
ao sucedido. Os responsáveis escolares estão
também a considerar apresentar queixa junto
das autoridades policiais indianas.
Na Índia, especialmente, é muito comum
que os estudantes sejam descobertos a copiar
ou a empregar meios para fazer batota em
exames.
Naquele país, a concorrência é muito feroz, uma vez que o número de aspirantes
(quer a um emprego quer a um curso numa
faculdade) é superior ao número de vagas.(ZAP)

29/24

23 /15

Sector continua informal

UM estudante indiano de medicina implantou
cirurgicamente um dispositivo bluetooth no
ouvido para passar no exame final, depois de
ter repetidamente chumbado desde que ingressou no curso, há 11 anos.
O aluno, que estuda na faculdade privada
Mahatma Gandhi Memorial Medical College, usou um método invulgar para conseguir
copiar e ser bem sucedido no exame final do
curso.
O estratagema foi descoberto durante uma
auditoria surpresa que decorreu aquando do
teste.
O aluno foi descoberto com o aparelho e
um outro com um telefone no bolso das calças. “Os dispositivos foram confiscados e as
suas folhas de respostas apreendidas”, disse o
reitor da universidade, Sanjay Dixit.
Os funcionários do estabelecimento de
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TETE
NAMPULA

34 /24

27/22
QUELIMANE

32 /24

CHIMOIO

30 /18
BEIRA

32 /24

VILANKULO

32 /23
INHAMBANE

31 /24
XAI-XAI

30 /23
MAPUTO

32 /22
MARÉS

PREIA-MAR - Às 8.58 horas e às
21.31, com 3.80 e 2.70 metros, respectivamente

BAIXA-MAR - Às 04.00 horas e
às 17.52, com 1.40 e 1.40 metros,
respectivamente

FASE DA LUA

QUARTO MINGUANTE - Será na quarta-feira, às 19.35 horas
INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

PENSAMENTO DO DIA

“A inspiração existe, mas tem de nos encontrar
a trabalharmos”..
- Pablo Picasso (1881-1973), artista plástico
espanhol

PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
05:40 HINO NACIONAL
05:45 GINÁSTICA: TXUNA A
SAÚDE COM OBADIAS CHIVONDZA - “ZUMBA”
06:00 BOM DIA MOÇAMBIQUE
DIRECTO
08:00 DESENHOS ANIMADOS:
CÓDIGO DO PUZZLE - SUBIR A MONTANHA COM A
NUVEM NAS COSTAS
DESENHOS ANIMADOS:
CHAVES - “A CASA DA
BRUXA”-EPISÓDIO 15
08:30 PARLAMENTO: SESSÃO DE
ABERTURA
DIRECTO/AR
11:00 NOTÍCIAS
11:05 TUDO ÀS 10
DIRECTO – 1ª PARTE
12:00 NOTÍCIAS
12:05 TUDO ÀS 10
DIRECTO – 2ª PARTE
13:00 JORNAL DA TARDE
DIRECTO
14:00 A HORA DO CTP - INHAMBANE: “INHAMBANE EM
DIÁLOGO”
DIRECTO - INHAMBANE
15:00 NOTÍCIAS
15:05 JUNTOS À TARDE
DIRECTO
16:00 NOTÍCIAS
16:05 ENCONTROS DA MALTA
DIRECTO
17:00 JORNAL EM LÍNGUAS
MOÇAMBICANAS
DIRECTO

17:45 GINÁSTICA: TXUNA A
SAÚDE COM EDUMUNDO
RIBEIRO - “ABS”
18:00 CHAT COM SHEILA IBRAIMO
DIRECTO
19:00 SAÚDE E BEM ESTAR:
HEMOFILIA
PROGRAMA Nº 56
19:30 O MÁGICO
REPETIÇÃO
19:50 PUB
20:00 TELEJORNAL
DIRECTO
21:00 FAN ZONE
DIRECTO
22:00 FILME NACIONAL: A NOSSA TERRA
23:00 TV SURDO
REPETIÇÃO
23:30 PONTOS DE MEMÓRIA:
LOCAIS HISTÓRICOS DE
CHICUALACUALA
REPETIÇÃO
00:00 CHAT COM SHEILA IBRAIMO
REPETIÇÃO
01:00 JUNTOS À TARDE
REPETIÇÃO
02:00 ENCONTROS DA MALTA
REPETIÇÃO
03:00 TUDO ÀS 10
REPETIÇÃO
04:50 FAN ZONE
REPETIÇÃO
05:40 HINO NACIONAL

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
00.00- MÚSICA

Não é a primeira vez que o concurso aborda questões ambientais

“LIBERDADE de Expressão ou Meio Ambiente” e “Meio Ambiente e Reconstrução/Reabilitação de Ecossistemas” são os temas da sexta edição do Concurso de Curta-metragem,
anualmente organizado pelo Centro Cultural
Moçambicano-Alemão (CCMA).
Ao propor a submissão de obras ligadas à
“Liberdade de Expressão”, o CCMA pretende
fazer com que os participantes entendam o
cinema como uma ferramenta a ser usada para
melhor se expressarem.
Segundo a casa, os filmes permitem a partilha de ideias com potencial de fortalecer comunidades através da narração das suas lutas,
sonhos, desejos e aspirações.
“Pretende-se com este tema desafiar aos
participantes a produzirem filmes que inspirem, eduquem e ampliem a consciência do
público para um determinado assunto”, explica o CCMA.
É também a pensar no cinema como uma
ferramenta de intervenção social que os curadores propuseram igualmente, o tema “Meio
Ambiente e Reconstrução/Reabilitação de
Ecossistemas”.
Visam desafiar aos participantes a contarem estórias ligadas ao meio ambiente, se
possível dando foco à importância prática

02.20- GENTE DA NOSSA TERRA

e necessidade de realizar a recuperação de
ecossistemas degradados.
Neste sentido, os cineastas são chamados
a contribuírem para a elevação da consciência
ambiental, expressando as consequências de
falta de acção.
O tema vai ao encontro do tema da edição de 2023 do Festival de Cinema da Ciência,
dedicado à promoção da ciência e a educação
científica por meio do audiovisual, também
dinamizado pelo CCMA.
O concurso de curta-metragem visa, dentre outras coisas, dinamizar e criar novas possibilidades no cinema moçambicano.
As candidaturas podem ser feitas até terça-feira.
O concurso vai iniciar com duas oficinas
sobre produção de cinema ligado à ciência e
liberdade de expressão no cinema, com a participação de especialistas nas áreas.
Os filmes serão avaliados tendo em conta
a originalidade e criatividade, argumento e
estrutura, personagens e interpretação, cinematografia, edição e som.
Os vencedores terão direito a 45 mil meticais, para o primeiro classificado, 35 mil, para
o segundo e 25 mil para o terceiro, sendo que
em caso de empate, o prémio será partilhado.

16.30- JULGAMENTO DAS DÍVIDAS
NÃO DECLARADAS

03.10- CLÁSSICOS AO DOMINGO
04.57- HINO NACIONAL

17:10 - ECONOMIA PARA TODOS

05.10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO

17:15- COMPASSO

05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.10- UMA DATA NA HISTÓRIA

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06.00- JORNAL DA MANHÃ
08.10- ECONOMIA PARA TODOS
08.15- INSS
09.10- VERÃO
10.30- JULGAMENTO DAS DÍVIDAS
NÃO DECLARADAS
11.30- PARABÉNS A VOCÊ
12.00- TÓPICOS DO JORNAL DA
TARDE

18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18.30- RÁDIO-NOVELA “OURO
NEGRO”
18.55- UMA HISTÓRIA PARA TI
19.00- SINAL HORÁRIO/TÓPICOS
DO JORNAL DA NOITE

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

19.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12.30- JORNAL DA TARDE
13.00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS
14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
16.10- SEGURANÇA RODOVIÁRIA

19:30- JORNAL DA NOITE
20.00- CARTAS NA MESA
23.15- INSS

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

MARIA VELEMO

MARIA GLADECE
GANHANE VELEMO

FALECEU

(VOVÓ MIMI)
FALECEU
É com profunda dor e consternação que seus filhos Juscelino,
Sérgio Guerra, André Júnior, Mário Xavier e Isabel
Macie, genro, noras, netos, bisnetos e demais familiares comunicam o desaparecimento físico da
sua mãe, sogra, avó e bisavó MARIA GLADECE
GANHANE VELEMO, ocorrido no dia 25/2/2022,
em Maputo, cujas cerimónias fúnebres se realizam
hoje, dia 28/2/2022, no Cemitério de Lhanguene, às
11.00 horas, antecedidas de velório na capela do
HCM, às 9.00 horas. Paz à sua alma.

O Conselho de Administração e todos trabalhadores do IGEPE
comunicam com profunda dor e consternação o falecimento da
Sra. MARIA VELEMO, mãe do Sr. Mário Xavier, Administrador
Executivo do IGEPE, ocorrido no dia 25/2/2022, vítima de doença, cujas cerimónias fúnebres se realizam hoje, dia 28/2/2022,
no Cemitério de Lhanguene, pelas 11.00 horas, antecedidas de velório, às 9.00
horas, na capela do HCM. À família enlutada o IGEPE apresenta as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma.

BRILHANTINA TORNEIRO
HOSTEN
(Tausse)
FALECEU
Seu esposo Francisco Tomás, filhas Victorina e Wilma, tios, irmãs,
sobrinhos e demais familiares comunicam com profunda dor e consternação o desaparecimento físico do seu ente querido BRILHANTINA
TORNEIRO HOSTEN (Tausse), ocorrido no dia 25/2/2022, em Maputo, cujo funeral se
realiza, amanhã, dia 1/3/2022, no Cemitério de Lhanguene, às 11.00 horas, antecedido
de velório na sua residência, na rua da Vila Olímpica, às 9.00 horas. Paz à sua alma.
1826

1821

MARIA GLADECE GANHANE
VELEMO

LÚCIA LAMEQUE
FALECEU

(Mimi)
FALECEU

É com profunda dor e consternação que as famílias Velemo,
Munguambe e Macie comunicam o desaparecimento físico do
seu ente querido MARIA GLADECE GANHANE VELEMO, ocorrido no dia 25/2/2022, cujas cerimónias fúnebres se realizam hoje, dia 28/2/2022,
no Cemitério de Lhanguene, às 11.00 horas, antecedidas de velório na capela do
1821
HCM, às 9.00 horas. Paz à sua alma.

Seus flhos Luís, Gertrudes, Eufrásio, Genita, Lúcia, Célia, Virgínia, Jujuta e Amélia, netos, bisnetos, noras, genros, irmãs,
primos, sobrinhos e demais familiares comunicam com profundo pesar o falecimento do seu ente querido LÚCIA LAMEQUE,
ocorrido no dia 25/2/2022, na sua residência, vítima de doença,
cujo funeral se realiza no dia 1/3/2022, no Cemitério de Lhanguene, às 11.00 horas, antecedido de velório na Igreja Metodista Unida de Moçambique, Paróquia
1827
do Cargo Experimental de Laulane, às 9.00 horas. Paz à sua alma.

LÚCIA
LAMEQUE
FALECEU
Sua irmã Cidália Quadros,
sobrinhos Ivone Macitele,
Jorge Rungo, Carlos Rungo, Vitorino Rungo
e Leonel Rungo, genro Felisberto Macitele e
noras Ligia Neves Rungo, Nádia Rodrigues
e netos lamentam o desaparecimento físico
da tia LÚCIA LAMEQUE, vítima de doença,
ocorrido no dia 25/2/2022, cujo funeral se
realiza amanhã, terça-feira, dia 1/3/2022, às
11.00 horas, no Cemitério de Lhanguene. Paz
à sua alma
1828

LÚCIA LAMEQUE
FALECEU
Seu filho João Vitorino, nora Heliodora
Julieta Nhantumbo Vitorino, netas Lucinene e Dirce lamentam com profunda
dor e consternação o desaparecimento
físico da sua mãe, sogra e avó LÚCIA LAMEQUE,
ocorrido na sua residência, cujo funeral se realiza
amanhã, terça-feira, dia 1/3/2022, no Cemitério de
Lhanguene, às 11.00 horas. Que Deus lhe conceda o
1827
eterno descanso. Paz à sua alma.

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

ENCONTRE AS MELHORES
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

Leia Notícias

EM PRIMEIRA MÃO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

NOTÍCIAS DIGITAL
EM QUALQUER LUGAR DO PAÍS

Termos e condições aplicavéis
LEMBRETE

Já renovou a

www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

www.desaﬁo.co.mz

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

Faça a sua subscrição e receba o seu
Jornal em casa!
www.jornalnoticias.co.mz

www.jornaldomingo.co.mz

www.desaﬁo.co.mz

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

sua Subscrição
dos jornais?
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N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições

Concurso Nº. FASE - 62/DAQUI/RFQ/S

Ref: FASE – 057/21/DAQUI/RFB/GO
_________________________

Impressão e Envio de Livro Escolar da 1ª, 2ª, 5ª e 6ª Classes,
Manual e Guião do Professor para 2022
Nos termos do Art. 64, nº 2, Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado
pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a Adjudicação do Concurso
acima mencionado:
•
•
•
•

Lote 1 – Print Plus pelo valor de USD 2,010,548.45
Lote 2 – Print Plus pelo valor de USD 1,481,459.00
Lote 3 – Tan Prints pelo valor de USD 1,667,197.50
Lote 4 – Tan Prints pelo valor de USD 3,419.937,00

Prestação de Serviços de Maquetização, e Ilustração dos Livros do 1º e
2º ano do EPJA para testagem do Nível do Pós-Alfabetização

Anúncio de Adjudicação
Nos termos do Art. 64, nº 2, Regulamento de Contratação de Empreitada
de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao
Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016 de 8 de Março, comunica-se a
Adjudicação do Concurso acima a proposta abaixo:
Concorrente: DS DESIGN, LDA
Preço incluindo o IVA: 7.291.884,60MT (sete milhões, duzentos e
noventa e um mil, oitocentos e oitenta e quatro meticais e sessenta
centavos).

DAQUI

ARRENDA-SE

FÁBRICA de produção de água mineral, em funcionamento, com maquinaria completa, localizada no distrito
de Namaacha, província de Maputo,
vende-se por 650 000USD. Contacto: 840427438/87-0227439.Fernando
1084

TIPO 2, mobilada, climatizada e mobilada, arrenda-se por 3 000,00MT, dia e
55 000,00MT, mensal; geminada tipo 2,
climatizada, com empregada doméstica,
guarda 24.00 horas e parque para 2 viaturas por 2 000,00MT dia e 45 000,00MT
mensal; tipo 1, mobilada por 1 600,00MT
dia e 35 000,00MT, mensal. Contacto e
detalhes: 84-2181444 ou 87-2181444.
2050

QUINTA no bairro Chinonanquila,
Matola-Rio, Km-16, a 300m da Av. da
Namaacha, espaço vedado com muro,
vende-se por 10 000 000,00MT. Contacto:
84-0427438/87-0227439.
1084

Anúncio de Adjudicação

Anúncio de Adjudicação

VENDE-SE

FLAT tipo 3, num R/C, no Bairro do
Jardim, com 2wc e estacionamento; propriedade em Tsalala, inacabada, tipo 3,
num 32x32, com 2wc e muro de vedação
parcial, vendem-se, sem intermediários.
Contacto: 84-8814470 ou 82-8814470.
1356
TEM terrenos para habitação na Sommerschield-2, 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
PROPRIEDADE localizada na Aldeia
Turística de Nacala Velha, vende-se por
motivos de retirada. Para mais informações com o dono, contacto: 84-2964182,
Fernando.

1790

1790

FLAT tipo 2, R/C, num prédio pequeno,
ideal para escritório ou habitação, na
Av. Vladimir Lenine, na Coop, arrenda-se por 30 000,00MT, fixos; tipo 4, num
5º andar, com elevador, na Av. Julius
Nyerere, na Polana, pronta a habita,
arrenda-se por 80 000,00MT. Contacto:
84-7036641 ou 82-4652500, Vulande.
FLAT tipo 3, num R/C, arrenda-se por
35 000,00MT; flat tipo 3, num 2º andar
por 50 000,00MT; flat tipo 3, 2wc, num
3º andar com móveis por 70 000,00MT;
vivenda tipo 3, por 15 000,00MT;
vivenda tipo 4 por 100 000,00MT, negociáveis; flat tipo 2, num 1º andar por
25 000,00MT. Contacto: 84-4241253.
1822

1819

ARMAZÉM com 500m², no Bairro do
Jardim, próximo ao Banco Millennium Bim
da Junta, vende-se por 10 000 000,00MT.
Contacto: 87-4125239 (Whatssapp e
chamada), 84-4125233 chamada, instagram@samaimobiliaria.
2142

DAQUI

LOJA e sobreloja, para escritório, salão,
boutique, bijuteria, etc., sita na Av. da
Malhangalene, nº 753, cidade de Maputo, arrenda-se. Para mais informações
contacte no local.
2096

PROPRIEDADE na KaTembe com 50x50,
inacabada, com vista para o mar e praia,
praticamente privada, vende-se sem
intermediários. Contacto: 86-9718774.

FLAT tipo 3, com suite, num 7º andar, no B. Central, arrenda-se por 28
000,00MT; flat tipo 2, num R/C, no
B. Central por 27 000,00MT; flat tipo
1, com anexo, no B. Central por 23
000,00MT; flat tipo 2, num 4º andar, na
Belita por 24 000,00MT; geminada tipo
3, num 1º andar, no Alto Maé por 30
000,00MT. Contacto: 84-3966886 ou
82-5754440.
1820

2156

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições

VIVENDA tipo 5, suite, 3wc, cozinha
americana, dependência, jardim, quintal
e garagem, no B. Coop, próximo à Clínica
222, ideal para habitação ou escritórios;
flat tipo 2, no Alto Maé, num prédio pequeno por 4 200 000,00MT, negociáveis;
flat tipo 3, na Malhangalene por 5 500
000,00MT, vendem-se. Contacto: 876018959 ou 84-6018957.

ADENDA AO ANÚNCIO DO CONCURSO Nº 01/RAQ/BNM,IP/2022
SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

1811

No âmbito do concurso acima citado, lançado no Jornal Notícias do dia 16
e 21 de Fevereiro de ano em curso.

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO DE CONCURSO
Nos termos do nº 2 do artigo 64, do Regulamento de Contratação
de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens
e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto
nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se o cancelamento do

Onde se lê:
4. Os concorrentes interessados poderão obter informações adicionais
e levantar os Termos de Referência no endereço abaixo indicado e nas
horas normais de expediente. A manifestação de interesse deverá ser
elaborada em língua portuguesa em três exemplares, incluindo original,
e entregues no endereço retro mencionado até às 15.30 do dia 1 de
Junho de 2022.
Passa a ler-se:

seguinte concurso:

Distribuição de Módulos do PESD-1 (Nocturno)

1823

TIPO 3, wc, no B. Coop, vende-se por
8 500 000,00MT; tipo 2, wc, no B. Coop,
por 6 500 000,00MT; tipo 3, wc, no B.
Coop por 7 000 000,00MT; duplex tipo 3,
no B. Triunfo por 450 000USD; triplex no
B. Coop por 24 000 000,00MT; ruína na
baixa com 1000m², por 25 000 000,00MT;
moradia tipo 5 no Marés. Contacto: 842075176.
FLAT tipo 2, com suite, num 7º andar,
no B. Central, com cozinha americana,
climatizada e closet, pronta a habitar,
vende-se por 5 000 000,00MT; tipo 3, num
5º andar, cozinha americana e elevador,
pronta a habitar , na Polana, por 12 000
000,00MT. Contacto: 84-7036641 ou 824652500, Vulande.

FLAT tipo 2 ou 3, nos Bairros Sommerschield, Polana, Coop, Central,
Malhangalene ou Alto Maé, precisa-se
com muita urgência para comprar,
paga-se cash de 3 000 000,00MT a 45
000 000,00MT. NB. Se for mais pode-se negociar. Contacto: 84-6018957 ou
87-6018959.
1811

TRESPASSE
PROPRIEDADE de 40x40m, no Bairro
da Costa do Sol (Mapulene), junto à
Igreja Assembleia de Deus, depois
das bombas da Galp, trespassa-se.
Contacto: 87-4125239, 84-4125233
ou 87-4125233.
2142

Maputo, aos 28 de Fevereiro de 2022.
A Autoridade Competente
(Ilegível)

Maputo, Fevereiro de 2022

DAQUI

PRECISA-SE

1823

MORADIA super luxuosa, tipo 3, sala espaçosa, área de serviço, 2wc, modernas,
cozinha americana, copa, dependência
fora, garagem, jardim e electric fence, no
Bairro de Tchumene, próximo à estrada,
vende-se por 4 200 000,00MT, negociáveis. Contacto: 84-2075176.

1823

4. Os concorrentes interessados poderão obter informações adicionais
e levantar os Termos de Referência no endereço abaixo indicado e nas
horas normais de expediente. A manifestação de interesse deverá ser
elaborada em língua portuguesa em três exemplares, incluindo original,
e entregues no endereço retro mencionado até às 15.30 do dia 14 de
Março de 2022.

Nº. FASE 116/21/DAQUI/RFB/GO: Reprodução e

PROPRIEDADE de 100x120m², no Bairro
de Tchumene à beira da EN4, vende-se
por 100 000USD. Contacto: 84-2075176.

DIVERSOS
TÁXI Marcelo. Serviço de táxi 24 horas,
GPS X2, a/c e rádio, táxi 40km, VHF,
7 a 15 minutos de espera dentro da
cidade. Whatsapp e facebook baixe
o aplicativo através da App Store e
Google Play. Desfrute de melhores
preços ou pague 70,00MT por Km em
pedido por aplicativo ou contacte pelos
números: 84-5050050, 82-5050050 ou
86-5050050.
1901

1409

1790

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS E NOTARIADO DE ZAVALA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS

Certifica-se, para efeitos de publicação, que por escritura de
dezasseis de Fevereiro do ano dois mil e vinte e dois, exarada
de folhas vinte e nove verso a trinta verso, do livro de notas
para escrituras diversas número catorze, desta Conservatória
dos Registos de Zavala, perante mim, Simão Jamisse Simone,
Conservador e Notário Superior, licenciado em direito, em pleno
exercício de funções notariais, foi celebrada uma Escritura de
Habilitação de Herdeiros por óbito de Mateus Siquice, no
estado de casado com Carlota Chitoquisso, filho de Siquice e
de Intupo. Que o falecido não deixou testamento ou qualquer
disposição da sua última vontade.
Deixou como únicos e universais herdeiros, seus filhos: João
Mateus Siquice e Lúcia Mateus Siquice, que segundo a lei não
existem outras pessoas que prefiram aos indicados herdeiros ou
com eles possam concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens móveis e imóveis.

A DELEGAÇÃO PRONVINCIAL DE NAMPULA

ANÚNCIO DE CONCURSOS

Está Conforme

Nº de concurso

Objecto

Modalidade Válida
das propostas

Valor do Caderno
de Encargo

Hora /Data da Entrega
das propostas

Hora/Data da abertura
das propostas

28/3/2022, pelas
10.00horas

28/3/2022, pelas
10.30horas

9/3/2022, pelas
10.00horas

9/3/2022, pelas
10.30horas

Nº01/Segurança/CP/FE,FPDPNPL/2022

Prestação de Serviços de
Segurança de Instalações

Concurso Público,
90dias

Nº01/Mat.Escritorio/CL/
FE,FP- DPNPL/2022

Fornecimento de Material de
Escritório

Concurso
Limitado, 60dias

Nº02/Limpeza/CL/FE,FPDPNPL/2022

Prestação de Serviços de
Limpeza, Jardinagem e
Desinfecção

Concurso
Limitado, 60dias

1.000,00MT

7/3/2022, pelas
11.00horas

7/3/2022, pelas
11.30horas

Nº03/Extintores /CL/FE,FPDPNPL/2022

Fornecimento e manutenção de
extintores de incêndio

Concurso
Limitado, 60dias

1.000,00MT

14/3/2022, pelas
10.00horas

14/3/2022, pelas
10.30horas

Nº04/Camisas e Coletes/CL/
FE,FP- DPNPL/2022

Fornecimento de Camisas e
Coletes

Concurso
Limitado, 60dias

1.000,00MT

14/3/2022, pelas
14.00horas

14/3/2022, pelas
14.30horas

1.000,00MT

1.000,00MT

Zavala, aos dezasseis de Fevereiro de dois mil e vinte e dois
O Notário
(Ilegível)
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SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

1. A Delegação Provincial do Fundo de Estradas, FP de Nampula, Av.25 de Setembro, nº80, no recinto das Obras Públicas convida pessoas singulares, micro, pequenas
e médias empresas, inscritas no Cadastro Único de Empreiteiros de Obras Públicas, Fornecedores de Bens e Prestadores de Serviços e que reúnam os requisitos de
elegibilidade a apresentarem propostas fechadas.
2. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los, a partir do dia 29/2/2022 no endereço acima, pelo
valor não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais), depositados no Banco de Moçambique através da contaː 11112522001 - Fundo de Estradas, FP - DPOPH;

O NOTÍCIAS DEDICA DIARIAMENTE
UMA PÁGINA À CIDADE DA BEIRA

Unidade Gestora das Aquisições, Nampula, aos 25 de Fevereiro de 2022
71

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE
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LIGAS EUROPEIAS

City vence
na visita ao Everton

U

M golo de Phil Foden,
muito perto do final,
deu sábado, uma importante vitória ao
Manchester City na
visita ao Everton, em jogo da
27.ª jornada da Liga inglesa,
em que os campeões sentiram
grandes dificuldades.
Com os portugueses João
Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva a titulares, a deslocação a Goodison Park, onde
André Gomes, ainda lesionado,
não esteve, o City “sobreviveu”
graças a um golo de Foden, aos
82 minutos.
O jogo parecia encaminhado para um empate, mas um
cruzamento de Bernardo Silva
do lado esquerdo traiu os centrais Holgate e Keane, com o
primeiro a ver a bola bater-lhe
e o segundo sem conseguir aliviar, sobrando para Phil Foden
fazer o 1-0.
Para o Everton foi um autêntico “murro no estômago”,
apesar de a equipa de Frank
Lampard ainda ter visto o árbitro não considerar, poucos
momentos depois e com recurso ao videoárbitro, uma bola no
braço de Rodri.
O jogo ficou marcado pelo
abraço entre os futebolistas
ucranianos Mykolenko (Everton) e Zinchenko (Manchester
City), que não saíram do banco
e se ampararam, não evitando as lágrimas quando o estádio guardou um minuto de
silêncio, em protesto contra a
invasão da Rússia à Ucrânia.
O Manchester City entrou em
campo com camisolas a dizer
“Não à guerra” e com o símbolo da bandeira ucraniana, enquanto os jogadores do Everton
entraram com a bandeira ucraniana às costas.
Com a vitória, o City manteve a liderança na “Premier
League”, agora com mais seis
pontos do que o Liverpool, com
o jogo em atraso nesta 27.ª jornada, a disputar em 16 de março fora com o Arsenal, pelo facto de domingo disputar a final
da Taça da Liga com o Chelsea.
Ainda no sábado, entre as
equipas da frente, o Manchester United, com Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes em
campo, voltou a marcar passo
no campeonato, ao consentir
um empate em casa frente ao
18.º e penúltimo classificado, o
Watford.
Cristiano Ronaldo, que só
tem um golo em 2022, viu o
United ficar em “branco” e sob
a ameaça do Arsenal, que está a

Marcelo Bielsa
afastado do Leeds

apenas dois pontos do quarto
lugar de “Champions” e tem
menos três jogos disputados.
Já ontem, o West Ham recebeu e venceu o Wolverhampton, também por 1-0. Enquanto isso, o Chelsea-Leicester e
Arsenal-Liverpool foram adiados devido à Taça da Liga.
SEVILHA VENCE
DÉRBI COM BÉTIS
O Sevilha venceu o dérbi
andaluz com o Bétis por 2-1,
mantendo-se a seis pontos do
líder Real Madrid, e cavando
um fosso de oito para o eterno
rival, terceiro, cumpridas 26
jornadas da Liga espanhola de
futebol.
O médio croata Ivan Rakitic, aos 24 minutos, na conversão de uma grande penalidade,
inaugurou o marcador, que foi
ampliado aos 41 por Munir, que
se isolou, após um lançamento
longo do guarda-redes, e bateu
Cláudio Bravo, que ainda tocou
na bola.
Com William Carvalho a titular e o guarda-redes Rui Silva
no banco, o Bétis praticamente
não existiu na etapa inicial em
termos ofensivos, mas tudo
mudou no segundo tempo.
O Bétis foi bem mais ousado, mas não conseguiu discutir
o resultado com o eterno rival,
muito pela falta de eficácia dos
defesas Bartra, aos 58, e Alex
Moreno, aos 80. Acabaria por
reduzir, merecidamente, aos
90+4, em livre direto exemplar, mas tardio, de Sergio Ca-

nales.
O Real Madrid, que no sábado sofreu para ganhar na
deslocação ao vizinho RayoVallecano, por 1-0, com golo
de Benzema, aos 83 minutos,
comanda com 60 pontos, o Sevilha, que nesta segunda volta
ainda recebe os “merengues”,
tem 54 e o Bétis 46.
O Villarreal continua a fazer uma época muito positiva,
goleando hoje o Espanhol por
expressivo 5-1, com quatro golos do médio Yeremi Pino, de
apenas 19 anos.
O submarino amarelo é
provisoriamente quinto classificado, com os mesmos 43
pontos do Barcelona, que tem
dois jogos a menos e que hoje
recebe o Atlético de Bilbau, enquanto o Espanhol é 14.º, com
29.
MBAPPÉ BISA
NA VITÓRIA DO PSG
O Paris Saint-Germain recebeu e venceu o Saint-Étienne, por 3-1, em jogo da 26.ª
jornada da primeira liga francesa. Os visitantes assumiram
até a dianteira, marcando aos
16 minutos.
Pelo meio do jogo, o internacional francês, Mbappé, foi
servido duas vezes pela genialidade e inteligência de Lionel
Messi e fez o 1-1 aos 42 minutos, a passe do argentino, igualando antes do intervalo. Logo
após o recomeço fez o 2-1 ao
minuto 47.
O resultado que ficou fe-

chado com um golo do internacional português Danilo Pereira, aos 52 minutos, após um
cruzamento de Mbappé.
Com este resultado, o PSG
responde da melhor forma
à derrota de há uma semana
ante o Nantes e lidera com 62
pontos, reforçando o primeiro
lugar porque no outro jogo do
dia, o vice-líder Nice empatou
com o Estrasburgo (0-0) e tem
46 pontos, agora menos 16 do
que os parisienses.
JUVENUS
TAMBÉM
VITORIOSO
A Juventus ainda sofreu,
mas parece que ter Dusan Vlahovic faz a diferença. O sérvio
ex-Fiorentina bisou e foi determinante no triunfo da equipa de Turim na deslocação ao
Empoli, por 3-2, este sábado,
em jogo da 27.ª jornada da primeira liga italiana, a Série A.
Moise Kean deu vantagem
à Juventus, aos 32 minutos,
Zurkowski empatou aos 40 e
Vlahovic abriu o livro em cima
do intervalo, com o 1-2 no
marcador aos 45+2’. Na segunda parte, o sérvio bisou para dar
mais tranquilidade à Juventus,
aos 66 minutos, mas a equipa
comandada por Massimiliano
Allegri ainda teve de segurar-se com a diferença mínima,
depois do golo de La Mantia, ao
minuto 76, que seria o último.
Com este resultado, a Juventus segura o quarto lugar,
tendo 50 pontos, mais seis do

que a Atalanta, quinta classificada com 44 pontos, mas
também menos dois jogos realizados.
No primeiro de três jogos
do dia na liga italiana, Salernitana e Bolonha empataram a
um golo. Arnautovic deu vantagem aos visitantes (43m),
mas Zortea fez o 1-1 (72m).
O Sassuolo triunfou por 2-1
na receção à Fiorentina, com
golos de Hamed Traoré (19m)
e Defrel (90+4m). Arthur Cabral tinha feito o empate aos
88 minutos, mas a Fiorentina,
que até marcou em inferioridade após a expulsão de Bonaventura (79m), não conseguiu
pontuar.
DORTMUND
MAIS LONGE
DO LÍDER BAYERN
O Borussia Dortmund tropeçou este domingo na luta
pelo título na Alemanha, ao
empatar a uma bola (1-1) na
deslocação ao Augsburgo, no
jogo que encerrou a 24.ª jornada da Bundesliga.
O belga Thorgan Hazard
assinou um golaço aos 35 minutos para dar vantagem ao
Borussia, com um remate cruzado após sentar dois adversários, mas Sarenren-Bazee conseguiu empatar já na segunda
parte, ao minuto 78.
O Dortmund, que soma
agora 50 pontos, está mais longe do líder Bayern Munique,
que agora tem mais oito pontos
(58m).

O LEEDS United anunciou ter demitido o
seu treinador argentino Marcelo Bielsa, na
sequência de várias derrotas pesadas, a última registada sábado, na receção ao Tottenham (4-0).
“O Leeds United anuncia que o clube se
separou do seu treinador principal Marcelo
Bielsa”, escreve o clube inglês em comunicado.
Com apenas um ponto e 21 golos sofridos nos últimos seis jogos, o Leeds, 16.º,
com 23 pontos, tem apenas dois pontos de
vantagem para a zona de descida, mas conta
mais dois jogos disputados do que o Everton
(17.º, com 22) e o Burnley (18.º, com 21), os
seus mais diretos perseguidores.
“Foi a decisão mais difícil que tive de tomar desde que assumi a liderança do Leeds
United, tendo em conta todos os sucessos
alcançados pelo Marcelo no clube”, comentou Andrea Radrizzani, presidente do
Leeds, citado no comunicado.
Bielsa chegou ao Leeds em 2018, numa
altura em que o clube, outrora um dos
grandes nomes do futebol inglês, se encontrava na segunda divisão (Championship)
há 14 anos.
O treinador, de 66 anos, “transformou
o destino do clube em campo”, escreveu o
Leeds, que falhou a subida à “Premier Lea-

gue” na primeira época, tendo perdido nas
eliminatórias de acesso.
Na segunda época do argentino, o Leeds conquistou o campeonato, que terminou
com 10 pontos de avanço para o segundo,
e subiu diretamente ao campeonato principal, 16 anos depois, o qual terminou na
temporada seguinte no nono lugar, com o
seu melhor total de pontos desde a época
2000/2001.
No entanto, esta temporada, as lesões
de longa duração, principalmente de Kalvin Philips, o principal ‘motor’ da equipa,
e de Patrick Bamford, seu goleador, constituíram fortes reveses para os ‘Peacocks’,
que têm neste momento a pior defesa do
campeonato, com 60 golos sofridos, em 26
jogos.
«Ele transformou a cultura do clube e
transmitiu-nos uma mentalidade ganhadora. Os momentos partilhados, particularmente na temporada 2019/2020, com a
subida à “Premier League”, vão permanecer durante muito tempo nas nossas memórias», sublinhou Radrizzani.
O clube espera anunciar na segunda-feira o nome do seu substituto, sendo
que a imprensa inglesa aludia no sábado ao
nome de Sam Allardyce como o favorito a
ocupar o posto.

Federação de Judo
suspende título
honorário de Putin

Liverpool derrota Chelsea
e conquista Taça da Liga
Putin (à esquerda) quando estava ainda no activo

O LIVERPOOL sagrou-se, na noite de ontem, no estádio de Wembley, o vencedor da edição 2021/22 da Taça da Liga inglesa, ao derrotar o Chelsea (11-10) naquela que foi uma autêntica “maratona
de futebol” para colocar ponto final num “jejum” que durava há já
precisamente dez anos.
O nulo no marcador manteve-se durante 120 minutos, ou seja,
ao fim do tempo regulamentar e no prolongamento, após golos
anulados de parte a parte, e foi mesmo preciso recorrer ao desempate por grandes penalidades para encontrar um vencedor. Aí,
Kepa Arrizabalaga seria figura pelos piores motivos. O guarda-redes espanhol entrou para o lugar de Édouard Mendy, nos instantes finais do prolongamento, mas acabaria por desperdiçar a única
tentativa da marca dos 11 metros, após uma série de 21 jogadores
consecutivos sempre a facturar.
Para o Chelsea, marcaram Marcos Alonso, Romelu Lukaku, Kai
Havertz, Reece James, Jorginho, Antonio Rudiger, N’Golo Kanté,
Timo Werner, Thiago Silva, Trevor Chalobah, e, à 11.ª, o ex-Athletic
Bilbao “disparou” por cima da barra.
Já para o Liverpool, converteram James Milnert, Fabinho, Virgil
van Dijk, Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah, Diogo Jota, Divock Origi, Andrew Robertson, Harvey Elliot, Ibrahima Konaté e,
finalmente, o guarda-redes irlandês Caoimhin Kelleher.

A FEDERAÇÃO Internacional de Judo (FIJ) suspendeu
o estatuto de presidente
honorário e embaixador do
organismo do líder russo,
Vladimir Putin, devido à invasão da Ucrânia pela Rússia.
“Tendo em conta o conflito em curso na Ucrânia, a
Federação Internacional de
Judo anuncia a suspensão do
estatuto de Vladimir Putin
como Presidente Honorário
e Embaixador da Federação”, anunciou a FIJ numa
curta declaração citada pela
agência francesa AFP.
Com sede em Paris, a FIJ
é presidida pelo austríaco
Marius Vizer, que entregou
a Putin o oitavo “dan”, um

dos graus mais elevados do
judo, em 2012.
Na altura, Vizer justificou a distinção afirmando
que Putin era “uma das personalidades que garantem
os valores do judo no mundo”.
Vladimir Putin, 69 anos,
praticou judo desde muito
cedo e alcançou o “cinturão
preto” aos 18 anos, tendo
sido campeão regional na
cidade natal, São Petersburgo.
Numa entrevista em
2001, disse ter sido um
mestre do desporto e que
encarava o judo como uma
filosofia. Autor de um livro
sobre judo, Putin admitiu,
em 2014, que gostaria de ter

sido atleta olímpico desta
modalidade.
A Rússia invadiu novamente a Ucrânia na quinta-feira, depois de ter anexado a península ucraniana da
Crimeia em 2014. No quarto
dia de combates, as forças
ucranianas continuam a
resistir apesar da diferença
das forças armadas dos dois
países vizinhos.
A invasão foi condenada
pela generalidade da comunidade internacional e levou vários países e a União
Europeia (UE) a impor sanções económicas a interesses e personalidades russas,
incluindo a Putin e ao seu
chefe da diplomacia, Sergei
Lavrov.

Segunda-feira, 28 de Fevereiro de 2022
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LIGA JOGA BETS

Costa do Sol e Maxaquene
líderes destacados

A

S formações do Costa
do Sol e Maxaquene
são líderes destacados
do Campeonato de Futebol da Cidade de Maputo, a Liga Jogabets, ao fim de
três jornadas, respectivamente
na série “B” e “A”.
Os “canarinhos” e “tricolores” venceram sábado o Nacional e o Ferroviário das Mahotas, com a mesma contagem
de 2-0, e somam ambos nove
pontos, ou seja, ainda não sentiram o sabor amargo da derrota desde que o campeonato
arrancou há três semanas.
No seu encalço estão a Liga
Desportiva e o Ferroviário, respectivamente com seis e sete
pontos. A Liga derrotou, no
sábado, a Académica, por 2-0,
enquanto os “locomotivas”
golearam, ontem, o Desportivo
(4-0).
A terceira ronda teve igualmente como destaques as goleadas aplicadas pela Black
Bulls e Estrela Vermelha às turmas do 1.º de Maio (8-0) e Racing (6-1), respectivamente na
série A e B.
Com a vitória, a Black Bulls
ocupa a terceira posição, com
cinco pontos, tendo no seu encalço o Matchedje e Vulcano,
ambos com quatro, e por sinal
adversários na finda jornada. O
Vulcano venceu os “militares”,
por 1-0.
Já o Estrela Vermelha par-

Fer. Beira mais líder
NICOLÃO CHICHONE

“Veterano” Kito carregando os “locomotivas” ao ataque

tilha o terceiro posto com o
Mahafil, que bateu Águias Especiais, por 2-1.
RESULTADOS DE ONTEM

Fer. Mahotas-Maxaquene-(0-2)
1.º de Maio-Black Bulls (08)
Matchedje-Vulcano (0-1)

SÉRIE “A”
Desportivo-Ferroviário (04)

2-)

SÉRIE “B”
Nacional-Costa do Sol (0-

Académica-Liga Desportiva (0-2)
Águias Especiais-Mahafil
(1-2)
Racing-Estrela Vermelha
(1-6)
PRÓXIMA JORNADA
SÉRIE “A”

Black Bulls-Desportivo
Ferroviário-Mahotas
Maxaquene-Vulcano
1.º de Maio-Matchedje
SÉRIE B
Académica-Racing
Costa do Sol-Águias
Mahafil-Estrela
Nacional-Liga Desportiva

PROVINCIAL DE TETE

Desportivo e Ferroviário
preparam-se com afinco
AS equipas de futebol do Grupo Desportivo de Tete (GDT) e
Ferroviário de Moatize (CFM),
na província de Tete, estão a
preparar-se, disputando jogos de preparação, com vista
a estarem nas melhores condições de competir no Campeonato provincial deste ano.
Por parte do GDT, os gestores são cautelosos nos seus
objectivos, afirmando que
nesta fase estão mais focados

na formação, tanto mais que
se vão ao “provincial” com
uma equipa de juniores. Entretanto, o director desportivo desta colectividade, Zito
Pires, disse, a nossa Reportagem, que o lema é sempre
ganhar.
“Pensamos em atacar o
acesso ao Moçambola daqui
a dois anos. Vamos reforçar a
equipa com alguns jogadores
com idade até 23 anos. Acre-

ditamos que é sempre bom se
preparar ganhando”, esclareceu.
Pires revelou, ainda, que
já foram realizados dois jogos
dos cinco planificados, para
a etapa de preparação, sendo
que os próximos serão com
a UD Songo, havendo, também, interesse de se jogar com
equipas dos distritos de Angónia e Macanga, bem como
participar de torneios promo-

vidos no âmbito das datas comemorativas na província.
Por seu turno, o técnico do
Ferroviário de Tete, Narcíso
Macona, declarou que a meta
é posicionar-se em lugares cimeiros, para garantir um lugar
na “poule” de acesso ao Moçambola.
Macona explicou que a direcção do clube tendo estado a
criar condições aceitáveis para
o efeito, tendo já contratado

14 jogadores, havendo ainda
nove vagas para os inúmeros
atletas que neste período tem
estado a aproximar-se ao Ferroviário para fazer testes.
Os locomotivas perspectivam um jogo de preparação
com Chingale, um outro com
uma equipa do distrito de Angónia, esperando ainda convidar a UD Songo, numa partida
que poderá servir para avaliar
o estágio real da sua equipa.

Gaza realizou sorteio
A PROVÍNCIA de Gaza realizou no
passado sábado o sorteio do Torneio de Abertura, cujo início está
previsto para 25 de Março próximo.
Devido à incerteza do número
de clubes participantes, o sorteio
prevê dois cenários, com sete e oito

clubes. O primeiro contempla sete
clubes, nomeadamente Clube do
Chibuto, Penitenciária de Mabalane, Zongwene, Clube de Gaza,
Limpopo FC, Ferroviário de Gaza
e Lionde. O segundo junta a estes
sete as Águias Especiais, clube que

ainda tem questões burocráticas
por acertar até à decisão final sobre
a sua participação na prova.
No primeiro sorteio, os clubes
vão jogar no sistema de todos contra todos. Se confirmar-se a participação das Águias Especiais, o

Torneio de Abertura terá oito equipas divididas em dois grupos de
quatro formações cada. Apura-se
para a segunda fase os primeiros
dois classificados que num sistema
cruzado vão lutar pelo acesso à final.

TORNEIO DE ABERTURA DE FUTSAL

Arranque avassalador dos colossos
GOLEADAS das antigas marcaram o arranque do Torneio
de Abertura de Futsal a nível
da cidade de Maputo, com
os gigantes e candidatos ao
título a impor a lei do mais
forte.
No jogo inaugural que teve
lugar na noite de sexta-feira,
o Grupo Desportivo Iquebal
cilindrou o estreante Beula
FC por concludentes 14-0.
Entrada em grande do Iquebal, uma das equipas mais
gloriosas do futsal nacional a
não dar margem de reacção
ao inexperiente Beula.
Quem também não deixou os seus créditos em mais
alheias foi o colosso Petromoc que bateu o ADDECC,
por 8-4, na noite de sábado.
Ainda no sábado, o Atlético Moçambique, outro sério

candidato ao título e um dos
maiores fornecedores de jogadores à Selecção Nacional,
goleou o Gespetro, por 6-0.
O ISCIM venceu o Jovens
da Comunidade, por 2-1, naquele que foi o duelo de dois
estreantes. O jogo foi o mesmo produtivo (três golos) e o
resultado um tanto ou quanto nivelado, talvez devido às
inexperiência das duas formações nessas andanças.
Todos os jogos decorreram no Pavilhão do Grupo
Desportivo Iquebal.
A Liga Desportiva ficou
de fora nesta jornada devido ao número ímpar (nove)
de equipas. Entretanto, a
segunda ronda já a partir de
sexta-feira, será marcada
pelo duelo Iquebal -Atlético, o mais aguardado da jor-

nada, comportando ainda o
ADDECC -Beula, Jovens da
Comunidade -Liga e Gespe-

tro-ISCIM.
A prova decorre no sistema clássico de todos-con-

tra-todos numa única volta e
deverá se prolongar até meados de Maio.

O FERROVIÁRIO da Beira isolou-se na tabela
classificativa após vencer ontem a Liga Desportiva de Sofala (LDS) por 2-0 no encerramento da
5.ª jornada do Campeonato Provincial de Sofala
- 1.ª fase.
Entrou melhor o Ferroviário da Beira com
Maré e João a darem dor de cabeça aos seus adversários nos corredores, tanto pela direita, como
pela esquerda. No entanto, na primeira parte não
houve registo de lances claros de golo, a não ser
um livre indirecto dentro da pequena área que
não criou grande perigo para a Liga, depois de do
guarda-redes da LDS agarrar a bola após passe do
seu colega de equipa.
Na segunda metade, o Ferroviário continuou a pisar no acelerador, daí que apareceu
o primeiro golo através de Jafete que bateu o
guarda-redes Kampango.
Mesmo com jogadores experientes, a LDS
não conseguia se encontrar e o Ferroviário passou a tirar proveito disso.
Dessa forma, veio o segundo golo dos locomotivas, através do recém-entrado, Mumo,
que beneficiou-se de uma distração da defen-

siva.
A equipa de arbitragem nesta partida não
esteve à altura dos protagonistas em campo.
Antecedendo esse embate, o Têxtil de Púnguè sucumbiu perante um Futebol Clube da
Beira (FCB) atrevido que teve pernas para correr e sair vencedora por 1-0. O golo surgiu no
minuto 19 por intermédio de Jossias, que teve
muita calma e pontaria para sentenciar o jogo.
Os “fabris” da Manga não baixaram os braços e ao apagar das luzes criaram perigo, mas
numa jogada de grande perigo, fizeram o esférico esbarrar na trave, perdendo uma flagrante
oportunidade para estabelecer o empate.
No sábado, o Sporting da Beira venceu a formação da Associação dos Combatentes da Luta
de Libertação de Gorongosa (ACCLN) por 2-0.
Quando transcorriam 42 minutos, Wilson
inaugurou o marcador e Jaime fechou o placar
no último do jogo.
No segundo encontro de sábado, o Estrela
Vermelha da Beira consentiu a primeira derrota da prova, perante o Matchedje da Beira por
1-0. Os “militares”, que sempre acreditaram
ser possível vencer, não tremeram e chegaram
ao golo ao minuto 68 por intermédio de Lúcio.

MOÇAMBICANOS NO ESTRANGEIRO

Zainadine e Clésio
travam Sporting
O MARÍTIMO, que pela primeira vez teve os dois moçambicanos Zainadine e Clésio no
onze inicial, impôs um empate
a uma bola ao Sporting, que assim marcou passo na luta pela
revalidação do título de campeão português de futebol.
Zainadine alinhou no centro da defesa, assumindo o papel de patrão, enquanto Clésio
ocupou o lado direito, uma
posição não é nova para o extremo, visto que quando jogou
pelo Benfica ocupou terrenos
iguais.
O facto é que a dupla moçambicana em campo, os maritimistas travaram o actual
campeão, somando um precioso ponto na luta para garantir a
manutenção o mais cedo possível.
O golo do Marítimo foi
apontado por Bruno Xadas aos
cinco minutos. Slimani marcou
pelo Sporting aos 38.
MIQUISSONE
SURPREENDIDO
EM CASA PELO SUNDOWNS
Com Luis Miquissone na
condição de suplente não utilizado, o Al Alhy do Egito perdeu, sábado, em casa diante do
Mamelodi Sundowns da África
do Sul, por 1-0, em jogo da terceira jornada do Grupo “A” da
Liga dos Campeões Africanos.
Se a derrota do actual detentor do título pegou de surpresa aos adeptos do desporto-rei, surpreendente, não
menos surpreendente foi o
facto de Miquissone não ter entrado em campo, já que vinha
de uma grande exibição para o
campeonato tendo apontado
dois belíssimos golos e esperava-se que defrontasse a sua
antiga equipa.
Com esta derrota, o Al Alhy
atrasou-se na corrida aos quartos de final. Segue ocupa o terceiro e penúltimo lugar apenas
um ponto, os mesmos do Al
Hilal, o lanterna-vermelha. O
Sundowns, já com o qualifica-

Clésio jogou pela primeira vez a titular na equipa do Marítimo, que impôs um
empate aos “leões”

ção praticamente assegurada
comanda isolado com sete, enquanto o El-Merreikh é segundo com quatro.
ATLÉTICO DE REINILDO
IMPÕE-SE EM CASA
O Atlético Madrid, com
Reinildo de início, recebeu e
venceu o Celta de Vigo por 2-0
em jogo da 26.ª jornada da Liga
espanhola.
O brasileiro Renan Lodi
marcou aos 36 e 60 minutos
os golos dos colchoneros , que
regressaram aos triunfos após
o empate para a Liga dos Campeões com o Manchester United.
BRUNO LANGA
VOLTA A EMPATAR
Após o empate com o FC
Porto “B” (0-0), o Chaves de
Bruno Langa também empatou frente ao Benfica “B” (1-1)
em jogo da 24.ª da II Divisão da
Liga portuguesa.
Bruno Langa voltou a ali-

nhar de início na sua habitual
posição de defesa esquerdo.
Apesar de ainda continuar
bem vivo nessa batalha renhida
pela subida à I Liga, os transmontanos perderam nas últimas duas jornadas quatro pontos e viram o Casa Pia isolar-se
ainda mais na liderança com 49
pontos. O Chaves soma 44.
KAMBALA PERDE
E NÃO SAI DA “CAUDA”
O Baroka FC de Kambala
voltou a sair derrotado na I Liga
da África do Sul e a continuar
assim irá mesmo descer de
divisão. Desta vez, sofreu um
desaire caseiro diante do Kaizer
Chiefs por 1-0, numa partida
que até esteve a empatar até
aos 90+4 minutos, altura em
que Billiat marcou para o gigante de Joanesburgo.
O Baroka segue no último
lugar com 14 pontos e tem o
Chippa United e Galaxy (menos um jogo) com 17.
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

CRISE NA UCRÂNIA

A

S duas últimas décadas de relações entre
a Rússia e o Ocidente chegaram a um
ponto sem retorno
com o início da ofensiva
russa na vizinha Ucrânia, na
passada quinta-feira.
O ataque criou uma cisão indelével entre a Rússia, União Europeia e os
Estados Unidos da América
e enquanto Vladimir Putin
estiver no poder, Moscovo
pode voltar os olhos para a
China como o seu principal
aliado.
Quando o Presidente
Boris Yeltsin promoveu Putin de chefe de segurança a
primeiro-ministro e depois
presidente, em 1999, o Ocidente sabia pouco quem ele
era. E Putin continua a ser
um enigma para a maioria
dos países ocidentais.
Apesar da crise causada
pela invasão russa da Geórgia em 2008 e a anexação da
Crimeia em 2014, a cooperação continuou, às vezes
de forma intensa.
Poucos
governantes
ocidentais investiram tanto no relacionamento com
Putin quanto o Presidente
francês Emmanuel Macron.
Em entrevista à revista The

Economist em Novembro de
2019, Macron argumentou
que a NATO estava em morte cerebral e que a Europa
precisava de um diálogo estratégico com a Rússia.
Ao analisar as opções estratégicas da Rússia, Macron
comentou na entrevista que
Moscovo não poderia prosperar isoladamente, nem
queria ser um “vassalo” da
China, pelo qual acabaria
optando por “um projecto
de aliança com a Europa”.
Ainda na semana passada, Macron buscou ansiosamente
uma
acção
diplomática para evitar a
catástrofe, chegando até
mesmo a agendar uma cúpula entre Putin e o Presidente dos EUA, Joe Biden.

(SERGEI SUPINSKY /AFP)

Ofensiva russa cria cisão
indelével com Ocidente

Militares ucranianos recolhem projécteis após um ataque a Kiev, no sábado

OPÇÃO UNILATERAL
Mas ao anunciar a ofensiva na Ucrânia a 24 de Fevereiro, Putin recitou reivindicações históricas e
políticas para justificá-la.
Usou os seus argumentos de que a Rússia foi apunhalada pelas costas pelo
Ocidente com “mentiras
cínicas” sobre a expansão
da NATO.
Num discurso de 2007,

na conferência de segurança de Munique, Putin
criticou o papel dos EUA,
afirmando que um mundo
de “um líder, um soberano” seria “pernicioso” para
todos.
Mas para Macron há
apenas uma pessoa responsável pela situação actual.
“A guerra voltou para
a Europa, foi uma escolha

CONSIDERA SECRETÁRIO-GERAL DA ACP

África tem que
se esforçar para
ter democracias
credíveis
O SECRETÁRIO-GERAL da Organização
dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico, Georges Chicoti, disse no final da
semana passada em Lisboa que os países africanos têm que se esforçar para
que as suas democracias “sejam credíveis a todos os níveis”.
“É verdade que há erros também
nos nossos próprios países. Há essa coisa dos golpes de Estado e não sei quê.
Não vêm de fora necessariamente, mas
de dentro. Então há questões por ser
resolvidas internamente. As nossas democracias têm que ser credíveis a todos
os níveis”, afirmou Chicoti.
Antigo chefe da diplomacia angolana (2010–2017) e desde 2019 secretário-geral da Organização dos Estados
de África, Caraíbas e Pacífico (ACP), falava à Lusa após o encerramento do XI
Triângulo Estratégico: América Latina-Europa–África.
“Na democracia tem que se respeitar aquilo que está. Não é uma pessoa
chegar [ao poder] e não faça com que os
mais aptos possam competir para que
o poder político seja respeitado e que
ele também cumpra com aquilo que a
Constituição diz”, salientou.
Instado a comentar as relações entre a Europa, África e a América Latina, Georges Chicoti deu o exemplo do
acordo que vai ser assinado em Junho,
na Samoa, entre a União Europeia e o
grupo de países ACP.
“A União Europeia vai investir e
dar ajuda não reembolsável. São 29 mil
milhões de euros (dois biliões de me-

ticais) para os próximos sete anos, só
para África. Mas o que eu noto é que
aqui na Europa não se fala disso. Eu
não sei porquê, nem os europeus, e
talvez nós também. A verdade é que
essa ajuda vai impulsionar bastante na
luta contra a pobreza, na criação de infra-estruturas, para que as nossas sociedades comecem a se transformar,
porque as nossas economias têm que se
transformar para serem competitivas”,
defendeu.
Relativamente aos efeitos da pandemia da Covid-19 em África, Georges
Chicoti destacou novamente o que a
União Europeia (UE) fez, desembolsando 240 milhões de euros (17.2 mil
milhões de meticais)para ajudar ao
desenvolvimento das infra-estruturas
sanitárias no continente africano.
Segundo Chicoti, o impacto da
pandemia em África, e geralmente no
Caribe e Pacífico não foi bem como na
Europa.
“O país que teve mais mortos foi
a África do Sul, que ultrapassou os 30
mil, mas os demais não tiveram esse
impacto. O que afetcou é o facto das
economias não funcionarem e não
conseguirem ter recursos e terem de
continuar a reembolsar as dívidas que
já inicialmente tinham”, disse.
Referindo-se aos resultados da recente cimeira UE-África, realizada
recentemente em Bruxelas, Chicoti
regozijou-se com o facto de se permitir que pelo menos seis países possam
conseguir produzir as vacinas.(LUSA)

unilateral do Presidente
Putin”, declarou no sábado.
A ex-chanceler alemã
Angela Merkel, que tinha
mais experiência com Putin do que qualquer outro
líder ocidental e podia falar
com ele em russo, comentou que “a guerra de agressão russa marca uma virada
profunda na história europeia após o fim da Guerra

Fria”.
A Rússia enfrenta agora as sanções mais duras
da União Europeia, Estados Unidos e Reino Unido,
incluindo o encerramento
do gasoduto Nord Stream 2
pela Alemanha e a expulsão
do sistema de pagamentos
bancários SWIFT.
As suas companhias
aéreas estão proibidas de
sobrevoar o território de

alguns países europeus, as
suas equipas desportivas
não são bem-vindas em
torneios e até artistas que
não condenam a ofensiva
russa podem se ver marginalizados pelo Ocidente.
“Chegamos à linha além
da qual é o ponto sem retorno”, disse a porta-voz
do ministério das Relações
Exteriores da Rússia, Maria
Zajarova, na televisão.
“Isolada do Ocidente,
a Rússia não tem escolha
a não ser se tornar o parceiro menor da China”,
argumenta Charles Grant,
director do Centre for European Reform, em Londres.
“Beijing é ambivalente
sobre a invasão, não critica a Rússia em público e
culpa os Estados Unidos,
mas valoriza a estabilidade
e a integridade territorial”,
acrescentou.
Dmitry Trenin, director
do Carnegie Moscow Center, previu repercussões
“de longo alcance” da invasão que marcou o “fim
da era pós-soviética para
a Rússia” e inaugurou um
período de “muito mais
dependência da China”.
-(SWISSINFO)

TRANSIÇÃO POLÍTICA NO MALI

Enviado da CEDEAO
discute posições com
governo golpista

Goodluck Jonathan

UMA delegação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental
(CEDEAO), chefiada pelo
ex-presidente
nigeriano
Goodluck Jonathan, visitou
no final da semana passada Bamaco para aproximar
posições com o governo
golpista no Mali e conseguir
a realização de eleições no
país.
Jonathan reuniu-se com
o presidente de transição do
Mali, coronel Assimi Goita,
após o que enquadrou a sua
visita como “parte da necessidade de afinar as discussões em curso, com vista a aproximar as posições”,
segundo referiu, citado pela
agência Efe.
Segundo o enviado da
CEDEAO, a visita visa encontrar formas de relançar
o diálogo entre o lado maliano e a instituição sub-

-regional, que adoptou
sanções contra o Mali após
a cimeira extraordinária da
organização regional a 9 de
Janeiro por o governo do
país adiar a convocação de
eleições, como prometido.
Jonathan não informou
a imprensa sobre as várias
conversas que teve com as
autoridades malianas desde
a sua chegada à capital do
país, mas garantiu que foram enriquecedoras e “vão
continuar”.
Quanto à questão da
duração da transição, que o
Governo do Mali propõe até
um período de cinco anos,
o mediador da CEDEAO indicou que foi estabelecido
um grupo de trabalho téc-

nico que reúne a CEDEAO,
a União Africana (UA) e as
Nações Unidas.
As conclusões alcançadas por este grupo, explicou, permitiram desenvolver recomendações que vão
orientar as decisões a tomar
num futuro próximo.
Coincidindo com a sua
visita, o Partido para o Renascimento Nacional, opositor do Governo militar no poder após dois golpes
- divulgou quinta-feira um
relatório da CEDEAO detalhando que o Governo golpista do Mali está a propor
uma transição de quatro
anos e a equipa conjunta da
CEDEAO, UA e ONU dois
cenários com uma transição
de 12 a 16 meses.
A 1 de Janeiro, o Governo
de transição do Mali informou a CEDEAO que o país
precisa de mais cinco anos
para completar o período de
transição política.
Na segunda-feira, o
órgão legislativo do Mali,
controlado pelos militares desde o golpe de 2020,
endossou um período de
transição de até cinco anos
para as eleições e o retorno
à governação civil do país.
- (Lusa)

A pandemia não acabou. Todos podemos
apanhar a Covid-19, não importa a idade, a
raça e principalmente onde vivemos.

ONU pede reforço
de confiança
e colaboração
das autoridades
O SUBSECRETÁRIO-GERAL
das Nações Unidas para as
Operações de Paz, Jean-Pierre Lacroix, pediu o reforço da
confiança e colaboração entre as autoridades da República Centro-Africana (RCA)
e a missão da ONU no país.
“O clima de confiança é
fundamental para que possamos trabalhar com as autoridades para lidar com os problemas de segurança, para
que o acesso às populações
seja mais fácil”, disse Lacroix, em visita oficial à RCA,
segundo um comunicado divulgado no sábado pela ONU.
Jean-Pierre Lacroix fez
as declarações durante uma
visita à localidade de Bria, no
âmbito da viagem oficial de
quatro dias à República Centro-Africana.
Na segunda-feira pas-

sada, as forças de segurança
centro-africanas prenderam
quatro soldados do Exército
francês que fazem parte da
força de manutenção de paz
da ONU no país e escoltavam
o chefe de Estado-Maior da
força, o general francês Stéphane Marchenoir.
Os soldados foram libertados na quinta-feira, horas
depois de o secretário-geral
da ONU, António Guterres,
ter reprovado a sua detenção.
Em Novembro, 10 “capacetes azuis” desarmados foram baleados, dois deles com
gravidade, por membros da
guarda presidencial centro-africana.
Na altura, o Governo da
República Centro-Africana
responsabilizou os soldados
pelo sucedido. -(Lusa)

Ramaphosa demite
comissário nacional
da Polícia
O PRESIDENTE Cyril Ramaphosa demitiu o comissário nacional da Polícia da África do Sul (SAPS), Khehla Sitole, anunciou a
Presidência da República sul-africana. Em comunicado, a presidência salientou que a demissão foi por “mútuo acordo”, no
“melhor interesse” do país. “O Presidente Ramaphosa e o general Sitole concordaram que a rescisão antecipada do contrato
do Comissário é no melhor interesse do país”, refere-se na nota.
Segundo a presidência sul-africana, o último dia em funções do
comissário nacional da SAPS será em 31 Março. “Um anúncio
será feito oportunamente sobre o preenchimento do cargo de
comissário nacional da SAPS após a saída do general Sitole”,
adianta a nota.

“Emnati” desalojou mais
de 44 mil pessoas
MAIS de 44 mil pessoas ficaram desalojadas e seis morreram
em Madagáscar devido à passagem do ciclone tropical Emnati,
segundo os últimos dados divulgados no sábado pelo Gabinete Nacional de Gestão de Riscos e Desastres (BNGRC) do país.
“A circulação de pessoas potencialmente em perigo antes da
chegada da tempestade, a sensibilização para o reforço das infra-estruturas nacionais, a criação de abrigos, são algumas das
medidas que tomámos para evitar o pior”, disse por telefone
na sexta-feira à agência Efe o director do BNGRC, Paolo Emilio
Raholinarivo. O ciclone entrou em Madagáscar na madrugada
de 23 de Fevereiro pela localidade de Manakara, na costa leste
do país, com ventos da ordem dos 150 a 200 quilómetros, de
acordo com o Gabinete para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).

Nigéria marca eleições
para Fevereiro de 2023
A COMISSÃO eleitoral da Nigéria fixou uma nova data para as
eleições gerais de 2023, devido a um atraso na alteração de uma
lei eleitoral, marcando-as para 25 de Fevereiro do próximo ano.
A nova lei permite a transmissão electrónica de resultados, uma
evolução que poderá melhorar a transparência e ajudar a prevenir
acusações de fraude que frequentemente mancharam atos eleitorais no passado. O Presidente Muhammadu Buhari, que deixará o
cargo no próximo ano após dois mandatos de quatro anos, assinou a lei eleitoral alterada na sexta-feira, mais de sete meses após
ter sido aprovada pelo Senado. As eleições presidenciais e parlamentares deveriam realizar-se em 18 de fevereiro de 2023.

China acusa EUA
de“provocação”
O EXÉRCITO Popular de Libertação (EPL) chinês acusou ontem
os EUA de “um acto de provocação” após a passagem de um
navio de guerra pelo Estreito de Taiwan, que separa a ilha da
China continental. O porta-voz do Comando do Teatro de Operações Oriental do EPL, Shi Yi, confirmou que o Exército chinês “enviou tropas para monitorizar os movimentos” do navio
USS Ralph Johnson, que cruzou o Estreito de Taiwan no sábado.
Numa publicação na rede social chinesa Weibo, Shi alegou que a
passagem do navio de guerra norte-americano tenta “apoiar as
forças de independência de Taiwan”, mas acrescentou que tais
gestos são “hipócritas e inúteis”. O militar disse que as tropas
chinesas estão “em alerta máximo permanente” para proteger
a “soberania e segurança” da China e a “estabilidade regional”.
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