
Ponte metálica garante 
trânsito seguro na EN1

O TRÁFEGO rodoviário na Estrada Nacional Número 
Um (EN1) entre os distritos de Nicoadala e Namacur-
ra, na província da Zambézia, deverá retomar na tar-
de de hoje, depois de uma interrupção, ontem, para 
a colocação de uma ponte metálica sobre o rio Iledje. 
A implantação da infra-estrutura visa permitir uma 
transitabilidade segura no ponto onde a força das águas 
originada pela subida do caudal interrompeu a circu-
lação de pessoas e bens no principal eixo rodoviário 
Centro-Norte. Segundo a Administração Nacional de 
Estradas (ANE), após a intervenção, a circulação de 
viaturas, incluindo as pesadas, passará a ser feita sem 
restrições, nos termos e limites estabelecidos pela lei.
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Para o seu próprio bem, use a máscara sempre que estiver 
em locais onde estejam pessoas que não vivem consigo.

     

PUBLICIDADE

A EMPRESA Correios de Mo-
çambique anunciou que o 
processo de avaliação do pa-
trimónio imobiliário a nível 
nacional, que decorre da im-
plementação do decreto que 
extingue a companhia, está na 
fase conclusiva.

Através de uma nota, a 
companhia refere que tomou 
conhecimento da existência 
de indivíduos que se fazem 
passar por agentes imobiliários 
indicados pela empresa para 
intermediação do processo de 
venda do seu património, so-
bretudo imóveis.

Na nota, tornada pública 
há dias, assinada pelo Pre-
sidente da Comissão Liqui-
datária, Raimundo Matule, 
a Correios de Moçambique 
deixa claro que não indicou 
quaisquer entidades colectivas 
ou individuais de qualquer na-
tureza para intermediação da 
venda do seu património imo-

biliário (imóveis) e qualquer 
transacção feita com essas en-
tidades é ilegal.

“No âmbito do Decreto nº 
32/21, de 31 de Maio, que ex-
tingue a empresa, está em fase 
conclusiva a avaliação do pa-
trimónio imobiliário em apre-
ço”, sustentou.

Apela a todos os interessa-
dos e ao público em geral que 
não transaccionem nenhum 
imóvel ou qualquer bem pa-
trimonial da Correios de Mo-
çambique, ao nível nacional 
fora do concurso público a ser 
lançado.   

Refira-se que, com base 
num trabalho realizado pelo 
Instituto de Gestão das Parti-
cipações do Estado (IGEPE), a 
empresa Correios de Moçam-
bique deixou de constar do 
grupo de Empresas Estratégi-
cas e Estruturantes do Estado. 

Aliás, segundo dados do 
IGEPE, a Correios de Moçam-

bique é exemplo das empresas 
que ao longo de anos não rea-
justou o seu objectivo e mo-
delo de negócios à realidade 
actual e, como consequência, 
ficou ultrapassada.  

Sem o monopólio do ser-
viço postal do país, os Correios 
de Moçambique entraram 
numa situação financeira difí-
cil, de tal modo que não con-
seguiam financiar os custos do 
seu funcionamento.

Com base nesta situação, a 
empresa era descrita como de 
enormes encargos para o Esta-
do e, por essa razão, o Governo 
achou por bem que não podia 
continuar com serviços que o 
sector privado está em condi-
ções de os fornecer.

Com o processo de liqui-
dação em curso, pretende-se 
alienar parte do património da 
empresa ao sector privado para 
assim se assegurar um encaixe 
financeiro para o Estado. 

O 
PROJECTO Zona Es-
pecial de Processa-
mento Agro-Indus-
trial do Corredor de 
Desenvolvimento 

Integrado Pemba-Lichinga 
(ZEPA) vai contribuir para 
tirar os pequenos agriculto-
res do ciclo de agricultura de 
subsistência para uma agro-
-indústria competitiva.

Este pronunciamento 
foi feito pelo Presidente da 
República, Filipe Nyusi, no 
lançamento da ZEPA, acto 
que teve lugar no distrito de 
Cuamba, província do Nias-
sa, no fim-de-semana.

Segundo o PR, tal será 
conseguido através de infra-
-estruturas, comercializa-
ção e formação necessárias 
(aos agricultores). 

“Para além de melho-
rar a produtividade e a sua 
renda agrícola, pretende-
mos gerar excedentes que 
possam ser comercializados 
e processados para agre-
gação de valor, o que vai 
revolucionar a agricultura 
no Norte de Moçambique”, 
afirmou o Chefe do Estado. 
Orçado em 43 milhões de 
dólares, concedidos pelo 
Banco Africano de Desenvol-
vimento (BAD), o projecto 
tem como objectivo aumen-
tar a produção e produti-
vidade agrícola bem como 
fomentar o desenvolvimen-
to do agro-negócio nas pro-
víncias do Niassa, Cabo Del-
gado, Zambézia e Nampula. 
A soja, gergelim, ma-
cadâmia, batata, trigo, 
feijão, milho e algodão 
destacam-se entre as cul-
turas eleitas para a cons-
trução de cadeias de valor. 
Segundo o Chefe do Estado, 
projecta-se através do ZEPA 

PR NO LANÇAMENTO DA ZEPA

Moçambique avança rumo
à agro-indústria competitiva

o aumento do rendimento 
agregado das culturas em 60 
por cento, assistência técni-
ca para cerca de 200 grupos 
de produtores, promoção de 
100 mil postos de trabalho 
directos e 30 mil indirectos, 
dos quais 50 por cento serão 
preenchidos por mulheres. 
O projecto também “vai 
empoderar profissio-
nalmente famílias e 500 
micro, pequenas e mé-
dias empresas do agro-

-negócio”, acrescentou. 
Afirma-se ainda como uma 
oportunidade de interna-
cionalização da capacidade 
produtiva das províncias 
abrangidas pelo projec-
to, o que pode resultar na 
penetração e aceitação de 
produtos moçambicanos 
em alguns mercados re-
gionais e internacionais. 
- “O grande desafio é pro-
mover o desenvolvimento 
rural, onde vive a maio-

ria dos moçambicanos que 
se dedicam à agricultura 
familiar. Este programa 
visa reduzir as importa-
ções de alimentos e tirar 
os agricultores do ciclo 
de subsistência para uma 
agro-indústria competi-
tiva, através de infra-es-
truturas, comercialização 
e formação”, disse Nyusi. 
Ademais, o sector agrário 
nacional, que é dominado 
pelo sector familiar e por 

pequenos e médios produ-
tores, tem condições para a 
sua transformação, profis-
sionalização e moderniza-
ção rumo a uma agricultu-
ra comercial e competitiva. 
A ZEPA foi concebida para 
o país reduzir a depen-
dência das importações 
de alimentos e promover 
investimentos em regiões 
pouco desenvolvidas do 
país com potencial pouco 
explorado.

CORREIOS DE MOÇAMBIQUE

Avaliação do património
na fase conclusiva

FORMAÇÃO DAS FADM 

Apoio da UE não inclui material letal
O APOIO da Missão de Formação da 
União Europeia (UETM-Moz, sigla in-
glesa) às Forças Armadas de Defesa de 
Moçambique (FADM) não inclui mate-
rial letal, mas equipamento para todas 
as 11 unidades militares a serem forma-
das até 2024.

A garantia foi dada pelo Coman-
dante da UETM-Moz, Nuno Lemos 
Pires, em entrevista ao “Notícias”, que 
esclarece que, para além da formação, 
o apoio é em carros de combate, botes 
para a marinha, drones, óculos de visão 
nocturna, fardamento, coletes a prova 
de balas, entre outro material.

Pires afirmou que são meios e equi-
pamentos escolhidos pelas autoridades 
moçambicanas para responder à rea-
lidade das operações locais, cabendo à 
União Europeia adquirir e entregá-los a 
todas unidades de comandos e fuzilei-
ros formados.

“Já foi seleccionado um consultor, 
uma instituição suíça, que já está a tra-
tar da identificação de potenciais for-
necedores deste material, cujos primei-
ros lotes serão entregues, em princípio, 
a partir de Abril”, disse Nuno Lemos Pi-
res, reiterando que a missão que dirige 
também não inclui intervenção militar.

O equipamento será distribuído pe-
las 11 unidades de comandos e fuzileiros 
com 140 a 180 homens cada.

Pires disse tratar-se de meios e 
equipamentos de qualidade que vão 
responder às necessidades da força de 
reacção rápida das FADM no combate 
à violência armada nas províncias de 
Cabo Delgado e Niassa.

A missão de formação da União Eu-
ropeia às FADM foi aprovada em Julho 
de 2021 e accionada em Novembro do 
mesmo ano, em resposta a um pedi-
do do Governo de Moçambique para 
apoiar as Forças Armadas no combate 

ao terrorismo.
Até ao momento, segundo o co-

mandante da missão, foram formadas 
quatro unidades de forças de reac-
ção rápida que já estão a actuar no Tea-
tro Operacional Norte, com um desem-
penho satisfatório.

“A formação inclui a preparação 
operacional, combate, protecção dos 
civis e  respeito pelo Direito Interna-
cional Humanitário e dos Direitos Hu-
manos da população civil, particular-
mente mulheres e crianças”, garantiu 
Pires. Mais detalhes sobre este assunto 
na página 2 desta edição.

PROJECTO DE MPHANDA NKUWA

Busca de parceiro estratégico
termina esta semana
EXPIRA próxima semana o 
prazo para a submissão de 
propostas para a escolha de 
um potencial parceiro estra-
tégico para o desenvolvimento 
do projecto hidroeléctrico de 
Mphanda Nkuwa, a jusante da 
Barragem de Cahora Bassa, no 
rio Zambeze. 

O prazo inicial para a sub-
missão de qualificações no âm-
bito do concurso expirava a 28 
de Fevereiro, mas o Governo 
estendeu-o para 31 de Março.

O que se pretende é que o 
parceiro estratégico a ser qua-
lificado seja o accionista maio-
ritário na empresa que desen-
volverá o projecto e investirá 
juntamente com as entidades 
que representarão nele o in-
teresse do sector público, no-
meadamente a Electricidade 
de Moçambique (EDM) e a Hi-
droeléctrica de Cahora Bassa 
(HCB).  

Com uma potência instala-
da de 1500MW, com 4 unida-
des de 375MW cada, Mphanda 
Nkuwa será uma hidroeléctrica 
de tipo fio-de-água (run of ri-
ver), ou seja, uma infra-estru-
turas que não acumula água na 
albufeira, gerando energia pela 
turbinagem do recurso que 
vem da montante e que é lan-
çado para a jusante. 

Fonte da Direcção do Ga-
binete de Implementação do 
Projecto Hidroeléctrico de 
Mphanda Nkuwa assegurou re-
centemente ao “Notícias” que, 
depois de assumir o projecto, o 

Governo está a tomar todos os 
cuidados necessários para que 
este se torne viável e bancável.

Considerou a entrada da 
HCB e da EDM na estrutura ac-
cionista do projecto como um 
sinal positivo não só interno 
como também externo, sobre-
tudo devido à responsabilidade 
que as duas empresas repre-
sentam no mercado de produ-
ção e distribuição de energia, 
não só em Moçambique, como 
também na região. 

O que se pretende com o 
concurso é seleccionar um in-
vestidor, com base em critérios 
de capacidade técnica, robus-
tez financeira e experiência 
internacional no desenvolvi-
mento de projectos hidroeléc-
tricos. 

O lançamento deste con-
curso seguiu-se a uma acção 

levada a cabo em Setembro do 
ano passado, que foi a primeira 
conferência virtual no mercado 
internacional com potenciais 
investidores estratégicos e fi-
nanceiros.

Denominado “Potential 
Investors Market Sounding”, 
ou seja, Sondagem de Merca-
do aos Potenciais Investidores, 
o evento serviu para testar o 
mercado internacional e foi 
realizado através de duas ses-
sões plenárias virtuais.

O mesmo contou com 155 
participantes e 35 empresas 
de renome internacional na 
área de geração e transporte de 
energia eléctrica provenien-
tes de vários países de todos 
os continentes, assim como 12 
bancos comerciais e agências 
financeiras bilaterais e multi-
laterais.
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Reduzem desmandos na 
Administração Pública em Gaza

Pág. 8

Arranca acreditação de fiscais 
e observadores das autárquicas

“Mais peixe sustentável” chega 
ao Centro e Norte do país

Nyusi lança projectos 
de gás e energia
em Temane

O PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, 
lança hoje no distrito de Inhassoro, província 
de Inhambane, a primeira pedra para cons-
trução dos projectos de gás e energia eléctrica, 
constituídos pela Central Térmica de Temane 
(CTT), Linha de Energia Eléctrica Temane-
-Maputo (TTP) e da fábrica de gás de cozinha. 
De acordo com uma nota recebida na Redac-
ção, os empreendimentos são da iniciativa do 
Governo e seus parceiros.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0

Pa
ra
 J
or
na
is
 A
ce
ss
e:
 h
tt
ps
:/
/t
.m
e/
+_
2Z
rV
aX
r8
M0
1O
DI
0



Segunda-feira, 28 de Março de 2022PRIMEIRO PLANO2

ALCIDES TAMELE

A 
FORMAÇÃO de onze 
unidades de fuzilei-
ros e de comandos 
das Forças Armadas 
de Defesa de Moçam-

bique (FADM) pela Missão da 
União Europeia (EUTM, na 
sigla inglesa) é parte de uma 
determinação colectiva para 
evitar que os radicais terroristas 
tenham sucesso em qualquer 
parte do mundo, incluindo em 
Cabo Delgado. A ideia é do bri-
gadeiro-general Nuno Lemos 
Pires, militar do Exército por-
tuguês que comanda a força da 
EUTM, que está a formar forças 
de reacção rápida das FADM 
para combater o terrorismo no 
Norte do país. Em entrevista 
ao “Notícias”, Nuno Lemos Pi-
res refere que a intervenção da 
União Europeia complementa 
os esforços das Forças de Defe-
sa e Segurança (FDS), em par-
ceria com o Ruanda e a Missão 
da SADC. O brigadeiro-general 
garante que a estabilização ac-
tual de Cabo Delgado não abre 
espaço para os terroristas vol-
tarem a ocupar um território, 
tal como fizeram com Mocím-
boa da Praia ou Palma, mas é 
preciso assumir que eles con-
tinuam lá em diversos pontos. 
Sobre a formação e material 
para as FADM, Nuno Lemos 
Pires esclarece que a ideia é de, 
depois de dois anos de duração 
da missão as 11 unidades for-
madas sejam um exemplo de 
cidadania e de bravura e ho-
mens que transmitem segu-

AFIRMA COMANDANTE DA MISSÃO DA UE

Capacitar e equipar 
as FADM para a luta 
contra o terrorismo

bique pede à União Europeia, 
e esta responde pegando num 
projecto de sucesso que já es-
tava a acontecer bilateralmen-
te com Portugal e pergunta se 
é isso que pretendem. A UE 
sentou-se com Moçambique 
e identificou o que era preciso 

fazer, como fazer, e a solução 
foi sendo construída à medida 
das necessidades das FADM.

Not - Como foram as dis-
cussões a nível da União Euro-
peia?

NLP - Na UE não foram 
muito difíceis as discussões. 

com tudo. Estou a falar des-
de equipamento individual de 
combatente, da bota ao ca-
pacete, o colete e tudo o que é 
preciso para agir como força. 
Se falarmos de fuzileiros tere-
mos botes, motores e kits de 
manutenção. Para os coman-

dos temos viaturas ligeiras e 
pesadas, tácticas de combate, 
drones para o reconhecimen-
to aéreo, googles para imagens 
nocturnas, equipamentos de 
comunicação, rádios e apare-
lhos, ligação satélite e outros 
meios para seu bom desempe-

clui o uso dos meios não letais, 
que são exclusivamente para 
as 11 unidades a treinadas pela 
UE. A organização disponibili-
za o pacote financeiro. A pro-
pósito, até ao momento foram 
aprovados 44 milhões de euros 
para Moçambique, para treinar 

e equipar cinco unidades de 
fuzileiros e seis de comandos 
que vão receber material. Ago-
ra vamos discutir as especifi-
cações técnicas que satisfaçam 
as FADM. É preciso ressalvar 
que nem todo o equipamento 
é europeu, mas será comprado 
em nome da UE para Moçam-
bique.

Not - Em que fase está esse 
processo de aquisição de mate-
rial não letal?

NLP - Está praticamen-
te tudo definido e a primeira 
grande lista que Moçambique 
queria foi assinada e já foi en-
tregue a uma empresa suíça 
que está a fazer o procurement 
para verificação das regras e 
as condições para que a União 
Europeia entregue a Moçambi-
que com qualidade e garantias 
de que pode ser usado sem so-
bressaltos. Acreditamos que os 
primeiros lotes chegam a partir 
de Junho. Repetir que será para 
as 11 unidades formadas pela 
União Europeia ao longo de 
dois anos.

Not - É possível conhecer 
as quantidades do material?

NLP - As quantidades va-
riam muito porque, se esti-
vermos a falar de equipamento 
individual, cada soldado vai 
receber, no mínimo, dois uni-

formes para efectivos de 140 a 
160 homens. Mas em relação a 
material colectivo, por exem-
plo, as unidades de fuzileiros 
recebem por unidade cerca 

de 24 botes com motor rápido 
para operações específicas. No 
caso de viaturas pesadas para 
os comandos variam de 8 a 12, 
mas isso precisa ser acertado, 
devido às especificações técni-
cas e o dinheiro disponível.

Not - A Missão foi aprovada 
pelos 27 países da União Euro-
peia, mas na prática quantos a 
integram e qual é o contributo 
de cada um?

NLP - Neste momento te-
mos sete países e logo serão 12, 
ou melhor, essa já é uma das 
missões com mais países en-
volvidos. Temos Portugal, com 
o maior contingente, resultado 
da transferência do projec-
to bilateral, também temos a 
Espanha, Estónia, Finlândia, 
Áustria, Bélgica, França. O Lu-
xemburgo veio instalar as co-
municações via satélite. Temos 
uma empresa que presta apoio 
médico e vamos receber pes-
soal da Roménia, da Itália, da 
Grécia.

Not - Cada país tem um pa-
pel específico ou estão na mes-
ma actividade?

NLP - Estamos todos no 
mesmo projecto, mas a Missão 
se divide em duas áreas, em 
que uma se reparte em três. Te-
mos um quartel-general res-
ponsável pela gestão de toda a 
missão e a ligação com Bruxe-
las. Depois temos um pilar de 
treino que se divide em três. O 
primeiro é um grupo que forma 
fuzileiros na Catembe; outro, 
mais pequeno, forma controla-
dores aero-tácticos avançados 
da Força Aérea em Mavalane, 
com ligações com Catembe. 
Por fim temos o grupo que for-
ma os comandos no Chimoio. 
Repara que nestes grupos estão 
elementos de todos os países. 

Not - Qual tem sido a reac-
ção da contra-parte moçambi-
cana?

NLP - Eu acho que o lema 
“Estamos Juntos” diz tudo... a 
reacção da contra-parte mo-
çambicana é de diálogo per-
manente. Tenho a oportuni-
dade de falar todas semanas 
com o Comandante das FADM, 
Almirante Mangrasse, com sua 
excelência o Ministro da Defesa 
Nacional, Cristóvão Chume, e 
com os três chefes dos ramos 
das FADM e tenho em per-
manência pessoal dentro do 
Quartel-General. O mais im-
portante é que o treino que es-
tamos a dar não é da UE para os 
moçambicanos, não. Nós faze-
mos os treinos com formadores 
moçambicanos, lado a lado. Ou 
seja, na Catembe há uma equi-
pa de 20 moçambicanos que 

estão ao lado de 20 europeus a 
dar treino conjunto. O treino 
é combinado semanalmente 
e quando há necessidade de 
melhorias são feitas lado a lado, 

porque no final da missão essa 
formação será dada exclusiva-
mente por moçambicanos. 

Not - ... e sobre o feedback 
dos formandos?

NLP - Até agora é mui-
to positivo. As duas unidades 
treinadas por Portugal estão a 
trazer um feedback positivo e o 
mais interessante que ouvimos 
é que nota-se a diferença, pela 
dedicação, eficácia no combate 
e unidade, porque estas forças 
de reacção rápida são treina-
das para actuar em conjunto. 
A ideia é que elas não se sepa-
ram e quando vão para Cabo 
Delgado é importante que es-
tejam juntas, porque são for-
ças com auto-sustentação de 
cinco a dez dias, que actuam 
em qualquer tipo de missão, 
mas muito significativamente 
para proteger as populações. 
Nós treinamos muito as rela-
ções civis-militares e o diálogo 
com a população. É importante 
ouvir que os comandos em Ma-
comia e os fuzileiros em Afungi 
estão a ser bem recebidos pela 
população porque, à chegada, 
a sua primeira preocupação foi 
conhecer as necessidades da 
população. Nossa formação in-

clui a questão dos Direitos Hu-
manos e Direito Humanitário 
Internacional, com parceiros 
altamente credíveis, como o 
Comité Internacional da Cruz 
Vermelha, o Alto-Comissaria-
do das Nações Unidas, que vão 
à Catembe e Chimoio dar for-
mação. 

Not - No final da capacita-

rança à população. Esclarece 
que o equipamento não letal a 
ser oferecido é exclusivamen-
te para as 11 unidades. Garante 
manter boas relações com as 
autoridades militares nacio-
nais, que respondem pronta-
mente a qualquer inquietação, 
daí considerar-se um coman-
dante satisfeito. Acompanhe a 
entrevista:  

NOTÍCIAS (Not) - General, 
de onde surge a ideia de formar 
as FADM?

NUNO LEMOS PINTO 
(NLP) - A ideia nasce de Mo-
çambique, isso é, a União Eu-
ropeia (UE) responde a um 
pedido do Governo de Mo-
çambique, feito pela ministra 
dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação, a questionar se a 
organização continental pode-
ria ajudar o país numa vertente 
específica de treinar forças de 
reacção rápida altamente ca-
pacitadas, em pouco tempo, 
para poderem fazer todo o tipo 
de missões, desde combate de 
alta intensidade até à protecção 
da população em todo o país, 
mas neste caso concreto com 
particular atenção para Cabo 
Delgado. É isso que Moçam-

Isso ocorreu cá em Moçambi-
que, com a vinda do ministro 
dos Negócios Estrangeiros de 
Portugal, em nome de Bruxe-
las, capital da União Europeia, 
que se sentou com as autori-
dades moçambicanas para fa-
lar do que precisavam. Houve 
duas ou três vindas do pessoal 
de Bruxelas para falar com 
as autoridades locais e com a 
Cooperação Portuguesa, que já 
estava a desenvolver o chama-
do “Projecto Seis”. Dentro da 
UE foi relativamente tranquila 
a unanimidade dos 27 Estados-
-membros, porque o problema 
do terrorismo transnacional 
não é apenas de Moçambique, 
mas de todo o mundo e poderia 
estar em qualquer parte, daí a 
decisão da Comissão da UE de 
apoiar Moçambique.

Not - Para além da for-
mação, o que mais prevê esse 
apoio?

NLP - A formação inclui 
apoio com material não letal. 
Embora agora, com os de-
senvolvimentos na Ucrânia, a 
UE esteja a pensar em armas, 
normalmente oferece material 
não letal. Dentro do material 
não letal, equipamos a tropa 

nho, incluindo um hospital de 
campanha para as tropas em 
combate.

Not - O treinamento in-
clui o uso e manutenção destes 
equipamentos?

NLP - Embora os equipa-
mentos não tenham começado 
a chegar, porque foi decidido 
que estes seriam decididos por 
Moçambique, a formação in-

única coisa que gostava de ter 
tido eram os equipamentos, 
que não chegaram a tempo, 
para permitir que treinássemos 
com eles. Mas essa contrarie-
dade tem o outro lado: a serie-
dade do processo, isto é; a es-
colha feita por Moçambique é 
o que vai chegar. No dia-a-dia 
são questões simples, como 
faltar uma viatura, combustí-
vel ou um homem aos treinos e 
isso é resolvido no momento e 
com as FADM temos respostas 
imediatas e de forma aberta. 
Não há nada neste momento 
que não tenhamos conseguido 
resolver a tempo e muito bem.

Not - Sente-se satisfeito?
NLP - Sou um comandante 

feliz, satisfeito e com relações 
perfeitas e um diálogo aberto e 
franco com as autoridades mo-
çambicanas, desde o ministro 
da Defesa Nacional, o Chefe 
do Estado-Maior General das 
FADM e os comandantes dos 
três ramos do Exército mo-
çambicano.

Not - O atraso na entrega 
do equipamento não vai preju-
dicar as unidades já formadas e 
no teatro operacional?

NLP - Vai criar um des-

fasamento, mas não vai criar 
uma desigualdade, porque as 
unidades já formadas até agora 
também vão receber o mesmo 
equipamento como as outras, 
isso é um compromisso da UE. 
Mal o equipamento chegue 
vamos entregar a todos e dar 
treino adicional para poderem 
usá-lo com perfeição.

local, mas a mostrar determi-
nação colectiva para que estes 
radicais terroristas não tenham 
sucesso em parte nenhuma do 
mundo, incluindo em Cabo 
Delgado. 

Not - Como é o relaciona-
mento com as tropas estran-
geiras em Cabo Delgado?

NLP - Embora com missões 
diferentes, a nossa não é exe-
cutiva, a SAMIM e o Ruanda é 
que estão a operar no terreno. 
Temos contacto permanen-
te para sabermos como é que 
podemos estabelecer uma en-
treajuda e com outros parceiros 
de Moçambique procuramos 
saber como é que podemos fa-
zer para ajudar melhor, apesar 
da diferença de missões. 

Not - Que custos esta mis-
são representa para Moçam-
bique, olhando para a velha 
máxima de que ‘toda a boa 
intenção esconde um grande 
interesse’?

NLP - Eu acredito que vão 
haver poucos. A UE quer ser 
um actor credível na sua vizi-
nhança. Embora as atenções 
estejam viradas para o Leste, 
a grande fronteira da Euro-
pa é no Sahel, onde caso haja 

problemas o continente fica 
afectado. Portanto, tudo aquilo 
que puder fazer para garantir 
segurança dessa zona a Europa 
ganha porque uma África mais 
estável é muito boa para a Eu-
ropa. A Missão da UE foi apro-
vada por 27 países e não é pos-
sível um Estado querer ganhos 
particulares.

ção o que se espera?
NLP - Esperamos ter as 11 

unidades das FADM formadas 
e equipadas a demonstrar que 
são verdadeiros embaixadores 
da cidadania moçambicana e 
que vão representar os mais 
altos valores de liberdade e di-
reitos, porque estamos a falar 
de um povo que tem orgulho 
e liberdades. Queremos que 
sejam um exemplo de cidada-
nia, bravura, segurança e ho-
mens para transmitir a ideia de 
segurança. Esperamos, ao fim 
de dois anos, que tenhamos 
criado um sistema em que Mo-
çambique já não precise da UE 
porque estivemos juntos a trei-
nar os militares, entregamos 
e ensinamos a usar o equipa-
mento, trabalhamos na manu-
tenção dos meios, na avaliação 
do desempenho da força em 
combate e como foi tudo fei-
to em conjunto Moçambique 
continua.

Not - Quais são as dificul-
dades ou contrariedades na sua 
missão?

NLP - Todos temos contra-
tempos, mas não tive nenhum 
que chegasse a preocupar. A 

Not - Apesar de esta não ser 
uma missão operacional, como 
é que olha para a situação em 
Cabo Delgado?

NLP - Essa não é uma res-
posta simples, nem para mim, 
nem para nenhum moçam-
bicano. O que vemos é a esta-
bilização da situação, ou seja, 
não é possível acontecer uma 
situação como a de Mocímboa 
da Praia ou Palma, em que há 
uma conquista territorial feita 
por insurgentes. As condições 
que neste momento estão no 
terreno não o permitem e isso 
é uma certeza, mas também é 
uma certeza que os terroristas 
continuam lá. Volto a dizer: o 
terrorismo não é apenas um 
problema exclusivo de Mo-
çambique, é um problema 
transnacional que começa no 
Golfo da Guiné ao Estreito de 
Aden, passa pelo Mali, Burqui-
na Faso, Níger, República Cen-
tro Africana, vai até à Somália 
e ao Iémen e desce por toda a 
África. O que nós, Comunida-
de Internacional, estamos aqui 
a fazer, a SAMIM, o Ruanda, 
e Moçambique, todos juntos, 
não é resolver um problema 

Not - A situação que se vive 
na Europa não terá um impac-
to na Missão da UE a Moçam-
bique?

NLP - O que está a aconte-
cer na Europa, concretamente 
na Ucrânia, terá influências 
negativas em todo o mundo, 
porque certamente haverá 
défices comerciais, porque a 
hostilidades entre países afecta 
todos e Moçambique não será 
uma excepção, afinal esta-
mos num mundo globalizado. 
Apesar disso, a relação de es-
tabilidade com Moçambique, 
o progresso que se observa e as 
ideias desenvolvidas não dei-
xam indícios de algo que pode 
afectar o caminho trilhado até 
agora.

Not - O apoio financeiro 
que a UE quer prestar à Ucrânia 
não vai desviar o pacote finan-
ceiro da missão a Moçambique?

NLP - Até agora não há ne-
nhuma indicação nesse sen-
tido, o compromisso da União 
Europeia foram 44 milhões 
para treinar e equipar as FADM 
e disponibilizar homens para 
formação, que é o que está a 
acontecer até ao momento.

Nuno Lemos Pires, comandante da EUTM a Moçambique... 

A Missão da União Europeia foi lançada em Novembro de 2021

Primeiras duas unidades das FADM terminaram formação

... um comandante satisfeito com as autoridades militares locais

Controladores aero-tácticos formados na Base Aérea de Mavalane
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É preciso ressalvar que nem todo o equipamento não letal vem da Europa, mas será comprado 
em nome da UE para Moçambique, desde que satisfaça as necessidades das FADM.

A estabilização actual de Cabo Delgado não deixa condições para os terroristas voltarem a ocu-
par territórios, como fizeram com Mocímboa da Praia ou Palma, mas eles continuam lá

A formação que ministramos não é da União Europeia para os moçambicanos. Trabalhamos 
com formadores nacionais, lado a lado. O treino é combinado semanalmente e em caso de ne-
cessidade as melhorias são feitas em conjunto, porque no final da missão os moçambicanos vão 
prosseguir

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

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

Geral:  21322222

21322334

POLÍCIA

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

Corpo da Polícia

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

    21625031

         21327206

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

CRUZ VERMELHA

HOSPITAIS

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

Banco de Socorros HCM ---- 21620448

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

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

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

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

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

MUSEUS

Museu da Revolução – Av. 24 de Julho, 

n.º 2999

Museu da História Natural – Travessa 

do Zambeze, n.º 104

Museu Nacional da Moeda – Rua 

Consiglieri Pedroso

Museu Nacional de Arte – Av. Ho Chi-

-Min, n.º 1233

ROTUNDA – Av. Vladimir Lenine, 2791

SOCORRO – Av. Agostinho Neto, 190 

FRANCA – Av. Eduardo Mondlane, 733 e 
735

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

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

MODERNA – Av. Eduardo Mondlane, 1425

DIA E NOITE – Av. Julius Nyerere,  764

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

outras pessoas.

MUNÍCIPE FALA

Fraco patrulhamento gera
insegurança no B. Jardim

RESIDENTES do bairro do Jardim, na cidade 
de Maputo, queixam-se de assaltos e roubos 
em residências e na via pública, fenóme-
no antigo, porém, com tendência a piorar. 
Os moradores circulam com medo nas ruas 
onde, aparentemente, o patrulhamento po-
licial é deficiente mesmo havendo ali uma 
esquadra de referência.   

Alice Tomás, residente na zona há mais 
de trinta anos, contou que por volta das 3.00 
horas de quinta-feira um grupo de malfe-
itores invadiu o prédio em que mora com a 
intenção de roubar uma viatura de um dos 
moradores.

“Estou com medo porque acordo à mes-
ma hora para a compra do pão a fim de via-
bilizar o meu negócio. Assim, não sei como 
sobreviver», afirmou. 

Para além da criminalidade, Tomás aler-
ta sobre a fraca recolha de lixo pelo Conselho 
Municipal, o que provoca mau cheiro. Tam-
bém reclama das altas taxas nas contas de 

água e de energia eléctrica.
Júlio Ngulele disse, por sua vez, que a 

onda de criminalidade cresce dia após dia e 
que os assaltantes invadem as residências na 
calada da noite e vandalizam os seus bens. 
Acrescentou que a Polícia fiscaliza até uma 
certa hora, mas há uma necessidade de re-
forçar a patrulha, sobretudo na madrugada.

“Os larápios já actuam em plena luz do 
dia, fazem-se passar por moradores e van-
dalizam veículos, uma vez que a maior parte 
dos moradores não tem garagem para esta-
cionamento em suas casas”, explicou Dito 
Pedro, outro residente do bairro.

Por sua vez, Soraia Albasine referiu que 
ao descer do transporte encontra sempre 
um grupo de jovens desconhecidos que 
costumam seguir as pessoas para roubar 
telemóveis e arrancar bolsas às mulheres.

Já não é seguro circular na rua depois das 
20.00 horas, temo pelos meus filhos que es-
tudam no curso nocturno”, lamentou.

Alice Tomás Júlio Ngulele

Dito Pedro
Soraia Albasine
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Praças e pracetas: do lazer
ao abrigo dos “sem-tecto”

 Há jardins
esquecidos
A CIDADE de Maputo conta com mais de uma dezena de 
praças, algumas estão em estado aceitável, outras razoá-
vel, mas outras ainda, como a Praça 25 de Junho e Pulmão 
da Malhangalene, esquecidas. Acabaram por ser vistas por 
marginais como terrenos para a construção das suas caba-
nas.

O grupo contribui, sobremaneira, para a rápida degra-
dação das praças, que não dispõem de condições de sanea-
mento, como água e sanitários para a higiene pessoal ou 
pontos de depósito de lixo.

Sérgio Magule, utente do Pulmão da Malhangalene, la-
mentou a actual situação do parque, uma vez que não pa-
rece estar dentro da capital do país.

“Vivo na Polana-Caniço e frequento o parque há anos. 
Conheci o antigo “Pulmão”, um espaço verde, com ban-
cos aconchegantes, sombra fresca e até brinquedos para as 
crianças. Hoje sobraram escombros, um terreno em que os 
sem tecto constroem cabanas e fazem necessidades a céu 
aberto”, disse Magule.

Para este munícipe, o “Pulmão” degradou-se quando 
foi aberto um quiosque, cujo proprietário tinha o dever de 
garantir a manutenção do parque. “O dono do quiosque 
nunca cuidou do Pulmão, pelo contrário o seu negócio de 
venda de bebidas gerou lixo e atraiu marginais que arrui-
naram o local”, acusa.

Vasco Mavile, também utente do “Pulmão”, entende 
que a edilidade não tem capacidade de restaurar o espaço 
verde, pelo que deve encontrar um parceiro responsável 
que possa gerir o parque.

A Praça 16 de Junho, na Malanga, que dava as boas-
-vindas aos cidadãos que entram na cidade de Maputo, 
também é um exemplo de um lugar que não está a receber 
a devida manutenção e acaba sendo utilizada para fins ina-
dequados.

Desde que se construiu as valas de escoamento das 
águas pluviais se criou terreno fértil para a proliferação do 
capim e não raras vezes, alguns moradores da Malanga fa-
zem-se ao local para tomar banho.

Face a este cenário, Abahassane Hanisse, residente, 
entende que a construção de valas fechadas e a realização 
de limpeza constante poderia melhorar a postura da praça, 
reduzir o índice de criminalidade e acidentes de viação.

Não só de cabanas e lixo são feitas as praças, algumas já 
se tornaram mercados informais.

A cada dia, informais invadem “25 de Junho”

QUITÉRIA UAMUSSE

P
RAÇAS e pracetas da 
cidade de Maputo es-
tão em vias de desa-
parecer do mapa. Ou 
seja, falar de um lugar 

abandonado e que serve de 
abrigo para marginais equi-
vale também associar o facto 
a algumas praças da cidade 
de Maputo, tais como, a 25 
de Junho, na zona baixa; Lar-
go da Fé, mais conhecida por 
Pulmão da Malhangalene; 16 
de Junho, na Malanga; 21 de 
Junho, no Alto Maé, e Juven-
tude, em Magoanine, entre 
outras que denunciam uma 
espécie de abandono durante 
muitos anos por parte da edi-
lidade da capital do país. 

Para além dos resíduos 
sólidos, constituídos por 
plásticos, garrafas (plásticas 
e de vidro) e pratos descar-
táveis, algumas praças osten-
tam bancos roídos e árvores 
antigas, algumas das quais a 
vergar de tanto serem rega-
das pela urina, o que repre-
senta um perigo adicional aos 
utentes.

O capim alto, aliado ao 
lixo, torna as praças um ter-
reno fértil para a proliferação 
de moscas e mosquitos, que 
acrescentam o perigo. 

O aspecto das praças 
transparece que a homena-
gem aos factos e datas mar-
cantes da história do país, 
que as levou a ostentarem os 

nomes com que foram bap-
tizadas, ficou desgastada no 
tempo.

Afinal, outrora os jardins e 
parques eram os lugares elei-
tos não só para o lazer, como 
conversas e brincadeiras en-
tre amigos, celebrar aniver-
sários e namoro, mas tam-
bém eram confortáveis para 
estudos em grupo. 

Hoje, devido à falta de 
manutenção, os vendedo-
res informais e delinquentes, 
contrariando a postura mu-
nicipal, tomaram de assal-
to os “pontos de encontro”, 
vendem e consomem as mais 
variadas bebidas alcoólicas, o 
que as torna em locais peri-
gosos para estar ou passar em 
determinadas horas.

Neste contexto, os muní-
cipes pedem a requalificação 
destes locais, que para além 
de lembrar eventos impor-
tantes, emprestavam beleza à 
cidade das acácias e jacaran-
dás que caracterizam Mapu-
to.

O Conselho Municipal de 
Maputo (CMM) promete para 
este ano tirar do papel o pro-

jecto de “txunar” as praças, 
a começar pela da “Juventu-
de”, que por muito tempo de 
jovem só tinha o nome, pois 
foi envelhecida por vende-
dores informais que de tudo 
ali vendiam: alimentos, rou-
pas, materiais de construção 
e até funcionava como palco 
de aluguer de camiões para 
carga.

o brilho do jardim”, indicou 
Lacaste Machava, despachante 
aduaneiro.

Elídio Novela, utente da 
praça, recordou que os espaços 
verdes são os melhores para re-
pousar, mas disse que às vezes é 
desagradável passar pela “25 de 
Junho”, pois quase sempre os 
bancos estão sujos e as árvores 
exalam o cheiro a urina.

“As casas de banho estão 
encerradas há bom tempo. Por 
isso, as pessoas urinam nas ár-
vores. Por outro lado, a falta de 
pontos de depósito de lixo con-
corre para a imundície, aliás já 
não se faz a limpeza no local, 
daí que apelo o município a 
pensar numa forma de melho-
rar a gestão da praça”, contou, 
acrescentando que depois das 
16.00 horas, os marginais to-
mam conta do local, intimi-
dando as pessoas.

Uma outra praça que foi in-
vadida por um mercado infor-
mal e até se tornou um centro 
de ladrões é a da “Juventude”, 
no Magoanine.

Entretanto, após inúmeras 
promessas, recentemente, o 
município retirou do local os 
mais de 100 trabalhadores por 
conta própria e vedou o espaço 
para implementar o projecto de 
requalificação. 

O objectivo da edilidade era 
de iniciar as obras em Janeiro, 
mas até ao momento nada vis-
lumbra.

O vereador de Ordena-
mento Territorial e Urbaniza-
ção, no CMM, Silva Magaia, 
explicou que houve um recuo 
no concurso lançado para a 
empreitada de requalificação, 
pois precisava-se de uma nova 
avaliação.

“Nós contávamos em No-
vembro retirar os vendedores, 
o que só foi possível em Janei-
ro. Agora, colocámos a vedação 
para evitar que os informais 
voltem a ocupar o espaço. Por 
outro lado, o processo de ad-
judicação da empreitada está a 
correr e acreditamos que a obra 
possa arrancar em Abril”, afir-
mou Magaia. 

A PRAÇA 25 de Junho, na baixa, 
à semelhança de muitos outros 
locais públicos transformou-se 
em mais que um “dumba-ne-
gue”, em que se vende desde 
calçado, vestuário, refeições, 
lanches, mariscos e bebidas 

alcoólicas. A actividade que 
ofusca a beleza da praça ocorre 
há escassos metros do edifício 
do Conselho Municipal de Ma-
puto, o que intriga ainda mais 
os munícipes. “Pergunto-me, 
como uma praça bem situada, 

rodeada de lugares importan-
tes ficou esquecida. Cheguei 
a falar com alguns agentes da 
Polícia Municipal, que circu-
lam arredores para melhorar a 
limpeza, mas nada mudou, o 
plástico está a inundar e a tirar 

Exiguidade de recursos compromete reabilitação
A FALTA de recursos financei-
ros tem sido um desafio no que 
concerne o melhoramento das 
praças. O director-adjunto de 
Infra-Estruturas Urbanas, no 
CMM, Inocêncio Bernardo, 
afirmou que a exiguidade de 
recursos financeiros é que está 
a comprometer os esforços do 
município na reabilitação e re-
qualificação das praças. 

Referiu que, apesar des-
te constrangimento, este ano 
está prevista a requalificação 
de pelo menos seis praças, 
entre elas a da Juventude, em 
Magoanine, 25 de Junho, junto 
à Fortaleza de Maputo, Missão 
Roque, na Av. de Moçambique 
e Robert Mugabe, na 25 de Se-
tembro. 

Apontou que também se-
rão remodeladas a 16 de Junho, 
na Malanga, e o Pulmão da Ma-
lhangalene.

Bernardo disse que foram 

disponibilizados 12 milhões 
de meticais para a execução, 
este ano, da primeira fase da 
requalificação da Praça da Ju-
ventude, já a segunda etapa, 
que consistirá na construção 
de monumento da juventude, 
poderá ser realizada em 2023. 

Explicou que a remodela-
ção da Praça 16 de Junho de-
verá ser feita numa parceria 
com o Instituto Nacional das 
Comunicações de Moçambi-
que (INCM), que já tem um 
projecto para apoiar a recons-
trução, enquanto que as obras 
do Pulmão foram adiadas, no 
ano passado, devido ao pro-
cesso de contratação dos em-
preiteiros. 

As outras quatro praças a 
reabilitar este ano aguardam 
pela contratação dos emprei-
teiros e deverão ser interven-
cionadas, em paralelo, por um 
período de três meses. 

Espaços verdes, em Maputo, a cada dia em estado de abandono

Sem manutenção, praças viram moradia de sem-tectos

Informais vendem um pouco de tudo nos parque violando a postura municipal

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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                                      MERCADO CAMBIAL
                                    BOLETIM Nº  060/22
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 25 Março
   de 2022

                                             CÂMBIOS(MT)
PAÍSES                 MOEDAS          COMPRA          VENDA    MÉDIA

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

2.   OUTRAS TAXAS MÉDIAS (b)
2.1. PAÍSES VIZINHOS
2.1.1 Meticais por Unidade de Moeda
       PAÍSES          MOEDAS
  Àfrica do Sul        Rand             4,34            4,42      4,38
  Botswana             Pula             5,52            5,63      5,58
  eSwatini             Lilangueni       4,34            4,42      4,38
  Mauricias            Rupia            1,43            1,46      1,44
  Zâmbia               Kwacha           3,55            3,62      3,58

2.1.2 Meticais por 1000 Unidades de Moeda

PAÍSES                 MOEDAS
  Japão                Iene           519,01          529,36    524,19
  Malawi               Kwacha          78,03           79,59     78,81
  Tanzânia             Shilling        27,31           27,86     27,59
  Zimbabwe             Dólar          167,20          170,53    168,86

2.2. OUTROS PAÍSES
2.2.1 Meticais por Unidade de Moeda
        PAÍSES         MOEDAS
  Brasil               Real            13,18           13,44     13,31
  Canada               Dolar           50,43           51,44     50,94
  China/Offshore       Renminbi         9,91           10,11     10,01
  China                Renminbi         9,93           10,13     10,03
  Dinamarca            Coroa            9,35            9,53      9,44
  Inglaterra           Libra           83,39           85,05     84,22
  Noruega              Coroa            7,31            7,45      7,38
  Suécia               Coroa            6,72            6,85      6,79
  Suíça                Franco          68,17           69,53     68,85
  União Europeia       Euro            69,55           70,94     70,25

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................   3,5000000  %
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...  1,4258600  %
3. OURO/-USD/Onça:
Compra.............  1.955,35000
Venda..............  1.955,95000

                              Maputo,  28.03.2022
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
     cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b)  Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
     USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
     obtidas através da Reuters.

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)

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

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

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

(a) Taxas pré-fixadas do BM. 

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

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda

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

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

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

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

Taxa Méd. Pond. 5. NOTAS EXPLICATIVAS

Bancos p/ Bancos

Taxa Méd. Pond.

(b) Bilhetes do Tesouro.   

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

Prime Rate  do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

1.29

-

Valor Taxa(a)

Valor

…

0.00

-

0.00

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA 
COM REVENDA

VENDA DEFINITIVA

10.25%

Prazo

FPC

16.25%13,489.54

0.00 0.00

0.00

1.29

0.00

-

0.00
-

0.00

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-03-2022 A 31-03-2022)

- - -

11.90%

-

-11.90%

-

0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00
- -

- - - -
- - - -

0.00
0.00

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

0.00 0.00 0.00 0.00 Total / Média

92 - 182 dias

13.30%
Data da última venda 23-mar-22 23-mar-22 23-mar-22 23-mar-22
Taxa Média Ponderada 13.29% 13.36%

13.39% 13.38%
13.38% 13.38%Taxa últimas 6 colocações 13.37% 13.38%

13.38%

16-mar-22 16-mar-22 16-mar-22 16-mar-22
13.36% 13.38% 13.39% 13.37%Taxa Média Ponderada

Data última colocação

Valor colocado Tipo A 924.00 900.00 320.00 2,144.00
Overnight 500.00 13.25%

n.a

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

OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
25 de março de 2022

Prazo SEM GARANTIA COM GARANTIA Colocações por prazo

Prazo
(dias) Valor Taxa(a)

(dias) TaxaValor

Overnight

FPD

Vendas por prazo 1 - 91 dias

BT's em Carteira do Público 

183 - 364 dias

-

0.00

-

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

Total / Média

-

0.00 0.00 0.00

Total / Média

BT's em Carteira dos Bancos 144,508.81

-

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

Taxa Média Ponderada

-

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

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

-

5,488.19

13.25%

Taxa

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

Valor Títulos Comprados

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

18.60%
5.30%
13.30%

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

2,953.34

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

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

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

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

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

Valor colocado Tipo B 0.00 2,151.00 817.00 2,968.00

31 - 63 dias

11,090.44

21-mar-22

Data da última compra

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

1 - 30 dias

192.99
+ de 63 dias

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

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

Descrição

14,236.78
Total / Média

9,428.67

Taxa Média Ponderada - 13.38% 13.39% 13.38%
Data última colocação 

Total / Média

21-mar-22 21-mar-22

Taxa Média Ponderada
Data da última venda

149,997.0089,322.0026,408.00
13.37%

34,267.00

Valor Títulos Vendidos 85,337.052,591.51

63 dias28 dias07 dias

21.00%
1,989.66

Total / Média

-
0.00

13.37%

+ de 7 dias

-
0.00

2 - 7 diasOvernight

21.00%
1,989.66

0.00
+ de 7 dias

0.00
2 - 7 dias

0.00
Overnight

11-out-16

13.97%
11-out-16

17.00%
11-out-16

14.89%
11-out-16

13.30%

73,316.88

Descrição

Descrição

Descrição

Valor Títulos Comprados
Taxa Média Ponderada

Valor Títulos Vendidos

Data da última compra

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

                                              BANCO DE MOÇAMBIQUE
                     TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
                                              MOEDAS : [USD/MZN ]
                                                DATA :25/03/2022

       09:30        12:30        15:30

                       BANCOS   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO   TAXAS DE CÂMBIO

  COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA   COMPRA   VENDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 UBA  63,25  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 

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

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA  25.03.2022

      COMPRA        VENDA        MÉDIA

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

PUBLICIDADE

A 
EMPRESA Portos e 
Caminhos de Ferro de 
Moçambique (CFM) 
deverá, nos próximos 
tempos, consolidar o 

transporte de passageiros de 
grande capacidade, na zona 
metropolitana de Maputo, 
como uma das soluções estru-
turais.

Para o efeito, o Ministro dos 
Transportes e Comunicações, 
Janfar Abdulai exortou à em-
presa para identificar um par-
ceiro e liderar este processo, 
considerando a sua larga expe-
riência no transporte ferroviá-
rio de passageiros.

Abdulai fez esta exortação 
durante a realização, semana 
passada, em Inhambane, do 
XXV Conselho de directores 
dos CFM, tendo acrescentado 
que a implementação se mos-
tra urgente para atender à nova 
dinâmica deste maior centro 
urbano do país.

Segundo o ministro, o Go-
verno continuará a trabalhar 
na criação do ambiente para o 
desenvolvimento do transpor-
te ferroviário em Moçambique, 
reajustando a legislação e re-
gulação deste importante pilar 
para o desenvolvimento eco-
nómico e social do país.

De acordo com o gover-
nante, para além do vasto pro-
grama de reabilitação e moder-
nização das infra-estruturas 
ferro-portuárias, o Executivo 
está a trabalhar na reforma le-
gal que tem permitido a criação 

NA ZONA METROPOLITANA DE MAPUTO

CFM deverá consolidar
transporte de passageiros

do Instituto Ferro-Portuário de 
Moçambique (IFEPOM), cuja 
institucionalização deverá ser 
materializada nos próximos 
dias.

Explicou que o instituto vai 
introduzir novos paradigmas 
no desenvolvimento da activi-
dade de transporte ferroviário 
e do manuseamento portuário 
em Moçambique, com desta-
que para a institucionalização 
do primeiro órgão regulador 
desta área, algo que nunca 
houve, efectivamente, na his-
tória deste ramo de actividade.

Explicou que reconhe-
cendo o papel estruturante da 

Empresa Portos e Caminhos 
de Ferro de Moçambique nes-
te processo, há necessidade de 
esta apoiar a busca de estra-
tégias para a implementação 
com sucesso da nova institui-
ção, através da disponibilidade 
de quadros mais experientes 
da companhia, bem como do 
acervo e história de desenvol-
vimento da actividade ferro-
-portuária em Moçambique, 
para o cumprimento cabal da 
missão do regulador já criado 
pelo Governo.

Disse que o país dispõe de 
cinco operadores ferro-por-
tuários, sendo, além dos CFM 

na componente portuária, a 
Cornelder, na região centro 
do país, as CLN, no terminal 
de Nacala-a-Velha, além do 
operador da terminal de areias 
pesadas de Moma, bem como a 
empresa que explora o porto de 
Maputo. 

De acordo com o Ministro 
dos Transportes e Comuni-
cações, o IFEPOM foi criado 
para buscar conforto em todos 
operadores do ramo, evitando 
desta forma que o CFM, deixe 
de desempenhar duas funções 
de regulador e operador ao 
mesmo tempo.

O governante louvou a 

empresa CFM pelas iniciativas 
inovadoras que permitiram a 
implementação e melhorias 
no sistema de avaliação de 
desempenho, ferramenta fun-
damental para a motivação e 
melhoria do desempenho dos 
quadros da empresa.

Foi neste contexto que o 
Governo moçambicano enco-
rajou na sua intervenção,  ini-
ciativas que, combinadas com 
acções de formação, estão a 
contribuir para o desenvolvi-
mento do capital humano, o 
activo mais valioso da empre-
sa, sendo este o caminho segu-
ro para o sucesso e eficiência.

CFM exortada a identificar parceiro e liderar o processo, considerando a sua larga experiência

A EMPRESA Electricidade de 
Moçambique (EDM) acaba de 
assinar com a Zimbabwe Elec-
tricity Supply Authority (ZESA) 
um contrato bilateral para o 
fornecimento de 50 Mega Watts 
(MW) de energia firme àque-
le país por um período de três 
anos. 

O contrato, ora assinado, 
constitui uma renovação do 
acordo anterior expirado a 31 
de Dezembro do ano passado e 
passa a incluir a possibilidade de 
fornecimento de energia adicio-
nal não firme até 150 MW.

Segundo uma nota da em-
presa, durante a assinatura, as 
partes aproveitaram para discu-
tir as possibilidades de reforço 
da relação bilateral, tendo em 
conta o desenvolvimento de 
novos projectos de Geração e 
Transmissão de Energia Eléctri-
ca em Moçambique. 

Dos dossiers analisados pe-
las equipas lideradas pelo Presi-
dente do Conselho de Adminis-
tração (PCA) da EDM, Marcelino 

POR UM PERÍODO DE TRÊS ANOS

EDM E ZESA renovam contrato
de fornecimento de energia eléctrica

mente, a disponibilidade para 
um acordo de médio e longo 
prazos para fornecer energia ao 
Zimbabwe a partir da Central 
Térmica de Temane. O projecto 
da futura Central Hidroeléctri-
ca de M’Phanda Nkuwa, com 
a previsão de capacidade de 
até 1500MW, também mereceu 
destaque no encontro. 

Ficou referenciado que atra-
vés do Gabinete de Implemen-
tação do Projecto Hidroeléctrico 
de Mphanda Nkuwa, o mesmo 
encontra-se na fase de procu-
ra de um investidor estratégico 
para financiamento, construção 
e operação do empreendimen-
to, bem como na revisão dos 
estudos técnicos, económicos, 
ambientais, mercado, infra-
-estrutura de transporte, entre 
outros. 

Se espera que o parceiro es-
tratégico seja o accionista maio-
ritário e invista, juntamente 
com a Electricidade de Moçam-
bique (EDM) e a Hidroeléctrica 
de Cahora Bassa (HCB).

Gildo e pelo director de Trans-
missão e Distribuição da ZESA, 
Howard Choga, destacou-se o 

Projecto da Central Térmica de 
Temane (CTT), com 450MW de 
capacidade instalada, cujo iní-

cio da operação comercial está 
previsto para Janeiro de 2025. 

A EDM manifestou, igual-

Contrato inclui a possibilidade de fornecimento de energia adicional não firme até 150 MW

A ASSOCIAÇÃO de Bancos de Macau (ABM) quer criar 
uma aliança com os bancos dos países de língua portugue-
sa, organização da qual Moçambique é parte, disse à Lusa 
o Vice-Presidente da ABM, Sam Tou.

A nova direcção da ABM decidiu criar uma comissão 
dedicada aos serviços financeiros entre a China e os mer-
cados lusófonos, liderada pelo Banco Nacional Ultramari-
no (BNU), que faz parte do grupo Caixa Geral de Depósitos.

A comissão inclui ainda a sucursal em Macau do Banco 
da China, que tem presença em Portugal, Brasil, Angola e 
Moçambique, o Banco Well Link, que incorporou o Novo 
Banco Ásia e a sucursal em Macau do Haitong Bank, o su-
cessor do Banco Espírito Santo Investimento.

Sam Tou disse que a comissão tem dois principais ob-
jectivos: “melhorar as ligações de Macau com a China e os 
países de língua portuguesa e tornar-se uma plataforma 
de serviços financeiros”.

Objectivos que passam pela criação de uma aliança 
que reúna os bancos de Macau e  países de língua portu-
guesa, explicou o também director executivo do BNU.

A ABM está a preparar o terreno e em Fevereiro teve 

uma reunião online com o secretariado executivo da Co-
munidade dos Países de Língua Portuguesa, adiantou Sam 
Tou.

O executivo disse que a associação “tem estado a tra-
balhar activamente com as suas congéneres nos países de 
língua portuguesa e estabeleceu uma rede muito estreita 
de contactos e cooperação”.

Sam Tou lembrou que a ABM assinou em Maio de 
2019, um acordo de cooperação com associações de ban-
cos de Moçambique, Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé 
e Príncipe.

O acordo previa a criação de uma aliança para apoiar 
o lançamento na China de produtos financeiros dos países 
de língua portuguesa e para oferecer serviços financeiros à 
empresas chinesas interessadas em investir em mercados 
lusófonos.

Apesar dos obstáculos criados pela pandemia, o inte-
resse chinês na “cooperação comercial e económica e no 
investimento” nos países de língua portuguesa “não di-
minuiu”, disse à Lusa Cai Chun Yan.

O director-geral adjunto da sucursal do Banco da Chi-

na, em Macau, disse que “há algumas décadas” que as 
empresas chinesas se aventuraram “sozinhas” em merca-
dos como Portugal, Brasil e Angola.

Mas actualmente, “mesmo alguns grandes grupos 
domésticos”, preferem ir através de Macau, aproveitando 
“o conhecimento sobre os países de língua portuguesa” 
na cidade, defendeu Cai Chun Yan.

Na direcção oposta, disse Sam Tou, países como Mo-
çambique, Cabo Verde, Timor-Leste e São Tomé e Prínci-
pe estão “cada vez mais atentos” à ajuda que Macau lhes 
pode dar, a identificar “oportunidades de desenvolvi-
mento” na China.

O BNU abriu em 2017, uma sucursal em Hengqin (ilha 
da Montanha), adjacente a Macau, que pode ajudar o ban-
co a aproveitar o desenvolvimento da Zona de Cooperação 
Aprofundada entre Guangdong e Macau, disse o executi-
vo.

Sam Tou disse que o BNU quer ter uma maior presença 
na região da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau 
e está a ponderar abrir uma nova agência em Guangzhou 
ou Shenzhen.

Bancos de Macau 
e lusófonos preparam aliança

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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READY?

IMPULSIONE AS SUAS HABILIDADES 

ATRAVÉS DE UM CURSO DE LÍNGUAS 

COM OS ESPECIALISTAS MUNDIAIS 

DE INGLÊS 

LEARN
ENGLISH

FAÇA A SUA RESERVA HOJE para os nossos cursos de inglês a começar 
no dia 4 de Abril de 2022.

Horário de consultas:

Segunda à Quinta das 8h às 16h

Sextas das 8h às 12h

Testes escritos - Online!

Explore a inigualável variedade de cursos e apoio disponív el dos  
peritos mundiais de inglês par a o ajudar a realizar todo o seu  
potencial no trabalho.

Consulte-nos para saber mais sobre inscrições, horários  
e preçário.

UMA campanha de despiste e trata-
mento de doenças à base de plantas 
medicinais, especialmente para as 
mulheres, está a ser promovida pela 
“Mundo Ervanário”, uma organização 
baseada na cidade da Beira.

O processo que iniciou em princí-
pios de Março e que deverá terminar a 
30 de Abril, trata patologias relaciona-
das com o surgimento de quistos nos 
ovários, doenças inflamatórias pélvi-
cas, obstrução das trompas, vaginite 
e miomas, dificuldade de engravidar, 
mudança de humor constante, tensão 
alta e corrimento vaginal, segundo ex-
plicou o director-geral da “Mundo Er-
vanário”, Ernesto Simbine. 

Simbine explicou que a sua insti-
tuição decidiu oferecer nesta fase de 
campanha um desconto na ordem de 
50 por cento nas consultas para as mu-
lheres, preço que poderá baixar de 500 
meticais para 250, numa fase inicial, e 
de 300 para 150 meticais para consulta 
de controlo.

Como forma de evitar a propagação 
da pandemia do coronavírus, apelou a 
todas as instituições públicas e priva-
das no sentido de emitirem as listas das 
profissionais que estejam interessadas 
em fazer as consultas com as respecti-
vas datas.

A iniciativa surge no âmbito da ce-

lebração do mês da mulher, que iniciou 
a 8 de Março, Dia Internacional da Mu-
lher, e se vai prolongar até 7 de Abril, 
Dia da Mulher Moçambicana, benefi-
ciando principalmente àquelas que es-
tão em idade reprodutiva.

Numa actividade de responsabili-
dade social, a “Mundo Ervanário” op-
tou por prestar este serviço ciente de 
que as consultas e tratamentos médi-
cos são onerosos, sobretudo para a ca-
mada de baixa renda.  

Fez saber ainda que, no seio das 
mulheres da cidade da Beira existem 
muitos casos de problemas uterinos, 
doenças inflamatórias pélvicas e cor-
rimento vaginal, para além de infer-
tilidade feminina, derivados de vários 
factores, como o uso exagerado de an-
ticonceptivos e o nível de vida.

Com capacidade de colher 30 mu-
lheres por dia, a instituição espera 
atender nesta fase de campanha, entre 
15 e 20 pacientes, em dois turnos.

Simbine chama atenção para o gru-
po-alvo participar massivamente nesta 
campanha e não esperar para o fim.

No trabalho de assistência, que 
também contempla um subsídio de 
compra de medicamentos à base de 
plantas medicinais, a instituição conta 
com uma parceria do governo, através 
do sector da Saúde, na Beira.

A
S obras de reabilita-
ção da estrada que 
dá acesso à zona de 
Inharimue, no bairro 
da Manga-Mungassa, 

na cidade da Beira, cortada na 
sequência das inundações de 16 
a 18 de Março, estão condiciona-
das. O facto deve-se à saturação 
dos solos nessas zonas residen-
ciais. Depois da visita efectuada 
no local, para avaliar a situação, 
o presidente do Conselho Mu-
nicipal da Beira (CMB), Albano 
Carige, garantiu a retoma das 
obras assim que a época chuvosa 
passar. 

 “A ideia é aumentar a secção 
de passagens hidráulicas para 
evitar novos cortes ”, explicou.  

Assegurou que a empreitada 
será de raiz, de modo a garantir 
que mesmo que caiam chuvas 
fortes a via se mantenha transi-
tável, tendo em conta o impacto 
das mudanças climáticas, que é 
uma realidade.

 O CMB está a fazer um es-
tudo sobre como construir uma 
bacia de retenção das águas plu-
viais naquela zona.

Explicou que as águas que 
invadiram Manga-Mungassa 
saíram do distrito de Dondo e do 
posto administrativo de Mafam-
bisse e, através dos rios Mungas-
sa e Ladrão, inundaram algumas 
zonas da cidade da Beira e depois 
desaguaram no oceano.

“O caudal de água era enor-
me e as secções das valas de dre-
nagem são pequenas. Por isso, 
acabaram por inundar aquele 
local”, elucidou, sublinhando 
que esforços estão a ser evidados 
para sanar o problema de inun-
dações naquela área bem como 
noutras, onde há problemas si-
milares.

ESTRADA MANGA-MUNGASSA

Saturação de solos
condiciona obras

A estrada para Inharimue ficou neste estado e o trânsito faz-se com muita dificuldade

Campanha
assiste doenças
em mulheres

Quanto à outras zonas afec-
tadas, Carige disse que vai mini-
mizar com a limpeza das valas, 
a serem abrangidas na segunda 
fase do projecto de construção 
de outra bacia de retenção das 
águas pluviais.

Sobre os problemas de es-
coamento das águas pluviais nos 
bairros de Vaz e Munhava, por 
exemplo, afirmou que os ca-
nais existem, mas por conta das 
mudanças climáticas regista-se 
uma queda excessiva de água, o 
que dificulta o escoamento.

“Temos valas de drenagem. 
O trabalho a seguir é o redi-
mensionamento tomando em 
consideração o fenómeno das 

mudanças climáticas”, afirmou.
POR UMA RÁPIDA 
INTERVENÇÃO   

Entretanto, a reportagem 
do “Notícias” ouviu alguns 
moradores e moto-taxistas 
na zona da Manga-Mungas-
sa, que pediram ao município 
uma rápida intervenção, pois a 
circulação de pessoas e bens está 
condicionada. Maria de Lurdes 
disse que a situação é crítica por-
que as pessoas percorrem longas 
distâncias, uma vez que os mo-
to-táxis são obrigados a inter-
romper a viagem no local onde a 
estrada está cortada.

Júlia Joaquim lamentou o 
sofrimento a que os moradores 

estão sujeitos. “Por vezes temos 
que carregar bens com um peso 
insuportável até às nossas resi-
dências. Não há outra alternati-
va, porque a água cortou a estra-
da”, disse.

Por seu turno, Mário Fran-
cisco, moto-taxista, afirmou que 

o local precisa de um trabalho 
sério porque sempre que chove a 
tendência da corrente de água é 
passar por aí.

Lamentou estar a perder 
clientes, uma vez que as suas 
motas não podem passar para a 
outra margem.

BAIXE O APLICATIVO NOTÍCIAS DIGITAL 
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Associação Geração 8 de Março

ASSEMBLEIA GERAL

CONVOCATÓRIA

Ao abrigo do disposto no artigo 13 e na alínea a) do 

número 3 do artigo 14 dos Estatutos da Associação 

Geração 8 de Março, convoca-se a Assembleia Geral 

extraordinária deste órgão para o dia 16 de Abril de 

2022, a ter lugar na Sala de Reuniões do Ministério da 

Educação, pelas 8.30 horas, com a seguinte agenda de 

trabalhos:

1. Marcação e aprovação da data das eleições;

2. Criação da Comissão Eleitoral;

3. Apresentação do Regulamento Eleitoral e 

cronograma do processo;

4. Diversos.

Maputo, aos 25 de Março de 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia

Dr. Carvalho Madivate 
2740

AS vítimas de terrorismo e de 
calamidades naturais no Norte 
do país têm mais 185 toneladas 
de alimentos, canalizadas sex-
ta-feira última para o Instituto 
Nacional de  Gestão e Redução 
do Risco de Desastres (INGD) 
em Pemba.

Trata-se de produtos de 
primeira necessidade cons-
tituídos por arroz, farinha 
de milho, feijão frade e óleo, 
avaliados em cem mil dólares 
norte-americanos e ofere-
cidos pela empresa japonesa 
Mitsui.

Durante a cerimónia ofi-
cial de doação, a presidente 
do INGD, Luísa Celma Meque, 
agradeceu pelo gesto e disse 
que a instituição irá seguir o 
circuito dos produtos até che-
garem às pessoas necessitadas.

Por seu turno, Yota Orii, 
director-geral da Mitsui em 
Moçambique, disse que a 
empresa está focada na mi-
nimização do sofrimento das 
populações carenciadas de 
Moçambique, particularmen-
te em Cabo Delgado.

Refira-se que, em Julho do 
ano passado, a empresa doou 
cerca de 156 toneladas de arroz 
para os deslocados no norte.

 VICTORINO XAVIER

O DESENVOLVIMENTO da 
indústria extrativa no país 
ganha nova dinâmica, a par-
tir de hoje, com o início da 
implementação de três me-
gaprojectos de partilha da 
produção de gás natural, no 
distrito de Inhassoro, norte 
da província de Inhambane.

Para o efeito, o Presi-
dente da Republica, Filipe 
Nyusi que visita ainda hoje a 
província de Inhambane vai 
proceder ao lançamento do 
chamado projecto de partilha 
de produção, nomeadamen-
te, central térmica de ciclo 
combinado, desenvolvimen-

to de campo de gás natural, 
PSA, e projecto de transporte 
de energia eléctrica de Tema-
ne.

Dados em nosso poder in-
dicam que os três empreendi-
mentos  vão mobilizar pouco 
mais de 1.8 milhão de dólares 
norte-americanos, onde 620 
milhões destinam-se à cons-
trução da central térmica de 
Temane,  800 milhões para o 
desenvolvimento de campos 
de gás, infra-estrutura que 
prevê a  produção de 30 mil 
toneladas de  Gás de Petróleo 
Liquefeito, (GPL), por ano, 
350 milhões de dólares vão 
para o projecto de transpor-
te de energia eléctrica num 

percurso de pouco mais de 
600 quilómetros. 

A exploração e comercia-
lização do gás natural a par-
tir dos jazigos de Temane em 
Inhassoro, vai igualmente, 
permitir um envolvimen-
to da mão-de-obra de 830 
trabalhadores dos quais 700 
moçambicanos.

A central térmica de Te-
mane, CTT, que será o maior 
empreendimento de geração 
de energia eléctrica a partir 
do gás natural, terá a capa-
cidade de 450MW com fle-
xibilidade de despacho diário 
baseado numa avaliação de-
talhada do mercado, ofere-
cendo tarifas competitivas.

A MALÁRIA causou a morte de 
23 pessoas nos primeiros dois 
meses do corrente ano, de um 
total de 361.283 casos diag-
nosticados pelo sector da Saú-
de, na província de Nampula. 
O porta-voz do Conselho Exe-
cutivo Provincial de Nampula, 
Alfredo Nampuio, que facul-
tou a informação, adiantou que 
esta é uma situação que preo-
cupa sobremaneira o governo. 
Actualmente, está em curso 

o reforço de medicamentos 
em todas as unidades sanitá-
rias, com particular incidência 
a provisão de anti-maláricos. 
“A malária continua a ser a 
principal causa da procura 
de serviços de saúde e inter-
namento hospitalar e, para 
a sua prevenção, o governo 
levará a cabo, durante o pró-
ximo mês de Abril, uma cam-
panha de distribuição de re-
des mosquiteiras”, informou. 

A fonte disse ainda que as auto-
ridades concluíram a distribui-
ção de dois milhões de frascos 
de purificadores da água para 
o consumo nas comunidades, 
uma iniciativa que tem por ob-
jectivo evitar a eclosão de doen-
ças associadas à época chuvosa. 
Refira-se que, recentemente, 
a passagem do ciclone tropical 
Gombe por Nampula, provo-
cou a destruição de 61 unidades 
sanitárias.-(AIM)

MAIS oito indivíduos testaram positivo para 
a Covid-19, no fim-de-semana, segundo 
dados do Ministério da Saúde (MISAU) que 
apontam ainda para o internamento de um 
paciente com complicações respiratórias 
devido à doença.
Os infectados, seis dos quais notificados 
no sábado, resultam da testagem de 1667 
indivíduos suspeitos e contactos de casos 
positivos, o que representa uma taxa de po-
sitividade de 0,54 e 0,36 por cento respecti-
vamente.
Dois doentes em isolamento institucional 
receberam alta hospitalar, enquanto outros 
cinco permanecem sob cuidados médicos 
nos centros de tratamento, dois dos quais 
estão internados nos cuidados intensivos em 

oxigenoterapia.
As estatísticas diárias do MISAU revelam que 
não houve registo de óbito, mantendo em 
2200 o cumulativo de vítimas desde o registo 
do primeiro caso. Oito indivíduos foram de-
clarados livres da doença, havendo 52 pes-
soas em isolamento.
Entretanto, 18.100 pessoas foram vacina-
das contra a Covid-19, elevando para 13.9 
milhões o número de indivíduos que alcan-
çaram a imunidade completa, e a taxa de 
cobertura vacinal é actualmente 86,7 por 
cento. Até ontem, 14,2 milhões de pessoas 
haviam tomado pelo menos uma ronda da 
vacina e 301.415 idosos, doentes crónicos e 
profissionais de saúde tinham a sua imuni-
dade restaurada com a dose de reforço.

O 
BANCO Africano de 
Desenvolvimento 
(BAD) manifesta a sua 
confiança no suces-
so do projecto Zona 

Especial de Processamento 
Agro-Industrial do Corredor 
de Desenvolvimento Integra-
do Pemba-Lichinga (ZEPA), 
lançado sábado último, na ci-
dade de Cuamba, província do 
Niassa.

O projecto, que conta 
com um financiamento de 
43 milhões de dólares de-
sembolsados pelo BAD, surge 
no âmbito da implementa-

ção do Programa Nacional 
Industrializar Moçambique. 
O mesmo visa diversificar 
e modernizar o sector agrí-
cola em Moçambique, atra-
vés do desenvolvimento de 
uma cadeia de valor mais 
produtiva e competitiva. 
“O Banco Africano de De-
senvolvimento vai financiar 
com 43 milhões de dólares 
a primeira fase do projecto 
Zona Especial de Processa-
mento Agro-Industrial do 
Corredor de Desenvolvimen-
to Integrado Pemba-Lichin-
ga”, anunciou o presidente 

do BAD, Akinwumi Adesi-
na, que participou no evento 
que teve lugar na cidade de 
Cuamba, província do Niassa, 
e que foi dirigido pelo Che-
fe do Estado moçambicano.  
“Este é um projecto que vai 
trazer esperança, gerar em-
pregos e transformar as eco-
nomias rurais das províncias 
de Cabo Delgado e Niassa”, 
disse o presidente do BAD.  
Após a conclusão da primei-
ra fase, segundo Adesina, o 
projecto vai empregar cerca 
de 30 mil pessoas nas ma-
chambas e as mulheres vão 

ocupar pelo menos 50 por 
cento dos postos de trabalho. 
O corredor também vai revo-
lucionar a forma de alimentar 
a população. Acresce ain-
da a criação de oportunida-
des de negócio numa escala 
sem precedentes e desper-
tar o espírito empreendedor 
de mulheres e jovens, bem 
como empoderar os agri-
cultores de pequena escala. 
Segundo Adesina, África reú-
ne todas as condições para 
garantir o auto-sustento do 
seu povo, bem como garan-
tir a produção de alimen-

ZONA ESPECIAL DE PROCESSAMENTO AGRO-INDUSTRIAL

BAD confiante no
sucesso do projecto

tos para o resto do mundo. 
“África possui cerca de 65 
por cento de terra arável não 
explorada no mundo para 
alimentar todo o planeta”, 
disse Adesina, que conside-
ra injustificável que o conti-
nente continue dependente 
das importações para suprir 
as necessidades do seu povo. 
A fonte anunciou que, nos 
últimos oito anos, o BAD in-
vestiu cerca de 500 milhões 
de dólares em Moçambique, 
a maior parte dos quais para 
a construção de infra-es-
truturas, incluindo estra-
das, nas províncias de Cabo 
Delgado, Niassa e Nampula.  
Manifestou o seu apreço pela 
resiliência do povo moçam-
bicano que enfrenta múltiplos 
desafios, entre os quais a pan-
demia da Covid-19, ciclones 
devastadores e, actualmen-
te, a insegurança armada nas 
províncias da região norte. 
Apesar disso, Moçambique 
continua a ultrapassar todas as 
expectativas e caminhar rumo 
ao seu desenvolvimento. 
É precisamente esta resiliência 
que leva o BAD a afirmar que 
vai sempre apoiar o desen-
volvimento de Moçambique. 
O BAD também ajudou a es-
truturar o projecto de LNG 
na Área 1, na Bacia do Ro-
vuma, orçado em 25 bi-
liões de dólares, onde com-
participa com uma soma 
de 400 milhões de dólares. 
Adesina reconhece que a in-
segurança na região norte re-
presenta um novo desafio para 
o desenvolvimento político, 
económico e social de Mo-
çambique.-(AIM)

Produção de gás ganha
novo ímpeto em Inhassoro

PRIMEIROS DOIS MESES EM NAMPULA 

Malária mata 23 pessoas

País regista oito infecções 
e um internamento

A ÁGUA potável chegou a mais de três 
mil habitantes do posto administrativo 
de Muculuone, no distrito de Muecate, 
província de Nampula, mercê da inaugu-
ração de um sistema na região, no âmbito 
da celebração do Dia Mundial da Água, 
que se assinalou terça-feira sob o lema 
“Água subterrânea, tornando-a num re-
curso hídrico visível e sustentável”. Neste 

momento, mais de 1500 pessoas, in-
cluindo uma escola, beneficiam do pre-
cioso líquido na zona.

O sistema, inaugurado pelo governa-
dor Manuel Rodrigues, foi financiado em 
pouco mais de três milhões de meticais, 
disponibilizados pelos parceiros de coo-
peração, com destaque o Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância (UNICEF) e a 

Visão Mundial.
Actualmente, o distrito de Muecate 

conta com 332 furos, 11 poços e 11 siste-
mas de abastecimento do precioso líqui-
do, sendo 263 operacionais e 91 avariados. 
Acredita-se que o sistema irá incremen-
tar o nível de provisão e de acesso à água 
potável às comunidades a uma taxa de 
cobertura de 83 por cento, fazendo com 

que o distrito se posicione em segundo 
lugar na província, depois de Nacarôa.

Manuel Rodrigues apelou, na ocasião, 
para que a população local faça o uso ra-
cional da água e preserve a infra-estrutu-
ra para que possa perdurar por muitos e 
longos anos. A gestão deverá ser criterio-
sa, sendo importante a comparticipação 
da comunidade na sua manutenção.

TERRORISMO E CALAMIDADES NO NORTE

Mais 185 toneladas de alimentos para vítimas

Cerimónia oficial de doação

Água potável chega a Muculuone

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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MUSEUS 

POLICIA 

HOSPITAIS 

CRUZ VERMELHA

Bombeiros – 
26212222/26212260/840293051

Serviço Geral –  26213693

Hospital Central de Nampula - 
846397669/840142500

Hospital Geral de Marrere - 
872477831

Piquete Operativo – 
26213070/846019452

Piquete SERNIC – 970070547

Polícia Camarária – 846902640

1.ª Esquadra - 842261454

2.ª Esquadra - 847340320

3.ª Esquadra - 842931393

4.ª Esquadra - 843930708 

5.ª Esquadra - 846730641

6.ª Esquadra - 840237233

7.ª Esquadra - 846183694

Museu Nacional de Etnolgia – 

Av. Eduardo Mondlane 

(26212129/848453536)

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

FARMÁCIAS DE SERVIÇO 

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

Segunda-feira, 28 de Março de 2022
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A ASSOCIAÇÃO Moçambicana de Mulheres 
Deficientes (AMMD) na cidade de Nampula diz 
estar a desenvolver um vasto programa de sen-
sibilização junto das associadas e não só como 
também lutam pelo seu empoderamento na 
sociedade e combate ao estigma e discrimina-
ção.

Segundo a porta-voz da agremiação, 
Suhura Momade, para a concretização dos ob-
jectivos do programa, que também compreen-
de a promoção de palestras no seio deste grupo 
social, já foram formados activistas de aconse-
lhamento que estão a realizar o trabalho junto 
do grupo-alvo, com enfoque na questão dos 
direitos humanos.

“Não pode ser tabu que uma mulher de-
ficiente possa desenvolver, por exemplo, um 
projecto de rendimento de venda de pão, co-
mida confeccionada em casa, roupa e outros, 
que ajude a atenuar o seu sofrimento. As mu-
lheres com deficiência precisam de lutar pelo 
seu empoderamento”, observou. 

A sociedade em geral, disse, precisa de 

valorizar e respeitar os direitos da pessoa com 
deficiência. De acordo com a fonte, não se 
justifica que nos transportes, sobretudo os se-
micolectivos de passageiros que circulam na 
cidade de Nampula, a mulher deficiente não 
seja respeitada, no sentido de que viaje com a 
necessária comodidade.  

Suhura Momade referiu que apesar de o 
país dispor de legislação que protege as pessoas 
com deficiência, as suas condições de vida são 
ainda precárias do que o resto dos cidadãos, a 
avaliar pelo baixo nível de escolaridade e o fra-
co acesso ao mercado de emprego. 

Tal como os homens, as mulheres que vi-
vem nesta condição na cidade de Nampula 
sempre se queixaram de discriminação e vio-
lação dos seus direitos, como por exemplo o 
facto de não haver rampas e corrimãos nas ins-
tituições públicas e privadas. Porém, a agre-
miação acredita que estas situações podem ser 
ultrapassadas, com o envolvimento das pró-
prias mulheres com deficiência, através do seu 
empoderamento.

“Mussa Bin Bique”
lança mil licenciados

A 
U N I V E R S I D A D E 
Mussa Bin Bique 
(UMB) graduou no 
fim-de-semana, na 
cidade de Nampula, 

mil licenciados em diversas 
áreas, dos quais 479 são do 
sexo feminino. Os graduados 
terminaram com sucesso os 
cursos em ciências agrárias, 
ensino de biologia, portu-
guês, contabilidade e audi-
toria, inglês, gestão, admi-
nistração pública, história, 
geografia, direito, psicologia 
educacional e psicologia clí-
nica.

O reitor da universidade, 
José Abudo, destacou que os 

conhecimentos adquiridos 
pelos graduados durante a 
formação permitir-lhes-ão 
competir no mercado de, em 
pé de igualdade com gradua-
dos de outras instituições de 
ensino superior.

Incentivou-os a ter espí-
rito de empreendedorismo 
e auto-emprego, uma das 
grandes apostas do Governo 
para o combate à pobreza no 
país. Em mensagem apresen-
tada na ocasião, os graduados 
disseram estar preparados 
para enfrentar os desafios 
que o país apresenta.   

O director provincial 
dos Assuntos Sociais na Re-

presentação do Estado em 
Nampula, Nguma Geraldo, 
que representou o secretário 
de Estado, Mety Gondola, 
indicou que os mil estudan-
tes graduados pela Univer-
sidade Mussa Bin Bique são 
um grande reforço ao capital 
humano de nível superior, 
não só para a província, mas 
também para o país, em ge-
ral.

O responsável encorajou 
a instituição a continuar com 
os esforços, visando melho-
rar a qualidade de ensino, 
com vista a responder, não só 
às exigências do sistema na-
cional de avaliação e garantia 

de qualidade, como também 
de mercado cada vez mais 
competitivo, no país e a nível 
internacional.

“Encorajo-vos para que, 
com a mesma vontade e de-
terminação demonstradas ao 
longo da formação, saibam 
aplicar os conhecimentos 
adquiridos na identificação 
de oportunidades para a vos-
sa inserção no mercado de 
trabalho e encontrem solu-
ções que contribuam para o 
aumento da produção e pro-
dutividade, bem como para 
a melhoria da qualidade de 
serviços a prestar à socieda-
de”, disse.

Mais graduados na Universidade Mussa Bin Bique

ASSISTÊNCIA AOS AFECTADOS PELO “GOMBE”

Necessária coordenação
entre governo e parceiros
A ASSISTÊNCIA à população 
afectada pelo ciclone Gombe 
pelo governo e parceiros deve 
ser coordenada, segundo de-
fende a presidente da Comissão 
dos Assuntos Sociais, do Géne-
ro, Tecnologias e Comunicação 
Social da Assembleia da Repú-
blica, Lúcia Mafuiane.

A parlamentar fez este pro-
nunciamento sexta-feira na 
cidade de Nampula, num en-
contro de trabalho com o Co-
mité Operativo de Emergência 
Provincial. Segundo defendeu, 
a coordenação entre o Governo 
e os parceiros na mitigação do 
impacto negativo do ciclone 
permitirá o mapeamento real 
das pessoas que necessitam de 
ajuda.

Lúcia Mafuiane chefia uma 

missão de deputados das co-
missões dos Assuntos Sociais, 
do Género, Tecnologias e Co-
municação Social e da Agri-
cultura, Economia e Ambien-
te  destacadas pela Comissão 
Permanente da Assembleia da 
República para verificar, no 
terreno, o impacto do ciclone 
Gombe, o nível de ajuda às po-
pulações afectadas, bem como 
visitar os centros de acomoda-
ção.

“O nosso maior apelo é que 
o governo, a nível provincial e 
distrital, deve, neste momen-
to delicado, estar mais próxi-
mo das populações afectadas, 
para que estas se sintam am-
paradas e criar mecanismos 
para se reerguerem, depois 
deste triste evento”, disse Lú-

cia Mafuiane.
Encorajou o executivo 

provincial a prosseguir com 
as acções, visando mitigar o 
sofrimento das populações e 
mobilizar mais apoios junto 
dos parceiros e de outros or-
ganismos para fazer face às di-
ficuldades impostas pela pas-
sagem da intempérie.

Depois do encontro com o 
Comité Operativo Provincial 
de Emergência, a missão par-
lamentar trabalhou no distrito 
de Mogovolas, onde visitou 
a ponte destruída sobre o rio 
Mutacaze, bem como as salas 
de aula destruídas, na Esco-
la Primária do 1.º e 2.º Grau 7 
de Abril, no sábado, os parla-
mentares escalaram a Ilha de 
Moçambique. 

Mulheres sensibilizadas
a lutar pelo empoderamento

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE AQUISIÇÕES   
 

ANÚNCIO DE CONCURSO   
 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
47A002741/CP/C/0006/22  

 

1. A presente solicitação de Manifestação de Interesse destina-se 
ao contrato para Serviços de Consultoria para Implementação 
da Gestão de Conhecimento no FIPAG. 

2. O FIPAG convida por meio destas todas as empresas 
provedoras de serviços de consultoria Serviços de Consultoria 
para Serviços de Consultoria para Implementação da Gestão de 
Conhecimento no FIPAG. 

3. As empresas interessadas deverão apresentar informação de-
monstrando qualificações para execução dos serviços de con-
sultoria (brochuras, descrição de serviços similares implemen-
tados, etc). 

4. A selecção das empresas será baseada em Qualidade e Preço e 
conforme procedimentos que constam das normas estabelecidas 
no Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públi-
cas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado 
aprovado pelo Decreto 05/2016, de 05 de Março. 

5. As empresas interessadas poderão obter mais informações no 
endereço abaixo das 08:00h as 15:30h durante os dias úteis. 

6. As manifestações de interesse deverão ser submetidas no 
endereço abaixo até 14:00h, do dia 12 de Abril de 2022.  

 

 
 
 

FIPAG – Fundo de Investimento e Património do Abastecimento de Água 
Av. Filipe Samuel Magaia Nº 1291, R/C, Maputo-Moçambique 

Tel: 258 21308840 / Fax: 258 21308881 
Emails: ugea.sede@fipag.co.mz  

www.fipag.co.mz 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL E FUNÇÃO PÚBLICA

INSPECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de concursos 

1. A Inspecção Geral da Administração Pública (IGAP) convida pessoas colectivas ou singulares, nacionais 

ou estrangeiras interessadas a apresentarem propostas fechadas para os seguintes concursos:

Modalidade Objecto do Concurso

Data e Hora 

de entrega das 

propostas

Data e Hora 

para abertura 

das propostas

Garantia 

provisória

Concurso Limitado n.º01/

MAEFP/IGAP/OE/RA/22 

Fornecimento 

de combustível e 

lubrificantes

6/4/2022

 às 13.00 horas 

 6/4/2022

às 13.00horas
N/A

Concurso Limitado n.º02/

MAEFP/IGAP/OE/RA/22

Fornecimento de 

passagens aéreas 

6/4/2022

às 9.30 horas 

 6/4/2022

às 9.30horas
N/A

Concurso Limitado n.º03/

MAEFP/IGAP/OE/RA/22

Prestação de Serviços 

de manutenção e 

reparação de viaturas 

6/4/2022

às 11.00 horas

6/4/2022
às 11.00horas

N/A

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 1.000,00MT (mil meticais). O pagamento deverá ser feito em depósito 

na conta bancária número 22568970710001 – Banco Comercial e de Investimentos.

3.  As propostas deverão ser entregues na Avenida 10 de Novembro, nº 110, praceta nº 1196, 3º andar, 

telefone nº 21300082 igap@maefp.mz, Maputo, na data e hora estabelecidas neste anúncio e serão 

abertas em sessão pública, no mesmo local, na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

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 nº5/2016, de 8 de 

Março.   

Maputo, Março de 2022

A Entidade competente

      (Ilegível)

2767

O 
MEMBRO da Comis-
são política e chefe da 
brigada central de as-
sistência à província 
de Nampula, Eneas 

Comiche, disse ter constatado 
um alto nível de organização 
dos militantes da Frelimo na 
região, no desenvolvimento 
das actividades políticas do 
partido, o que está a facilitar os 
debates que decorrem durante 
estudo das teses ao XII con-
gresso.

Comiche falava semana 
finda em conferência de im-
prensa, na cidade de Nampula, 
no termo da sua visita de qua-
tro dias a esta província, onde 
procedeu ao lançamento do 
estudo das teses. 

O chefe da brigada central 
fez um balanço positivo da ac-
tividade realizada, porquanto 
tudo o que estava agendado foi 
cumprido sem sobressaltos, no 
que diz respeito ao lançamen-
to do estudo das teses. Depois 
da cidade de Nampula, as sub-
-brigadas criadas para o efeito 
avançaram para todos os dis-
tritos, localidades e comités de 
zona.  

“Em todo lado onde esti-
vemos, constatámos um alto 
nível de organização que de-
monstra a maturidade do nos-
so partido. Mesmo no estudo 

ESTUDO DAS TESES AO XII CONGRESSO

Comiche constata alto nível
de organização em Nampula

das teses, foram lançadas vá-
rias propostas, em particular, 
o que virá a ser o programa do 
nosso partido nos próximos 
cinco anos”, enfatizou. 

Comiche apontou a ques-

tão da unidade nacional como 
sendo um dos aspectos que 
despertou aos membros do 
partido durante os debates, na 
perspectiva de que deve haver 
sempre consciência dos ci-

dadãos de que “todos somos 
moçambicanos, independen-
temente da confissão religiosa, 
origem étnica, lugar de nasci-
mento e da língua”. 

Outros aspectos relevan-

tes de notar por parte dos mi-
litantes no estudo das teses, 
referem-se ao combate às as-
simetrias no desenvolvimento 
e a corrupção, distribuição dos 
rendimentos do país, actuação 
da Polícia, construção e ape-
trechamento de infra-estru-
turas como hospitais e escolas.    

Entretanto, o membro da 
comissão política lamentou o 
facto de o lançamento do es-
tudo das teses ter acontecido 
numa altura em que a pro-
víncia de Nampula foi muito 
fustigada pelo ciclone Gombe 
que, além de provocar mor-
tes, destruiu várias e impor-
tantes infra-estruturas sociais 
e económicas, com destaque 
para escolas, fábricas, casas, 
armazéns, estradas, pontes, 
hospitais e outras que preci-
sam de muito trabalho para a 
sua reposição. 

O político destacou o tra-
balho que foi feito pelas au-
toridades governamentais 
locais, no sentido de prestar 
apoio imediato às pessoas 
afectadas e reparação das in-
fra-estruturas danificadas. 

“Ficamos também satis-
feitos por constatarmos que, 
depois dos estragos causados 
pela calamidade natural, já 
decorre o processo da norma-
lização da vida na província de 
Nampula. A população está a 
receber alimentos e, desta vez, 
não se ficou parado à espera de 
apoios. Foram as autoridades 
locais que responderam pron-
tamente, apoiando as pessoas 
atingidas com os meios dispo-
níveis”, disse.

Eneas Comiche quando entrava para a sala de conferência de imprensa

ESTÃO já a ser credenciados 
os mandatários, observado-
res e jornalistas que vão fazer 
a fiscalização, observação e 
acompanhamento das sextas 
eleições autárquicas no país, 
processo iniciado com a mar-
cação da data de 11 de Outubro 
do próximo ano.

Segundo a Comissão Na-
cional de Eleições (CNE), o 
processo decorre desde a mar-
cação das eleições pelo Con-
selho de Ministros e estende-
-se até ao dia da proclamação 
e validação dos resultados da 
votação.

Os partidos políticos deve-
rão, para o efeito, submeter aos 
órgãos competentes pedidos 
de acreditação dos seus fis-
cais até 30 dias antes do início 
do recenseamento eleitoral, 
de acordo com o porta voz da 
CNE, Paulo Cuinica.

Entretanto, a realização do 
recenseamento eleitoral ainda 
não tem datas e a CNE diz que 
só poderá apresentar uma pro-
posta ao Conselho de Ministros 
quando for concluída a consti-
tuição e instalação dos órgãos 

de apoio, bem como o esta-
belecimento do Secretaria-
do Técnico de Administração 
Eleitoral (STAE) nos distritos 
com municípios.

Ainda assim, Paulo Cuinica 
recordou que, cada partido po-
lítico, tem direito de apresen-
tar pedidos para a acreditação 

de dois fiscais, sendo um efec-
tivo e outro suplente em todos 
os postos de recenseamento.

“A acreditação destes fis-
cais, que serão propostos pelos 
partidos políticos, irá decor-
rer até três dias antes do início 
do recenseamento eleitoral”, 
anotou.

Por outro lado, a CNE cha-
ma à atenção para o envol-
vimento de toda a sociedade 
em acções de educação cívica 
desde já, com vista a garantir 
o sucesso do escrutínio que vai 
culminar com a eleição de no-
vas lideranças das autarquias 
locais em 2023.

CNE já prepara escrutínio do dia 11 de Outubro de 2023

A
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ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS

Começa acreditação 
de fiscais e observadores

PARTIDOS sem assento no Parlamento 
estão expectantes na sua participação nas 
sextas eleições autárquicas agendadas para 
11 de Outubro de 2023 e consideram a data 
favorável porque irá permitir a sua organi-
zação interna para uma boa prestação.

A data foi marcada pelo Governo, em 
aprovação da proposta da Comissão Na-
cional de Eleições (CNE), o que para os 
partidos Ecologista e para Reconciliação 
Nacional (PARENA) é uma oportunidade 
para todos os interessados se prepararem 
nos próximos 19 meses que nos separam da 
data.

Para João Massango, secretário-geral 
do partido Ecologista, apesar de o país es-

tar a viver momentos conturbados devido 
à Covid-19, as organizações políticas e da 
sociedade civil já estão em período eleitoral 
e é importante que conheçam as datas fixas 
para o bem da sua preparação.

Massango considerou que o Conse-
lho de Ministros tomou a decisão certa ao 
apreciar positivamente a proposta do órgão 
de gestão eleitoral em Moçambique por-
que, segundo disse, “Outubro é um mês 
que os moçambicanos estão acostumados 
para as eleições”.

Afirmou que a sua formação política vai 
participar no escrutínio de 2023, mas ain-
da não definiu se em todas ou em algumas 
autarquias, decisão que será tomada pela 

Convenção nacional do partido, marcada 
para o Agosto próximo.

Por seu turno, o Partido para Recon-
ciliação Nacional (PARENA) que, segundo 
o seu presidente, André Balate, já afina a 
máquina para marcar presença nas eleições 
autárquicas de 2023, e o Governo demons-
trou o alto sentido de responsabilidade na 
consolidação da democracia em Moçam-
bique.

De acordo com Balate, o partido não 
vai concorrer em todos municípios devi-
do à exiguidade de fundos, o que obriga a 
ter que pensar em estratégias que vão ditar 
a escolha de algumas autarquias onde se 
sente mais confortável.

Extra-parlamentares
garantem participação

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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FUNDAÇÃO MECANISMO DE APOIO À SOCIEDADE CIVIL MASC

ASSEMBLEIA GERAL 

CONVOCATÓRIA
Ao abrigo do disposto no artigo décimo sétimo dos Estatutos da FUNDAÇÃO 

MECANISMO DE APOIO À SOCIEDADE CIVIL (MASC), convoca-se a Assembleia 

Geral para reunir-se no dia 30 de Abril  de 2022, sexta-feira, às 9.00 horas, no 

Southern Sun “ Sala Mphama 1”, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Aprovação da ordem de trabalhos;

2. Aprovação da Acta da Assembleia Geral anterior;

3. Apresentação, discussão e deliberação do Relatório Anual Narrativo e Financeiro 

para o ano 2021;

4. Apresentação, discussão e deliberação sobre o Plano de Actividades e Orçamento 

para o Ano 2022;

5. Discussão e deliberação sobre os pedidos de renúncia de membros da Fundação 

MASC e inclusão de novos membros;   

6. Diversos.

Os documentos relevantes para a Assembleia Geral serão enviados por e-mail com 

uma antecedência de pelo menos 15 dias em relação à data da realização do evento.

Caso no horário marcado não se rena o quórum, a Assembleia reunir-se-á em segunda 

Convocação 30 minutos depois da hora prevista.

Maputo, aos 28 de Março de 2022.

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Vitalina Papadakis

Mecanismo de Apoio
à Sociedade Civil

A 
ORGANIZAÇÃO das 
Nações Unidas (ONU) 
felicita Moçambique 
pelo facto de ter al-
cançado a paridade 

de género no Conselho de Mi-
nistros, semana passada, pela 
primeira vez na sua história.  
Moçambique tornou-se no 
terceiro país a nível continen-
tal e o 14.º no mundo, a alcan-
çar a paridade de género no 
seio do Conselho de Ministros, 
com a nomeação da nova mi-
nistra dos Combatentes, Jose-
fina Mpelo.

“Felicito Moçambique por 
alcançar a paridade de género 
a nível ministerial pela pri-
meira vez na história do país. 
Somente com a participação 
igualitária das mulheres em 
todas as esferas podemos es-
perar alcançar um futuro me-

lhor para todos”, escreveu o 
Secretário-Geral da ONU, An-
tónio Guterres, na sua conta 
Twitter”. 

O mesmo sentimento é ex-
presso em comunicado con-
junto pelo enviado pessoal do 
Secretário-Geral da ONU para 
Moçambique, Mirko Manzo-
ni, e a coordenadora residente 
desta organização mundial, 
Myrta Kaulard. 

O feito resulta do cumpri-
mento da promessa feita pelo 
Presidente da Republica, Fili-
pe Nyusi, em 2021, de melho-
rar a paridade de género em 
todos os sectores do Governo.

“Um ano depois, alcançar 
a paridade de género no Con-
selho de Ministros é um mar-
co histórico na concretização 
de suas palavras e uma forma 
única de celebrar o mês da 

mulher. É reflexo do trabalho 
que está sendo feito para pro-
mover a igualdade de género e 
o empoderamento de mulhe-
res no âmbito nacional, inclu-
sive por meio do investimento 
na educação de raparigas e no 
combate à violência baseada 
no género”, refere o comuni-
cado.

Destaca ainda que, global-
mente, apenas um quinto dos 
cargos ministeriais são ocupa-
dos por mulheres. Assim, Mo-
çambique junta-se a um grupo 
de apenas 14 países que alcan-
çaram a paridade de género 
a este nível e é o terceiro país 
em África a ter 50 por cento ou 
mais de mulheres em cargos 
ministeriais.

“Ao alcançar a paridade 
de género entre os ministros 
de Estado, Moçambique está 

liderando pelo exemplo em 
como construir uma sociedade 
mais pacífica, inclusiva e resi-
liente. Mostra ao mundo que a 
pandemia não pode ser usada 
como desculpa para colocar a 
paridade em espera”, frisou. 
Manzoni e Kaulard conside-
ram que o alcance da pari-
dade de género é um esforço 
colectivo, e manifestaram a 
sua disponibilidade de tra-
balhar em conjunto com as 
instituições moçambicanas e 
todas as partes da sociedade 
para consolidar a conquis-
ta histórica de Moçambique.  
Manzoni, antigo embaixador 
suíço, foi indicado por Guter-
res para facilitar o diálogo en-
tre o Governo moçambicano e 
a Renamo, o maior partido da 
oposição, na busca de uma paz 
efectiva.-(AIM)

ONU felicita 
Moçambique pela 
paridade de género

Josefina Mpelo tomou posse semana passada como ministra dos Combatentes
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ELIAS Camuende foi reeleito 
sábado último, por aclamação, 
para o cargo de secretário pro-
vincial da Associação dos Com-
batentes da Luta de Libertação 
Nacional (ACLLN) de Tete para 
a sua própria sucessão, durante 
a VI conferência provincial da 
agremiação, que decorreu na 
cidade de Tete.

Mobilizar os antigos com-
batentes para reverter o cenário 
de baixo nível de pagamen-
to de quotas, construir sedes 
distritais desta organização da 
Frelimo e concluir as que es-
tão em construção, incluindo 
a sede provincial, são os prin-
cipais desafios do reconduzido 
por unanimidade para um novo 
mandato.

Falando após a reeleição, 
Camuende prometeu pautar 
pela sensibilização como es-
tratégia para melhorar a quo-
tização, assim como para levar 
sempre os membros a apoiarem 
a Frelimo no alcance dos seus 
objectivos.

“São quatro os distritos 
sem sedes, portanto não faltam 
muitas para chegarmos às 15. 
As actividades de construção 
estão em curso e vamos con-
seguir cobrir todos principais 
pontos da província”, perspec-
tivou.

TETE

Camuende mantém-se
na liderança da ACLLN

Quanto à conferência na-
cional da ACLLN, a ter lugar 
em Abril próximo, revelou que 
o actual secretário-geral, Fer-
nando Faustino, tende a reunir 
consenso no seio dos membros 
ao nível de Tete e, sendo assim, 
esta região do país irá apoiar a 
sua reeleição para o cargo, pois 
acredita que fez um bom traba-
lho durante o mandato que está 

na recta final.
O primeiro secretário da 

Frelimo em Tete, Gonçalves 
Gemusse, exortou os membros 
da ACLLN para apoiarem in-
condicionalmente Camuende 
na realização do plano do ór-
gão, seguindo sempre a disci-
plina patriótica e obediência de 
um comando único, sobretudo 
nesta fase em que se avizinham 

as eleições autárquicas, em 
2023, e gerais em 2024.

Por seu turno, Fernando 
Faustino recomendou a lide-
rança provincial da Frelimo 
a acarinhar os antigos com-
batentes, explicando que a 
ACLLN é uma organização com 
muita relevância e com forte 
influência nas decisões do par-
tido no poder.

Novo secretariado da ACLLN em Tete, com Elias Camoende à direita

D
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

CONVITE PARA CONCURSO

O escritório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em Moçambique 

vem pelo presente convidar empresas elegíveis a submeterem propostas para obras de 

construção civil de Laboratórios pré-fabricados de Biologia Molecular, em três lotes: LOTE 
1: GAZA (Xai-Xai); LOTE 2: MANICA (Chimoio) e LOTE 3: NIASSA (Lichinga). 
O PNUD Moçambique espera contratar até três (3) empresas de construção de pré-fabricados. O 

pacote completo de documentos de concurso está disponível para download grátis na plataforma 

eTendering do PNUD:

https://etendering.partneragencies.org  Event ID: ITB012022

Os documentos também estão disponíveis no site: UNDP | Procurement Notices - ITB012022 

e no site da UNGM: https://www.ungm.org/Public/Notice 

IMPORTANTE: Este processo exige que as empresas interessadas se registem na plataforma 

segura de eTendering do PNUD. As empresas ainda não registadas no “etendering” e que desejam 

visualizar o arquivo poderão usar os seguintes dados temporários:

Username: event.guest      Password: why2change

As empresas elegíveis são convidadas a submeterem propostas, em Inglês e Português, até ao 
dia 1 de Abril de 2022, na plataforma “eTendering”.

Os detalhes completos do processo estão devidamente mencionados nos documentos de 

concurso. Favor de prestar atenção nos requisitos obrigatórios (Mandatory) do concurso, pois 

a sua não submissão leva a desqualificação da proposta.

As questões relacionadas a este anúncio devem ser enviadas para: 

procurement.mozambique@undp,org

Limitação de responsabilidade
Sob nenhuma circunstância o escritório do PNUD em Moçambique será responsabilizado por 

perdas, dívidas, custos, reclamações, danos, impostos, despesas ou despesas resultantes de 

informações recebidas pelo licitante fora do contacto acima.

Apenas pedidos de esclarecimentos devem  ser enviados para este endereço de e-mail. 
Pedidos enviados para este endereço de e-mail serão desqualificados.

Unidade de Procurement PNUD Moçambique

Sede:

Moçambique, Caixa Postal 263, Songo – Tete
PBX: +258 252 80000, +258 252 82220
Conselho de Administração: +258 252 82273, +258 252 82221/4
Fax: +258 252 82364, E-mail: cas.songo@hcb.co.mz
http://www.hcb.co.mz

Escritório de Maputo:

Av. 25 de Setembro, 420 – 6º Andar – Maputo
PBX: +258 213 50700
Fax: +258 21 314148, E-mail: cas.maputo@hcb.co.mz

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ACOPLADOS AOS VEÍCULOS 
ESPECIAIS E LIGEIROS DE COMBATE À INCÊNDIO.

CONCURSO Nº: HCB/DSA/ MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
ACOPLADOS AOS VEÍCULOS ESPECIAIS E LIGEIROS                                    

DE COMBATE À INCÊNDIO/007/2022 

A Hidroeléctrica de Cahora Bassa, SA («HCB») pretende lançar um concurso, cujo objectivo é de contratar 

uma empresa especializada que possa executar os trabalhos de manutenção preventiva e correctiva dos 

equipamentos acoplados aos veículos especiais e ligeiros de combate à incêndio na Vila do Songo, Província 

de Tete, com qualidade comprovada e a um preço competitivo. 

Neste contexto, é feito o presente Pedido de Manifestação de Interesse (MI) a todas as empresas qualificadas 
e com experiência comprovada para estes serviços. Os interessados deverão, impreterivelmente reunir os 

seguintes requisitos mínimos de elegibilidade:

1. Possuir Certidão de registo comercial, Estatutos e Alvará para execução de serviços de manutenção 

de equipamentos acoplados aos veículos de combate à incêndio;

2. Perfil da empresa destacando a experiência relevante geral em manutenção preventiva e correctiva 
de equipamentos acoplados aos veículos de combate à incêndio;

3. Possuir experiência em trabalhos de natureza e complexidade similares nos últimos 5 anos (pelo 

menos 3 referências de boa execução trabalhos de natureza e dimensões similares e comprovados 

,mediante a apresentação de cartas abonatórias);

4. Possuir recursos humanos, equipamentos e estrutura de gestão, com qualificações e competência 
para executar trabalhos de natureza similar ao objecto do concurso;

5. Possuir a certidão de quitação que comprove que o concorrente tem situação regularizada nas 

Finanças e Segurança Social;

6. Possuir a declaração que demonstra que o concorrente não está em processo de insolvência e recuperação;

As instituições interessadas e que reúnam os requisitos mínimos acima referidos poderão obter, sem quais-

quer custos o caderno de encargos, mediante solicitação através do endereço electrónico: concurso-ma-
nutencao-equipamentos-incendio@hcb.co.mz, até ao dia 6 de Abril de 2022.

Na referida Manifestação de Interesse deverá indicar o nome da empresa e constar no campo “Assunto” do 

e-mail o texto “ HCB/DSA/ MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ACOPLADOS AOS VEÍCULOS ESPECIAIS 
E LIGEIROS DE COMBATE À INCÊNDIO/007/2022 – Manifestação de interesse”.

O concurso será regido pelos procedimentos de Aquisição de Bens e Serviços em vigor na HCB.

Songo, aos 24 de Março de 2022
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A energia está a 
reinventar-se. 
E nós também!

Total está a 
transformar-se 
e a tornar-se 
TotalEnergies

1772
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SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL

ESTUDO DE VIABILIDADE PARA O ESTABELECIMENTO DE UMA UNIDADE DE 

CAPTURA E TRANSLOCAÇÃO DE ANIMAIS BRAVIOS EM MOÇAMBIQUE

País: Moçambique

Nome do Projecto: Projecto de Resiliência do Norte de Moçambique (MozNorte)

Fonte de Financiamento: IDA  69320

Referência do Contrato: 18/ANAC/MOZNORTE/IC/22

O Governo de Moçambique recebeu um financiamento do Banco Mundial para custear o 
Projecto de Resiliência do Norte de Moçambique (MozNorte). O projecto terá a duração 
de 5 anos (2021 – 2026), e será implementado a nível de três províncias do norte de 
Moçambique, nomeadamente: Cabo Delgado, Nampula e Niassa.

O MozNorte será implementado pela Fundação para a Conservação da Biodiversidade 
(BIOFUND), em coordenação com três Ministérios (MADER, MTA e MIPAIP), incluindo 
o FNDS e ProAzul, com o objectivo de melhorar o acesso aos meios de subsistência das 
comunidades vulneráveis e a gestão dos recursos naturais em áreas rurais seleccionadas 
do norte de Moçambique. Neste contexto, a BIOFUND pretende aplicar parte dos recursos 
com vista a contratação de um consultor individual para elaborar o estudo de 
viabilidade para o estabelecimento de uma unidade de captura e translocação 
de animais bravios em Moçambique. A duração inicial do contrato será de 2 meses e 
espera-se que o contrato seja implementado entre Maio e junho de 2022.

A descrição detalhada dos serviços pode ser encontrada nos  termos de referência, os quais 
podem ser solicitados através do email seguinte: concursos@biofund.org.mz.

Deste modo, a BIOFUND, agência implementadora do projecto, convida candidatos 
interessados e com o perfil requerido a submeterem as suas propostas de candidatura , 
apresentando os seguintes documentos: (i) carta de candidatura; (ii) Curriculum Vitae; 
(iii) cópia de certificados de habilitações académicas e profissionais; e (iv) 3 referências 
que poderão ser contactadas durante o processo de avaliação.

Os requisitos mínimos de qualificação incluem:

a)  Possuir pelo menos o grau universitário nas áreas de veterinária, gestão dos 
recursos naturais, gestão de negócios e áreas afins. Nível de pós-graduação é uma 
vantagem

b)  Ter pelo menos 5 anos de experiência em programas de translocação e/ou 
repovoamento de animais bravios; 

c)  Ter desenvolvido tarefas similares em Moçambique ou em países comparáveis; 
d)  Ter participado em programas de captura e translocação ou repovoamento de 

animais em Moçambique é uma vantagem; 
e)  Possuir experiência comprovada na realização de programas/planos de captura e 

translocação de animais envolvendo instituições Governo, Sector Privado, ONG’s e 
outros actores; 

f)  Ter desenvolvido ou participado em programas de mitigação de conflito homem 
fauna bravia. Realização destas actividades em Moçambique é uma vantagem; e

g)  Conhecimento sólidos do Sistema das Áreas de Conservação de Moçambique.

Chama-se atenção aos consultores interessados para a secção III, parágrafo 3.14, 3.16 
e 3.17 do Regulamento de Aquisições do Banco Mundial “Procurement Regulations for 

IPF Borrowers” de Novembro de 2020, que estabelece a política do Banco Mundial no 
concernente à conflitos de interesse.

O Consultor Individual será seleccionado de acordo com o método Selecção de Consultor 
Individual (IC), estabelecido no Regulamento de Aquisições.

As manifestações de interesse deverão ser submetidas através do endereço eletrónico 
concursos@biofund.org.mz, até as 17:00 horas do dia 11 de Abril de 2022, colocando 

como título do email: “18/ANAC/MozNorte/IC/22 - contratação de um consultor 
individual para elaborar o estudo de viabilidade para o estabelecimento de uma 
unidade de captura e translocação de animais bravios em Moçambique” . A não 
indicação do assunto pode fazer com que a candidatura não seja considerada.

Só serão contactados candidatos pré-seleccionados.

BIOFUND – Fundação para a Conservação da 
Biodiversidade 

Av. Tomás Nduda, 1038
Maputo, Moçambique

Tel. 21 499 958

Fax:21 499 957

Email: concursos@biofund.org.mz

CONCURSO Nº 004/FDC/22/SCI

PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PARA ELABORAÇÃO DE FERRAMENTAS DE MONITORIA e 
AVALIAÇÃO NO ÂMBITO DE DIREITOS HUMANOS PARA A SAÚDE

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

No âmbito da implementação das actividades de Direitos Humanos com o objectivo de eliminar o Estigma e a Discriminação no seio das 
pessoas vivendo com o HIV e nos pacientes com tuberculose, o Ministério da Saúde com apoio do Fundo Global na luta contra Tuberculose, 
HIV e SIDA e Malária iniciou um processo de formação dos profissionais de saúde á diferentes níveis e de Instituições de Formação em 
Saúde em matéria de Direitos Humanos. Neste sentido, para aferir a implementação de intervenções específicas de eliminação de estigma 
e discriminação nas unidades sanitárias com Serviços TARV e de TB pretende-se introduzir uma ferramenta de Monitoria e Avaliação para 
verificação e avaliação da conjuntura do Estigma e Discriminação nas Unidades Sanitárias de modo a garantir a provisão de serviços mais 
humanizados e com melhor qualidade. 

É neste contexto que a FDC pretende contratar Serviços de Consultoria Individual para elaboração de ferramentas de monitoria e 
avaliação no âmbito de direitos humanos para a saúde.

Mais detalhes sobre cada uma das consultorias, podem ser encontrados nos Termos de Referência que deverão ser solicitados: 
contratações@fdc.org.mz 

Objectivo Geral
Desenvolver um sistema recolha de dados para apoiar na monitoria e avaliação das atividades de Direitos Humanos. 

Objectivos específicos

ü	Definir indicadores de Direitos Humanos, estigma e discriminação no contexto de saúde;

ü	Elaborar uma ferramenta para auto-avaliação dos provedores de saúde;

ü	Elaborar uma ferramenta capaz de recolher informação relativa ao desempenho dos provedores através da auto-avaliação; 

ü	Identificar um repositório de dados onde os mesmos podem ser armazenados e extraídos sempre que necessário;

ü	Elaborar uma ferramenta de supervisão e adaptar o formulário de avaliação do desempenho numa ferramenta electrónica que 
possa ser usada em dispositivos móveis (ex. tablets) e que possibilite a recolha de dados, seu armazenamento num repositório, a 
partir do qual será possível extrair os dados para análise e tomada de decisão. 

Escopo do Trabalho
O Consultor trabalhará directamente com os oficiais de Monitoria e Avaliação do Programa Nacional de Controlo de ITS- HIV e SIDA, 
Programa Nacional de Controlo da Tuberculose, DPC (DIS) e gestores das Unidades Sanitárias TARV de implementação do Programa de 
Humanização seleccionadas e com outros técnicos afins que fornecerão dados e contributos iniciais para a estrutura e desenho do sistema 
de monitoria e avaliação.

Duração da consultoria
A consultoria terá uma duração de 6 meses.

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 11 de Abril 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, Março 2022
Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INSTITUTO DE CEREAIS DE MOÇAMBIUQE, IP
DEPARTAMENTO DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO 

1. O Instituto de Cereais de Moçambique, IP convida empresas nacionais singulares ou 
colectivas, que estejam inscritas no Cadastro Único a apresentarem propostas fechadas 
para o concurso abaixo indicado:

Nº do Concurso Objecto do
Concurso

Modalidade 
de

Contratação

Data e hora- 
limite para a  
entrega das 
Propostas

Data e hora 
de abertura 

das 
Propostas

04/ICM, IP/DG/
DA/2022

Aquisição de 
Equipamento 
Informático

Concurso
Limitado

19/4/2022
10.00 horas

19/4/2022
10.15 horas

2.  Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, consultar ou comprar o 
Documento de Concurso, durante as horas normais de expediente no Instituto de Cereais 
de Moçambique-ICM, sito na Avenida Zedequias Manganhela nº 309, 1º Andar, Cidade de 
Maputo, pela importância de 1.500,00MT. (mil e quinhentos meticais) não reembolsável.

3.  As propostas do concurso deverão ser entregues no endereço, data e hora acima indicados.

4.  As propostas do concurso serão abertas na presença dos concorrentes e/ou dos seus 
representantes, que desejarem assistir ao acto, no endereço, hora e data acima indicados.

5.  As propostas do concurso deverão permanecer válidas pelo prazo máximo de 120 dias, 
após a data da sua abertura.

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

de 8 de Março.

Maputo, aos 24 de Março de 2022

A Autoridade Competente
(Assinatura Ilegível)
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SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL

ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 
PADRÃO PARA A EMISSÃO DE 

CERTIFICADOS DE POSSE DE TROFÉUS

País: Moçambique
Nome do Projecto: Projecto de Resiliência do Norte de 
Moçambique (MozNorte)
Fonte de Financiamento: IDA  69320
Referência do Contrato: 19/ANAC/MOZNORTE/IC/22

O Governo de Moçambique recebeu um financiamento do Banco 
Mundial para custear o Projecto de Resiliência do Norte de 
Moçambique (MozNorte). O projecto terá a duração de 5 anos 
(2021 – 2026) e será implementado a nível de três províncias do 
norte de Moçambique, nomeadamente: Cabo Delgado, Nampula 
e Niassa.

O MozNorte será implementado pela Fundação para a 
Conservação da Biodiversidade (BIOFUND), em coordenação 
com três Ministérios (MADER, MTA e MIPAIP), incluindo o 
FNDS e ProAzul, com o objectivo de melhorar o acesso aos 
meios de subsistência das comunidades vulneráveis e a gestão 
dos recursos naturais em áreas rurais seleccionadas do norte 
de Moçambique. Neste contexto, a BIOFUND pretende aplicar 
parte dos recursos com vista a contratação de um consultor 
individual para elaboração de procedimentos padrão para 
a emissão de certificados de posse de troféus. A duração 
inicial do contrato será de 2 meses e espera-se que o contrato 
seja implementado entre Maio e junho de 2022.
A descrição detalhada dos serviços pode ser encontrada nos  
termos de referência, os quais podem ser solicitados através do 
email seguinte: concursos@biofund.org.mz.
Deste modo, a BIOFUND, agência implementadora do projecto, 
convida candidatos interessados e com o perfil requerido a 
submeterem as suas propostas de candidatura , apresentando os 
seguintes documentos: (i) carta de candidatura; (ii) Curriculum 
Vitae; (iii) cópia de certificados de habilitações académicas e 
profissionais; e (iv) 3 referências que poderão ser contactadas 
durante o processo de avaliação.
Os requisitos mínimos de qualificação incluem:

a)  Nível superior nas áreas de gestão dos recursos naturais, 
maneio de fauna, gestão ambiental, gestão do turismo e 
áreas afins;

b)  Experiência de pelo menos 10 anos  em trabalhos similares 
em Moçambique, na região ou em países comparáveis; 

c)  Experiência na componente de caça desportiva é uma 
vantagem; 

d)  Competência profissional da área de design gráfico  para 
concepção do certificado de posse; 

e)  Conhecer a legislação moçambicana sobre conservação e 
protecção da biodiversidade com ênfase para a legislação 
sobre caça; e

f)  Conhecimento de matérias sobre aplicação da lei sobre a 
protecção da vida selvagem é uma vantagem.

Chama-se atenção aos consultores interessados para a secção 
III, parágrafo 3.14, 3.16 e 3.17 do Regulamento de Aquisições do 
Banco Mundial “Procurement Regulations for IPF Borrowers” de 
Novembro de 2020, que estabelece a política do Banco Mundial 
no concernente à conflitos de interesse.
O Consultor Individual será seleccionado de acordo com o 
método Selecção de Consultor Individual (IC), estabelecido no 
Regulamento de Aquisições.
As manifestações de interesse deverão ser submetidas através 
do endereço eletrónico concursos@biofund.org.mz, até as 
17.00 horas do dia 11 de Abril de 2022, colocando com o título 
do email: “19/ANAC/MozNorte/IC/22 - contratação de um 
consultor individual para elaboração de procedimentos 
padrão para a emissão de certificados de posse de troféus”  
A não indicação do assunto pode fazer com que a candidatura 
não seja considerada.
Só serão contactados candidatos pré-seleccionados.

BIOFUND – Fundação para a Conservação da Biodiversidade 
Av. Tomás Nduda, 1038
Maputo, Moçambique

Tel. 21 499 958
Fax:21 499 957

Email: concursos@biofund.org.mz

O Venerando Juiz-Conselheiro do Tribunal Administrativo 

faz saber que correm editos de 30 (trinta) dias, contados 

a partir da data da sua publicação, notificando o Sr. João 
Américo Tumula, residente na Cidade de Quelimane, 

contactável pelo n.º 825863395, apelante nos autos do 

Recurso de apelação n.˚10/2011, interposto contra o 
Governador da província da Zambeze, relativamente ao 

Acórdão n.˚ 140/2010, proferido pela I Secção deste Tribunal, 
para comparecer, querendo, no Cartório do Plenário deste 

Tribunal, onde será notificado de todo o conteúdo do douto 

despacho.-----------------------------------------------------------------                     

E para constar se lavrou este anúncio e outros de igual teor, 
que vão ser afixados nos lugares designados por lei-------------

Maputo, aos 21 de Março de 2022

O Escrivão de Direito Provincial

__________________________
Joaquim Rodrigues Cipriano Godinho

Verifiquei
Juiz-Conselheiro Relator

———————————

Dr. João Varimelo
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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

ANÚNCIO

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



PUBLICIDADE14 Segunda-feira, 28 de Março de 2022

ANÚNCIO DE
VENDA DE IMÓVES 

1 (Uma) C T asa ipo 2
1 Sala de Estar | 1 Sala de Jantar | 
1 Quarto Suite | 2 Quartos | 2 WC 
Comuns | 1 Cozinha | Corredor | 
Varanda Frontal

1 (Uma) C T asa ipo 2
1 Sala Comum |  1 Quarto | 
Cozinha | Varanda Frontal

Localização: Província de Tete, 
C i da de  de  Te t e ,  B a i r r o 
Chingodzi, proximo a paragem 
Bamba Center.

2 CASAS 

10 CASAS 

1 CASA 

1 (Uma) Casa Tipo 7
1 Sala de Jantar | 1 Sala de 
visita | Corredor | 1 Cozinha
2 Varandas | 3 wc´s

2 (Duas) Casas Tipo 2
2 Quartos | 2 Salas | 1 Casa de 
Banho Exterior (Anexo)

4 (Quatro) Casas Tipo 4
4 Quartos  4 Salas | Corredor | |
1 Casa de Banho Exterior 
(Anexo)

2 (Duas) Casas Tipo 2
2 Quartos | 2 Salas

1 (Uma) Casa 3
3 Quartos | 3 Salas

1 Moageira Funcional

Localização: Província de 
Tete, Cidade de Tete, Bairro 
Matundo, próximo à paragem 
Centro de Saúde.

1 (Uma) Casa Tipo 3
1 Sala de Estar | 1 Sala de Jantar 
| 2 WC
1 Cozinha | 1 Dispensa | 2 
Varandas

Localização: Província de 
Manica, Distrito de Manica 
Posto Administrativo de 
Messica (A 20km de Manica).

Contactos: +258 873729878  | 21499543 | casasavenda@gmail.com 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

__________

PROVÍNCIA DE MAPUTO

DIRECÇÃO PROVINCIAL DE AGRICULTURA E PESCAS

REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

Anúncio de Concursos
1. A Direcção Provincial de Agricultura e Pescas de Maputo convida  todas pessoas singulares e empresas elegíveis inscritas no cadastro 

único de empreiteiros de obras públicas, fornecedores de bens e prestadores de serviços ao Estado interessadas a apresentarem 

propostas em cartas fechadas para os seguintes objectos de concursos:

N° Concurso Objecto
Data e hora de 

entrega Propostas.
Data e hora de abertura de 

Propostas.

Data, hora e Local de 
partida para visita ao local 
das Obras

Garantia 
Provisória 

(MT)

1
35K/
CL/001/2022-
Bens

Aquisição de Semente 
de Milho e de 
Hortícolas Diversas

11/4/2022
às 9.00 horas

11/4/2022 
às 9.15 horas

- N/A

2
35K/
CL/002/2022-
Bens

Aquisição de Droga 
Carracicida para banho 
do gado bovino

11/4/2022 
às 11.00 horas

11/4/2022 
às 11.15 horas -

N/A

3
35K/
CL/003/2022-
Bens

Aquisição de Gado para 
o fomento Pecuário.

11/4/2022 
às 13.00 horas

11/4/2022 
às 13.15 horas

- N/A

4
35K/
CL/004/2022-
Obras

Reabilitação de 
tanque carracicida de 
hindane no Distrito de 
Matutuíne

12/4/2022
às 9.00 horas

12/4/2022 
às 9.15 horas

Dia 1/4/2022
Local de Partida SDAE- 
Matutuíne, 8.30 horas

N/A

5 
35K/
CPD/001/2022-
Obras

Reabilitação de 
Tanques piscícolas nos 
Distritos de Matutuíne, 
Boane e Moamba

12/4/2022
 às 11.00 horas

12/4/2022 
às 11.15 horas

Dia 31/3/2022
Local de Partida, zona pecuária, 
na Matola-Rio, pelas 8.30 horas

Dia 1/4/2022
Local de Partida SDAE- 
Matutuíne, 8.30 horas

Dia 5/3/2022
Local de Partida SDAE- 

Moamba, 8.30 horas

N/A

6
35K/
CC/002/2022-
Serviços

Arrendamento do 
Centro Social da 
DPAPM

5/4/2022
 às 9. 00 horas

-
Visita ao centro social

Dia 31/3/2022 , local DPAPM. 
9.00 horas

N/A

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

pela importância não reembolsável de 1.000,00MT(mil meticais), depositada na conta n°21390053, Millennium Bim, em nome 

da DPADR-Maputo, na Direcção Provincial de Agricultura e Pescas de Maputo, Repartição de Aquisições, Salas Anexas, Rua de Sofala 

n˚ 12.145, Matola “F”, Celular 879099123.

3.  As propostas serão abertas em sessão pública na presença dos Concorrentes que desejarem comparecer no endereço seguinte:

Direcção Provincial de Agricultura e Pescas de Maputo

Sala de Reuniões, Matola ‘’F”, Rua de Sofala n˚ 12.145 Cell: 879099123
Município da Matola - Província de Maputo.

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˚ 5/2016, de 8 de Março.

Matola, aos 22 de Março de 2022

A Directora Provincial 
Entidade Competente

 
 (Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO
DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO Nº 58A000741/AD/17/2022-
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS

O Hospital Central de Maputo convida  todos os interessados que reúnam os requisitos de elegibilidade para 

contratação com o Estado a apresentarem propostas em cartas fechadas para o arrendamento de 32 (trinta e 

dois) imóveis habitacionais mobilados, para o alojamento de médicos estrangeiros afectos ao HCM.

Preferencialmente, os imóveis habitacionais devem estar localizados nos seguintes endereços:

a) Bairro Central ou Polana Central, nas seguintes delimitações: Av.Fernando Orlando Magumbwe;

b) Bairro da Coop: Av. Vladimir Lenine, Av. Karl Max, Av. Paulo Samuel Kankhomba, Av. Agostinho Neto e 

Filipe Samuel Magaia, Av. Patrício Lumunba, Av. Amílcar Cabral, Crisanto Cristiano, Mohamed Sekou 

Touré, Eduardo Mondlane, Rua do Quionga, Rua Gabriel Simbine, Rua da Resistênia, Av. Keneth Kaunda, 

Av.24 de Julho, Rua do Dão, Rua do telégrafo e Rua Carlos Alberto.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar  e levantar os termos de referências na 

UGEA do Hospital Central de Maputo, sita no endereço abaixo indicado:

HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO

DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES – UGEA

Av.Agostinho Neto, nº 1164- Bloco Central  -3º Andar esquerdo –Telefax :

21 333349

Cidade de Maputo-Moçambique

As propostas apresentadas pelos interessados deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos:

c) Fotocópia autenticada do título de proprietário do imóvel ou Certidão de registo predial;

d) Fotocópia autenticada do documento de identificação, em caso de pessoas singulares;
e)  Fotocópia autenticada da Escritura Pública ou documento  equivalente, no caso de pessoas Colectivas;

f) Declaração reconhecida pelo Cartório Nacional de não se encontrar em nenhuma situação de impedi-

mento de contratar com o Estado, nos termos da legislação vigente:

As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado, até às 14.00 horas do dia 14 de Março de 

2022.

O processo de contratação 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.

Cordiais saudações.

A Directora Administrativa

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO

DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA

Nota n.º 471071.41/DA-UGEA/2022                                                           Maputo, 25 de Março de 2022

Assunto:  Concurso Número N.º 58A000741/CP/37/2021 - Aquisição de jalecas e uniformes 
de Maqueiros, Copeiras, Atendentes, Agentes de Serviço, administrativos das 
Enfermarias, Seguranças e Motoristas para o HCM.

- NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO -

Nos termos do artigo 35 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, 

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

Março, notifica-se à V. Excia a adjudicação do concurso acima, de acordo com o seguinte:

I. Lote 1 – Jalecas -Serigrafia NS Machongane E.I -  no valor unitário de 3,000.00MT para fornecimento até 

um valor global de 917,400.00 (novecentos e dezassete mil e quatrocentos meticais) Incluindo Iva.

II. Lote 2 - Uniforme de Maqueiro - Serigrafia NS Machongane E.I - no valor unitário de 2,900.00MT, para 

fornecimento até um valor global de 127,600.00 (cento e vinte e sete mil e seiscentos meticais) Incluindo 

Iva.

III. Lote 3 - Uniforme de copeira - Serigrafia NS Machongane E.I - no valor unitário de 2,300.00 MT, para 

fornecimento até um valor global de 464,600.00 (quatrocentos e sessenta e quatro mil e seiscentos 

meticais) Incluindo Iva.

IV. Lote 4 - Uniforme de Atendentes - Fátima Trading - no valor unitário de 4,083.30 MT, para fornecimento 

até um valor global de 326,664.00 (trezentos e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro meticais) 

Incluindo Iva.

V. Lote 5 - Uniforme de Agente de Serviço - Serigrafia NS Machongane E.I - no valor unitário de 5,400.00 
MT, para fornecimento até um valor global de 12,322,800.00 (doze milhões, trezentos e vinte e dois mil e 

novecentos meticais) Incluindo Iva.

VI. Lote 6 - Uniforme de Administrativo da enfermaria - Serigrafia NS Machongane E.I - no valor unitário de 
5,500.00 MT, para fornecimento até um valor global de 4,609,000.00 (quatro milhões, seiscentos e nove 

mil meticais) Incluindo Iva.

VII. Lote 7 - Uniforme de Segurança - Serigrafia NS Machongane E.I - no valor unitário de 7,500.00MT, para 

fornecimento até um valor global de 690,000.00 (seiscentos e noventa mil meticais) Incluindo Iva.

VIII. Lote 8 - Uniforme de Motorista - Serigrafia NS Machongane E.I -  no valor unitário de 3,600.00 MT, para 

fornecimento até um valor global de 259,200.00 (duzentos e cinquenta e nove mil e duzentos meticais) 

Incluindo Iva.

A Direcção Administrativa

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E EMPREGO

INSTITUTO NACIONAL DA JUVENTUDE, IP
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS

O Instituto Nacional da Juventude, IP convida empresas inscritas no 

cadastro único interessadas a apresentarem propostas em cartas fechadas 

para o fornecimento de diversos serviços conforme a tabela abaixo 

discriminado:

Nº Concurso
Objecto do 
Concurso

Modalidade 
Validade 

das 
Propostas

Data e hora- 
limite para

Apresentação 
de

Propostas

Data e hora 
de abertura

Garantia
Provisória

31A002441/CP/003/2022

Contratação de 
Serviços para 
Emissão de 

Passagens Aéreas

Concurso 
Público
90 dias

18/4/2022 às 
9.00 horas

18/4/2022 às 
9.15 horas

97.500,00MT

31A002441/CP/004/2022
Contratação de 
Serviços para 

Produção de Eventos 

Concurso 
Público
90 dias

18/4/2022 às 
10.00 horas

18/4/2022 às 
10.15 horas

75.000,00MT

31A002441CL0062/2022
Contratação de 

Serviços de Aluguer 
de Viaturas

Concurso 
Limitado
60 dias

12/4/2022 às 
9.00 horas

12/4/2022 às 
9.15 horas

N/A

31A002441CL82/
2022

Contratação de 
Serviços de Revisão 

de Viaturas

Concurso 
Limitado
60 dias

12/4/2022 às 
10.00 horas

12/4/2022 às 
10.15 horas

N/A

31A002441CL72
/2022

Contratação de 
Serviços de Revisão 

de Instalação 
Eléctrica

Concurso 
Limitado
60 dias

12/4/2022 às 
11.00 horas

12/4/2022 às 
11.15 horas

N/A

31A002441/CL/0009/2022

Contratação de 
Serviços para 

manutenção de 
equipamento 
informático

Concurso 
Limitado
60 dias

12/4/2022 às 
12.00 horas

12/4/2022 às 
12.15 horas

N/A

31A00244CL/0010/2022

Contratação de 
Serviços de Limpeza 

e resíduo de lixo, 
manutenção de 

dispensador de gel e 
desinfetante

Concurso 
Limitado
60 dias

12/4/2022 às 
13.00 horas

12/4/2022 às 
13.15 horas

N/A

31A002441/CC/0008/2022

Contratação 
de Serviços de 
canalização, 
fumigação e 
desratização

Concurso 
por cotações

60 dias

4/4/2022 às 
9.00 horas

4/4/2022 às 
9.15 horas

N/A

31A002441/CC/0009/2022

Contratação para 
prestação de serviços 

de manutenção de 
telefones internos e 

rede de voz

Concurso 
por cotações

60 dias

4/4/2022 às 
10.00 horas

4/4/2022 às 
10.15 horas

N/A

31A002441CC0010/2022

Contratação 
de Serviços de 
manutenção e 

reparação de ar- 
condicionados e 

geleiras

Concurso 
por cotações

60 dias

4/4/2022 às 
11.00 horas

4/4/2022 às 
11.15 horas

N/A

1. Os concorrentes poderão adquirir cadernos de encargos pelo valor 

de 1.000,00MT(mil meticais) não reembolsáveis mediante 

apresentação do talão depósito do BCI para conta nº-5117865610001 

em nome do Instituto Nacional da Juventude. Outrossim, poderão 

consultar toda a informação necessária para elaboração das propostas 

nos dias úteis na hora normal do expediente. As propostas deverão 

ser entregues 15 minutos antes da hora de abertura na Secretaria da 

Repartição de Aquisições sito na Av. 25 de Setembro nº 1018 R/C 

Cidade de Maputo, local onde serão abertas quinze minutos depois 

na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

2. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de 

Empreitada de Obras Públicas e Prestação de Serviços ao Estado, 

aprovado pelo Decreto nº5/2016 de 8 de Março.

Maputo, aos 28 de Março de 2022

Autoridade Competente

(Ilegível)
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ANÚNCIO DE VAGA

A Missão dos EUA em Maputo / Moçambique procura candidatos elegíveis e 

qualificados para a vaga de Chefe da Equipa de Manutenção Eléctrica.

FUNÇÃO BÁSICA  
O titular reporta directamente ao Engenheiro Mecânico. O titular da posição é 
contratado como supervisor de uma equipa constituída por um Técnico de Controlo 
de Climatização, uma equipa de Técnicos de Climatização e de Canalização e 
Ajudantes para realizar trabalhos especializados de manutenção e reparação ao 
nível de mecânico experiente. O trabalho será realizado no Novo Complexo da 
Embaixada/Novo Complexo do Consulado (NEC/NCC) nos componentes eléctricos 
críticos e não críticos dentro dos edifícios funcionais/escritórios, anexos e edifícios 
residenciais, infra-estruturas acima e abaixo do nível do solo, instalações recreativas 
e outras propriedades do Governo Americano assim como as arrendadas. O líder da 
equipa é responsável por atribuir ordens de serviço à equipa mecânica e assegurar 
que o trabalho seja concluído a tempo e de acordo com os padrões da Missão. 
À equipa mecânica podem ser atribuídas tarefas como o apoio ao Sistema de 
Automação Predial, Planta de Resfriamento, Unidades de Tratamento de Ar, Sistema 
de Volume de Ar Variável (VAV), Planta de Tratamento de Água Potável e Sistema 
de Distribuição, Sistemas de Gestão de Esgotos Sanitários e de Águas Pluviais, e os 
Sistemas Separadores de Óleo e Água. As responsabilidades incluem a supervisão 
do pessoal de manutenção dos postos que mantém todo o equipamento e sistema 
mecânico em todo o escritório do Novo Complexo da Embaixada (NEC), edifícios 
residenciais e anexos e os respectivos recintos.

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

Todos os candidatos interessados nesta posição deverão submeter a sua candidatura 
até ao dia 8 de abril de 2022, através do seguinte link: https://erajobs.state.
gov/dos-era/moz/vacancysearch/searchVacancies.hms
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ANÚNCIO DE VAGA

A Missão dos EUA em Maputo / Moçambique procura candidatos elegíveis 

e qualificados para a vaga de Chefe da Secção de Saúde Materno-Infantil 
.

FUNÇÃO BÁSICA  

O titular da posição serve como Chefe da Secção de Prevenção da 
Transmissão Vertical e Tratamento Pediátrico (também referido como 
Chefe da Secção de Saúde Materno-Infantil) para o escritório do HHS/
CDC-Moçambique e tem a responsabilidade principal de proporcionar 
uma  gestão técnica, administrativa, programática e fiscal abrangente dos 
programas de Prevenção da Transmissão Vertical e tratamento pediátrico 

em Moçambique. As responsabilidades incluem o desenvolvimento 

de programas, implementação, monitoria e avaliação e elaboração de 

relatórios. O Chefe da Secção serve como especialista principal sénior 
de saúde do CDC em Prevenção da Transmissão Vertical e programas de 
tratamento pediátrico e representa o HHS/CDC ao mais alto nível, incluindo 
em reuniões nacionais e internacionais de estratégia técnica e grupos de 
política.    

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

Todos os candidatos interessados nesta posição deverão submeter a sua 
candidatura até o dia 6 de maio de 2022, através do seguinte link: https://
erajobs.state.gov/dos-era/moz/vacancysearch/searchVacancies.hms

 Rua Mateus Sansão Muthemba, n° 476, R/C – Maputo – Moçambique 
Telefone n° 21 485307 – Fax: 21 492739 

Email: amecon@amecon.org.mz / amecon@tvcabo.co.mz

 

CONVOCATÓRIA 

Em conformidade com o disposto no artigo décimo nono, número quatro dos 
Estatutos da AMECON – Associação Moçambicana de Economistas, são por este 
meio convocados os membros desta Associação para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária a ter lugar no dia 20 de Abril de 2022 (quarta-feira), pelas 17.00 
horas, no Centro de Conferências da TMCEL  localizado na Av. Kim Il Sung, com a 
seguinte ordem de trabalhos: 
 

1. Apresentação, debate e apreciação do Relatório de Activiades da AMECON, 
referente ao exercício económico de 2021; 

2. Preenchimento de vacatura no Conselho de Gestão;  
3. Diversos; 

 
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 18 de Março de 2022 
___________________________________________ 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
Luís Magaço Júnior

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
CONSULTOR INDIVIDUAL

Especialista em Comunicação.

PAÍS: MOÇAMBIQUE
Fonte de Financiamento: Crédito IDA 69320-MZ
Refª: MZ-PROAZUL-245996-CS-INDV

1. O Governo de Moçambique (GdM) com o apoio do Banco Mundial está a implementar o Projecto de 
Resiliência Rural no Norte de Moçambique (MozNorte) com o objectivo geral de contribuir para 
melhorar o acesso às oportunidades de subsistência para comunidades vulneráveis e gestão de recursos 
naturais em 18 distritos das províncias de Cabo Delgado, Nampula e Niassa, e pretende usar parte destes 
recursos na contratação de um(a) especialista em comunicação.

2. Os serviços de Consultoria (“os Serviços”) não se limitando a estes incluem: (i) Desenvolver uma 
Estratégia e Plano de Comunicação adequado para os diversos públicos abrangidos directamente e/
ou indirectamente pelas acções do ProAzul, FP; (ii) Colaborar com as equipas internas, agências de 
implementação dos projectos coordenados pelo ProAzul, FP e demais parceiros identificados pelo PorAzul, 
FP na criação e implementação de acções e/ou campanhas para os públicos nacional e internacional 
através de conferências, oficinas, mídias digitais, roadshows etc.; (iii) Assistir na construção de imagem 
multifacetada e de alto nível, com o uso de diferentes abordagens e com especial ênfase na exploração de 
novos canais para engajamento de abordagens inovadoras de comunicação; e (iv) Desenvolver e apoiar 
no desenvolvimento de produtos e/ou acções estratégicas de comunicação necessárias à promoção das 
actividades, resultados alcançados e demais elementos de alto valor comunicacional para o ProAzul, FP;

3. A duração do contrato inicial será de 3 anos e espera-se que o início do Contrato seja durante o mês de 
Maio de 2022.

4. A descrição detalhada dos serviços entre outros podem ser encontrados nos termos de referência aos 
quais se pode aceder seguindo o seguinte link: https://www.proazul.gov.mz/concursos/

5. O ProAzul, a agência implementadora convida candidatos interessados e com o perfil requerido a 
submeterem as suas propostas de candidatura que deverão constar dos seguintes documentos: (i) carta de 
candidatura, CV (3 páginas), cópias de diplomas ou certificados de habilitações académicas e 3 referências 
que poderão ser contactadas durante o processo de avaliação e comparação de candidaturas.

6. Os requisitos mínimos de qualificação incluem:
a) Nível de graduação em Relações Públicas, Relações Institucionais, Jornalismo, Comunicação e/ou 

áreas afins;
b) Pelo menos 8 anos de experiência comprovada e relevante como Especialista Sénior de Comunicação 

em actividades correlatas a estes Termos de Referência;
c) Excelente capacidade de organização, planeamento e priorização de múltiplas tarefas;
d) Excelente comunicação oral e escrita em Português e Inglês;
e) Possuir conhecimentos em criação e edição de materiais de visibilidade para meios físicos e online;
f) Possuir conhecimentos informáticos: construção e manutenção de página na web, gestão de mídias 

sociais etc;

7. Chama-se a atenção dos Consultores interessados para a Secção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 do 
“Regulamento de Aquisições para Mutuários do IPF” do Banco Mundial, de Julho de 2016 (“Regulamentos 
de Aquisições”), estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses. 

8.  O Consultor Individual será seleccionado de acordo com o método Selecção de Consultores Individuais 
(IC) estabelecido no Regulamento de Aquisições.

9. As candidaturas deverão ser submetidas através do e-mail: aquisicoes@proazul.gov.mz e o assunto deve 
ser: “Especialista 3 em Planos de Negócio, MozNorte.” A não indicação do assunto pode fazer com que a 
candidatura não seja considerada.

10. O prazo para apresentação de candidaturas é 13 de Abril de 2022 às 14.00 horas.

11. Só serão contactados candidatos pré-seleccionados.

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura outorgada 
no dia vinte e dois de Março de dois mil e vinte e dois, lavrada de 

folhas quarenta e cinco e seguintes, do livro de notas para escrituras 
diversas número quarenta e um, traço “B”, da Terceira Conservatória 
do Registo Civil com Funções Notariais, perante mim, MARINELA 
EDITE DA SILVA MULHOVO, licenciada em Direito, Conservadora e 

Notária Superior, em exercício nesta Conservatória, foi lavrada uma 
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de ISABEL PILILILA 
PEMBO, de sessenta e quatro anos de idade, natural de Macomia, no 

estado que era de viúva, com última residência habitual em Maputo, 
filha de Pililila Tandicuma e de Buanendegue Nicutamwa, sem ter 
deixado testamento ou qualquer outra disposição da sua última 
vontade.

Que a falecida deixou como únicos e universais herdeiros dos seus 
bens, seus filhos: Chilave Pedro Pondelela, solteiro, maior, natural 

de Chókwè, Helena Pedro Pondelela, solteira, maior, natural de 

Maputo, Ana Pedro Pondelela, solteira, maior, natural de Chókwè e 
Fernando Pedro, solteiro, maior, natural de Maputo, onde residem.

Que não existem outras pessoas que segundo a lei prefiram aos 
declarados herdeiros ou com eles possam concorrer a esta sucessão.

Que da herança fazem parte bens imóveis e móveis.
Está Conforme

Maputo, aos 23 de Março de 2022

A Notária

(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DA CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
TERCEIRA CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL COM FUNÇÕES NOTARIAIS

ISABEL PILILILA PEMBO

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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DIRECÇÃO DE ELECTRIFICAÇÃO E PROJECTOS  

Iluminando a Transformação de Moçambique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE  
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA – EMPRESAS) 

 
 
País: MOÇAMBIQUE 
Projecto: Projecto de Acesso à Energia Sustentável em Zonas Rurais de Moçambique (PROENERGIA +) 
 
Concessão No.: IDA-D9340 
Nome do Contrato: Serviços de Supervisão de trabalhos de Empreiteiros nas Regiões Sul e Centro de Moçambique 

Referência No.: MZ-EDM-257611-CS-QCBS 
 
1. O Governo de Moçambique (GdM) obteve fundos da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) para financiar o custo do Projec-

tode Acesso à Energia Sustentável em Zonas Rurais de Moçambique (PROENERGIA +). Os fundos foram canalizados através da Em-
presa Nacional de Energia, Electricidade de Moçambique, E.P (EDM) como Agência de Implementação do Projecto. A EDM, E.P preten-
de aplicar parte dos fundos para serviços de consultoria. 

2. Os serviços de consultoria (“Os Serviços”) incluem um contrato baseado no tempo para Supervisão de trabalhos de Empreiteiros nas 
Regiões Sul e Centro de Moçambiquecujo nível total estimado de esforço de um Gestor do Projeto,um Supervisor Geral dos locais do 

projecto, e 2 Engenheiros de Distribuiçãoé de 90 homem-mês, durante um período de vinte e quatro meses. 

3. Os Termos de Referência (TOR) detalhados para os serviços de consultoria em referência podem ser encontrados atravésdo seguinte 
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1eRd-8J2qIYdRyNNy2OqxAwkitNVy6pUE?usp=sharing.  

 
4. A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM),convida empresas de consultoria(“Consultores”) para manifestarem seu interesse em for-

necer os Serviços. As Empresas de Consultoria interessadas devem fornecer informações demonstrando que possuem as qualificações 
necessárias e a experiência relevante para executar os serviços. Os critérios de pré-selecção são os seguintes:(i) No mínimo de (10) dez 

anos de experiência relevante em negócios similares; (ii) Descrição de no mínimo de (3) três actividades especificas demostrando expe-
riência relevante para actividade proposta com contratos com valor mínimo de USD1 Milhão ; (iii) Experiência de execução de pelo 
menos um (1) contrato na região da SADC (ter supervisionado um projecto em Moçambique constitui uma vantagem). As informações 
devem ser anexadas (carta de recomendação ou contractos) como documentação de suporte à manifestação de interesse. Os Especia-
listas principais não serão avaliados nesta fase de pré-seleção. 

 
5. Chama-se atenção às Empresas de Consultoriainteressadas à Secção III, parágrafos 3.14; 3.16 e 3.17 dos regulamentos do Banco Mundi-

al“Seleção e Contratação de Consultores para Mutuários da IPF do Banco Mundial”, Edição Novembro 2020 (“Regulamento de Procu-

rement”), estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses. 
 

6. Os Consultores podem-se associar a outras empresas para aprimorar suas qualificações, mas devem indicar claramente se a associa-
ção é na forma de joint venture e / ou subconsultoria. No caso de uma joint venture, todos os sócios da joint venture serão solidaria-
mente responsáveis pela totalidade do contrato, se selecionados. 

7. A Consultora será selecionada de acordo com o método CQBS – Seleção com base na Qualidade e no preço, estabelecido no Regula-
mento de Aquisições. 

 
8. Informações adicionais podem ser obtidas no endereço abaixo, durante o horário laboral, das 08:30 às 16:30 horas.  
 
9. As manifestações de interesse devem ser entregues por escrito no endereço abaixo (Formato fisico ou por endereço electrónico) até dia 22 

de Abril de 2022. 
 
Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) 
Direcção de Electrificação e Projectos (DEP) 
Att: Sr. Director 
Prédio JAT IV, Av. Zedequias Manganhela, 267, 5° Andar Esquerdo, Maputo 
E-mail: procurement.proenergia@edm.co.mz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  
Country: MOZAMBIQUE 
Project: Sustainable Energy and Broadband Access in Rural Mozambique Project 
Loan No.: IDA-D9340  
 
Assignment Title: Supervision of Construction Works in the South and Central Regions of Mozambique 
Reference No.: MZ-EDM-257611-CS-QCBS 
  
1. The Government of Mozambique (GoM) hereinafter referred to as “the Borrower” have received the Grant funds from International 

Development Association (IDA) towards the cost of the Sustainable Energy and Broadband Access in Rural Mozambique Project 
(PROENERGIA +). The funds have been channeled through the national Power Utility, Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) as 
the Project Implementation Agency and EDM intends to apply part of the proceeds for consulting services. 

 
2. The consulting services (“the Services”)includes a time-based contract forSupervision of Construction Works in the South and Central 

Regions of Mozambique, whose total estimated level of effort of one project manager, one General site supervisor and two distribu-
tion line design engineers (professional key staff-months) is 90, over a period of twenty-four months. 

 

3. The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be found at the following link: https://drive.google.com/drive/
folders/1eRd-8J2qIYdRyNNy2OqxAwkitNVy6pUE?usp=sharing. 

 
4. The Electricidade de Moçambique now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Ser-

vices. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant expe-
rience to perform the Services. The shortlisting criteria are: (i) at least ten (10) years in business with relevant experience; (ii) descrip-

tion of at least three (3) specific assignments demonstrating the relevant consultant’s experience to the proposed assignment, with 
each contract valued minimum USD 1 Million; (iii) experience in similar conditions in the SADC region in at least one (1) contract 
(having supervised distribution projects in Mozambique will be an asset). Information shall be attached (recommendation letters or 
contracts) as supporting documentation for the expression of interest. Key Experts will not be evaluated at the shortlisting stage.  

 
5. The attention of interested Consultants is drawn toSection III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the World Bank’s “Procurement Regula-

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

6. 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.  

 
7. A Consultant will be selected in accordance with the QCBS–Quality and Cost-Base Selection method set out in the Procurement Regu-

lations.   
 

8. Further information can be obtained at the address below during office hours 08:30 to 16:30 hours.  
 
9. Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by e-mail) by 22nd April 2022, 14:00, Lo-

cal time.  
 
Electricidade de Moçambique, EP. (EDM) 
Direcção de Electrificação e Projectos (DEP) 
Att: Project Director 
Prédio JAT IV, Av. Zedequias Manganhela, 267, 5o Andar Esquerdo, Maputo 
E-mail: procurement.proenergia@edm.co.mz 

Maputo, 28 de Março de 2022 

DIRECÇÃO DE ELECTRIFICAÇÃO E PROJECTOS  

Iluminando a Transformação de Moçambique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA – EMPRESAS) 

 
País: MOÇAMBIQUE 
Projecto:  Projecto de Acesso à Energia Sustentável em Zonas Rurais de Moçambique (PROENERGIA +) 
Concessão No.: IDA-D9340 
Nome do Contrato: Serviços de Supervisão de trabalhos de Empreiteiros na Região Norte de Moçambique. 
 
Referência. No.: MZ-EDM-257613-CS-QCBS 
 
1. O Governo de Moçambique (GdM) obteve fundos da Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) para financiar o custo do Projec-

tode Acesso à Energia Sustentável em Zonas Rurais de Moçambique (PROENERGIA +). Os fundos foram canalizados através da 
Empresa Nacional de Energia, Electricidade de Moçambique, E.P (EDM) como Agência de Implementação do Projecto. A EDM, E.P 
pretende aplicar parte dos fundos para serviços de consultoria.  

 
2. Os serviços de consultoria (“Os Serviços”) incluem um contrato baseado no tempo para Supervisão de trabalhos de Empreiteiros na 

Região Norte de Moçambique cujo nível total estimado de esforço de um Gestor do Projeto, um Supervisor Geral dos locais do pro-
jecto, e2 Engenheiros de Distribuição é de 90 homem-mês, durante um período de vinte e quatro meses. 

3. Os Termos de Referência (TOR) detalhados para os serviços de consultoria em referência podem ser encontrados atravésdo seguinte 
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1vEqatbWeCs4AsiR4ngO-eAoMd2OTau2X?usp=sharing.  
 

4. A Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM),convida empresas de consultoria(“Consultores”) para manifestarem seu interesse em for-
necer os Serviços. As Empresas de Consultoria interessadas devem fornecer informações demonstrando que possuem as qualificações 
necessárias e a experiência relevante para executar os serviços. Os critérios de pré-selecção são os seguintes:(i) No mínimo de (10) dez 
anos de experiência relevante em negócios similares; (ii) Descrição de no mínimo de (3) três actividades especificas demostrando experi-
ência relevante para actividade proposta com contratos com valor mínimo de USD1 Milhão ; (iii) Experiência de execução de pelo me-

nos um (1) contrato na região da SADC (ter supervisionado um projecto em Moçambique constitui uma vantagem). As informações 
devem ser anexadas (carta de recomendação ou contractos) como documentação de suporte à manifestação de interesse. Os Especialis-
tas principais não serão avaliados nesta fase de pré-selecção. 

 
5. Chama-se atenção às Empresas de Consultoriainteressadas à Secção III, parágrafos 3.14; 3.16 e 3.17 dos regulamentos do Banco Mundi-

al“Seleção e Contratação de Consultores para Mutuários da IPF do Banco Mundial”, Edição Novembro 2020 (“Regulamento de Pro-
curement”), estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.  

 
6. Os Consultores podem-se associar a outras empresas para aprimorar suas qualificações, mas devem indicar claramente se a associa-

ção é na forma de joint venture e / ou subconsultoria. No caso de uma joint venture, todos os sócios da joint venture serão solidaria-
mente responsáveis pela totalidade do contrato, se selecionados. 

 
7. A Consultora será selecionada de acordo com o método CQBS – Seleção com base na Qualidade e no preço, estabelecido no Regula-

mento de Aquisições. 
 

8. Informações adicionais podem ser obtidas no endereço abaixo, durante o horário laboral, das 08:30 às 16:30 horas. 
 
9. As manifestações de interesse devem ser entregues por escrito no endereço abaixo (Formato fisico ou por endereço electrónico) até dia 22 

de Abril de 2022. 
 
Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) 
Direcção de Electrificação e Projectos (DEP) 

Att: Sr. Director 
Prédio JAT IV, Av. Zedequias Manganhela, 267, 5° Andar Esquerdo, Maputo 
E-mail: procurement.proenergia@edm.co.mz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  
Country: MOZAMBIQUE 
Project: Sustainable Energy and Broadband Access in Rural Mozambique Project 
 
Loan No.: IDA-D9340 
 
Assignment Title: Supervision of Construction Works the North Region of Mozambique 
 
Reference No.: MZ-EDM-257613-CS-QCBS 
 
1. The Government of Mozambique (GoM) hereinafter referred to as “the Borrower” have received the Grant funds from International 

Development Association (IDA) towards the cost of the Sustainable Energy and Broadband Access in Rural Mozambique Project 

(PROENERGIA +). The funds have been channeled through the national Power Utility, Electricidade de Moçambique, E.P. (EDM) as 
the Project Implementation Agency and EDM intends to apply part of the proceeds for consulting services. 

 
2. The consulting services (“the Services”)includes a time-based contract forSupervision of Construction Works in the North Region of Mozam-

bique, whose total estimated level of effort of one project manager, one General site supervisor and two distribution line design engineers 
(professional key staff-months) is 90, over a period of twenty-four months. 

 
3. The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be found at the following link: https://drive.google.com/drive fold-

ers/1lsUB4TvlwfWGbP5hoNgc0PgKcSNEXyyW?usp=sharing 
 
4. The Electricidade de Moçambique now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Ser-

vices. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant expe-
rience to perform the Services. The shortlisting criteria are: (i) at least ten (10) years in business with relevant experience; (ii) descrip-
tion of at least three (3) specific assignments demonstrating therelevant consultant’s experience to the proposed assignment, with each 
contract valued minimum USD 1 Million; (iii) experience in similar conditions in the SADC region in at least one (1) contract (having 
supervised distribution projects in Mozambique will be an asset). Information shall be attached (recommendation letters or contracts) 
as supporting documentation for the expression of interest. Key Experts will not be evaluated at the shortlisting stage  

 

5. The attention of interested Consultants is drawn toSection III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the World Bank’s “Procurement Regula-
tions for IPF Borrowers” November 2020 (“Procurement Regulations”), setting forth theWorld Bank’s policy on conflict of interest.  

 
6. 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.  

 
7. A Consultant will be selected in accordance with the QCBS–Quality and Cost-Base Selection method set out in the Procurement Regu-

lations. 
 
8. Further information can be obtained at the address below during office hours 08:30 to 16:30 hours. 
 
9. Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by e-mail) by 22nd April 2022, 14:00, Lo-

cal time. 
 
Electricidade de Moçambique, EP. (EDM) 
Direcção de Electrificação e Projectos (DEP) 
Att: Project Director 
Prédio JAT IV, Av. Zedequias Manganhela, 267, 5o Andar Esquerdo, Maputo 

E-mail: procurement.proenergia@edm.co.mz 

Maputo, 28 de Março de 2022 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO 
O FUNDO DE ESTRADA, FUNDO PÚBLICO (FE,FP) convida a todo e qualquer interessado, desde que reúna requisitos estabelecidos 
no Documento do Concurso a apresentar propostas fechadas para os concursos abaixo discriminados. 

Modalidade Objecto do Concurso 
Data e hora-final 

de entrega das 
propostas 

Data e hora de 
abertura das 

propostas 

Garantia Provisória Data do 

Valida por 120  dias
Anúncio do 

posicionamento 

Concurso Público 
nº47A00952/02/CP/22

Aquisição  de consumíveis 
do tipo tonners e tinteiros 
de marca HP 

    13 de Abril    de 
2022

Hora:11.30 horas

13 de Abril    de 
2022

Hora: 11.45
20.000,00

25 de Abril   de 
2022

 Hora: 9.30

concurso público
n 47A00952/03/CP/22

Fornecimento de produtos 
de mercearia 

13 de Abril   de 2022
Hora: 9.30 horas

13 de Abril   de 2022
Hora: 9.45 

20.000,00
 25 de Abril  de 

2022
Hora: 10:30 

Os concorrentes interessados na participação dos Concursos poderão obter mais informações, examinar os Documentos de 
Concurso ou adquirí-los na Secretaria do Fundo de Estradas, sita na Av. Mártires de Inhaminga nº170, sobreloja- Cidade do 
Maputo a partir do dia 23 de Março  de 2022, pela importância não reembolsável de 1.050,00MT (mil e cinquenta meticais). 

A importância deverá ser depositada na conta nº 13225951, NIB 0001 0000 0001 322595 157 domiciliada no Banco Millennium Bim.

As propostas deverão ter a validade mínima de 90 dias e submetidas na Secretaria Geral do Fundo de Estradas, FP, no endereço 
acima referenciado.

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 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 21 de Março  de 2022
UGEA 

Av. Mártires de Inhaminga N° 170 • Caixa Postal 797 • Tel: n° 21 305589/82 3084990 • Fax 21 305069 • Maputo 
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ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, I.P.
Departamento de Aquisições

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

Country: Mozambique 
Name of Project: Southern African Transport Connectivity Project (SATCP)
Grant No.: D8030
Assignment Title: Consultancy Services for Conceptual Design, Monitoring and Supervision of the Rehabilitation and Maintenance of Trade Connectors 
R1170/R692 between Namiconha and Iapala (38 km) and R1156 between Namialo and Imala (55 km) Ribaue, Meconta and Muecate Districts in 
Nampula Province
Reference No: 47A003041/CP/16/2022
Client: Administração Nacional de Estradas, I.P.

1. The Government of Mozambique (GOM) has received financing from the World Bank toward the cost of the Southern African Transport Connectivity 
Project (SATCP), and intends to apply part of the proceeds for consulting services. 

2. The main objective of the consultant services is to represent the Client as the Project Manager for the Concept Design, Procurement Support and 
the Monitoring/Supervision of the Road Rehabilitation and Improvement Works, Maintenance and Operations, in accordance with the Terms of 
Reference.

3. The consulting services (“the Services”) will be in phases and carried by a consultant which represent the Client during the entire duration of the 
contract and will be responsible but not limited to:
	 Phase I: Preparation of Conceptual Design, Confidential Cost Estimate, Environmental and Social Safeguard Documents and OPRC Bidding 

Documents;
	 Phase II: Procurement support to ANE, IP for the selection of the Contractor; 
	 Phase III: Supervision and performance monitoring of rehabilitation and improvement works; 
	 Phase IV: Supervision and performance monitoring of maintenance and road asset management. 

4. The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment can be obtained at the address given below:
Administração Nacional de Estradas, I.P.
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telephone: 258 21 476 163/7
Email: ribaue176@gmail.com

5. The National Roads Administration (ANE) now invites eligible consulting firms (“Consultants”) to express their interest in providing the Services. 
Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to perform 
the Services. 

6. The evaluation of expressions of interest will be made on qualitative basis according to a robust matrix of strengths and weaknesses and the shortlist 
will be composed from the list of qualified firms considering the following criteria:

No Item

1. At least fifteen (15) years in business with relevant experience;
2. Description of at least two (2) specific assignments demonstrating the Consultant’s experience relevant to the 

proposed assignment, with contracts of similar scope;

3. Experience of the consulting firm working in a developing countries.

Key Experts will not be evaluated at the shortlisting stage.

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

8. 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.

9. A Consultant will be selected in accordance with the Quality and Cost-Based Selection (QCBS) method set out in the Procurement Regulations.
10. Further information can be obtained at the address below during office hours, from 07:30 - 15:30 hours local time, Mondays to Fridays inclusive, 

except Public Holidays:
Administração Nacional de Estradas, I.P.
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Mozambique
Telephone: 258 21 476 163/7
Email: ribaue176@gmail.com

11. Expressions of interest in English language, clearly marked RFP Nr. 47A003041/CP/16/2022 “Consultancy Services for Conceptual Design, 
Monitoring and Supervision of the Rehabilitation and Maintenance of Trade Connectors R1170/R692 between Namiconha and Iapala (38 
km) and R1156 between Namialo and Imala (55 km) Ribaue, Meconta and Muecate Districts in Nampula Province” must be delivered in a 
written form to the address below (hard copy, or by mail, or by e-mail) on or before 15:00 hours (local time), on 26th of April 2022.  

Client

Street Address 
:

Administração Nacional de Estradas, I.P.
Gabinete do Director Geral
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403

Attention : Director General

City : Maputo

Country : Mozambique

Telephone : +258 21 476 163 / 7

Email : ribaue176@gmail.com

ADMINISTRAÇÃO NACIONAL DE ESTRADAS, I.P.
Departamento de Aquisições

ANÚNCIO DE EXPRESSÃO DE INTERESSE
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA - SELECÇÃO DE FIRMAS)

País: Moçambique
Nome do Projecto: Projecto de Conectividade de Transporte da África Austral (SATCP)
Donativo No.: D8030
Designação dos Serviços: Serviços de Consultoria para a Elaboração do Projecto, Monitoria e Supervisão da Reabilitação e Manutenção das Conexões 
Comerciais R1170/R692 entre Namiconha e Iapala (38 km) e R1156 entre Namialo e Imala (55 km) nos Distritos de Ribáué, Meconta e Muecate na 
Província de Nampula
Nº do Contrato/Concurso: 47A003041/CP/16/2022
Entidade Contratante: Administração Nacional de Estradas, I.P.

1. O Governo de Moçambique (GOM) recebeu financiamento do Banco Mundial para custos do Projecto de Conectividade de Transporte da África 
Austral (SATCP) e pretende aplicar parte dos fundos para serviços de consultoria.

2. O principal objectivo dos serviços de consultoria é o de representar a Entidade Contratante como Gestor de Projecto para a Concepção do Projecto, 
Apoio no Processo de Licitação e na Monitoria/Supervisão das Obras de Rehabilitação e Melhoramento da Estrada, Manutenção e Operações, de 
acordo com os Termos de Referência.

3. Os serviços de consultoria (“os Serviços”) serão e levados a cabo em fases por um consultor que representará a entidade contratante durante todo o 
período do Contrato e será responsável, mas não limitado a:
	 Fases I: Elaboração do projecto de estimativa de custos confidencial, de documentos de salvaguarda ambiental e social e de documentos de 

licitação de OPRC;
	 Fase II: Apoiar a ANE, IP no processo de licitação para a selecção do empreiteiro;
	 Fase III: Supervisão e monitoria de desempenho das obras de reabilitação e melhoramento;
	 Fase IV: Supervisão e monitoria de desempenho da manutenção e gestão rodoviária.

4. Os Termos de Referência detalhados para serviços poderão ser obtidos no endereço a seguir indicado:
Administração Nacional de Estradas, I.P.
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Moçambique
Telefone: 258 21 476 163/7
Email: ribaue176@gmail.com

5. Assim, a Administração Nacional de Estradas, I.P. convida firmas de consultoria (“Consultores”) elegíveis para manifestarem o seu interesse em levar 
a cabo os serviços. Os Consultores interessados deverão fornecer informação demostrando que possuem qualificações e experiência relevante para 
a prestação dos serviços.

6. A avaliação das manifestações de interesse será com base na qualidade, de acordo com uma matriz robusta de pontos fortes e fracos, e a lista curta 
será composta da lista de firmas qualificadas, tendo em consideração os seguintes critérios: 

1. Mínimo de quinze (15) anos de serviço, com experiência relevante;
2. Descrição de pelo menos dois (2) projectos específicos que demostrem a experiência do Consultor relevante para estes serviços, com 

contratos com escopo similar; e
3. Experiência da firma de consultoria em trabalhos nos países em vias de desenvolvimento.

A equipa técnica não será avaliada durante a fase da lista curta. 

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

8. Os consultores poderão associar-se a outras firmas no intuito de reforçar as suas qualificações, mas deverão indicar claramente se a associação é 
em forma de “joint venture” e/ou subcontratação. No caso de uma “joint venture”, todos os membros da “joint venture” deverão ser solidariamente 
responsáveis para e durante todo o Contrato, se forem seleccionados.

9. A firma de consultoria será selecionada de acordo com o método de Qualidade e Preço (QCBS) definido nos Regulamentos de Licitação.
10. Mais informação poderá ser obtida no endereço a seguir indicado durante as horas normais de expediente, isto é, das 7.30 às 15.30 horas locais de 

segunda a sexta-feira, excepto os feriados:
Administração Nacional de Estradas, I.P.
Departamento de Aquisições
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403
Maputo - Mozambique
Telefone: 258 21 476 163/7
Email: ribaue176@gmail.com

11.  Expressões de Interesse na língua inglesa, claramente indicando Concurso Nº 47A003041/CP/16/2022 “Consultancy Services for Conceptual 
Design, Monitoring and Supervision of the Rehabilitation and Maintenance of Trade Connectors R1170/R692 between Namiconha and 
Iapala (38 km) and R1156 between Namialo and Imala (55 km) Ribaue, Meconta and Muecate Districts in Nampula Province” deverão 
ser entregues por escrito para o endereço abaixo indicado (formato físico, ou por correio, ou por correio electrónico) até às 15.00 horas (hora local) 
do dia 26 de Abril de 2022. 

Entidade Contratante

Endereço 
:

Administração Nacional de Estradas, I.P.
Gabinete do Director-Geral
Av. de Moçambique, Nº 1225, C.P. 403

Att. : Sr. Américo Dimande - Director General

Cidade : Maputo

País : Mozambique

Telefone : +258 21 476 163 / 7

Correio Electrónico : ribaue176@gmail.com

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DA 
CIDADE DE MAPUTO

SERVIÇOS DE JUSTIÇA E 
TRABALHO

TERCEIRA CONSERVATÓRIA DO 
REGISTO CIVIL COM FUNÇÕES 

NOTARIAIS

PEDRO PONDELELA

Certifico, para efeitos de publica-
ção, que por escritura outorgada 
no dia vinte e dois de Março de dois 
mil e vinte e dois, lavrada a folhas 
quarenta e sete e seguintes, do livro 
de notas para escrituras diversas 
número quarenta e um, traço “B”, da 
Terceira Conservatória do Registo 
Civil com Funções Notariais, peran-
te mim, Marinela Edite da Silva 
Mulhovo, licenciada em Direito, 
Conservadora e Notária Superior, 
em exercício nesta Conservatória, 
foi lavrada uma Escritura de Habi-
litação de Herdeiros por óbito de 
Pedro Pondelela, de cinquenta e 
nove anos de idade, natural de Ma-
comia, no estado que era de casado 
com Isabel Pililila Pembo, sob o re-
gime de comunhão de adquiridos, 
com última residência habitual em 
Maputo, filho de Pondelela Pembo 
e de Mochilombua Maonela, sem 
ter deixado testamento ou qual-
quer outra disposição da sua últi-
ma vontade. Que o falecido deixou 
como únicos e universais herdeiros 
dos seus bens, seus filhos: Chilave 
Pedro Pondelela, solteiro, maior, 
natural de Chókwè, Helena Pedro 
Pondelela, solteira, maior, natural 
de Maputo, Ana Pedro Pondelela, 
solteira, maior, natural de Chókwè 
e Fernando Pedro, solteiro, maior, 
natural de Maputo, todos residentes 
na cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas que 
segundo a lei prefiram aos declara-
dos herdeiros ou que com eles pos-
sam concorrer a esta sucessão.
Que da herança fazem parte bens 
imóveis e móveis. 
Está Conforme

Maputo, aos 24 de Março de 2022 
A Notária
(Ilegível)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUN-

TOS CONSTITUCIONAIS E RELI-
GIOSOS

Conselho De Representação Do 
Estado Na Cidade De Maputo

Serviços De Justiça
1º Cartório Notarial De

Maputo

HABILITAÇÃO DE 
HERDEIROS POR 
ÓBITO DE JOÃO 

ANTÓNIO MUGAR

Certifico, para efeitos de 
publicação, que por escritura de 
vinte e um de Março de dois mil 
e vinte e dois, lavrada de folhas 
dezoito a dezanove, do livro de 
notas para escrituras diversas 
número 165-D, deste Primeiro 
Cartório Notarial de Maputo, 
perante mim, Sara Mateus Cossa, 
Conservadora e Notária Superior 
em exercício no referido Cartório, 
foi lavrada uma Escritura de 
Habilitação de Herdeiros por óbito 
de João António Mugar, falecido 
no dia dezasseis de Dezembro 
de dois mil e vinte, em Maputo, 
filho de António Estouvo Nhica e 
de Maria Zeneco Muregue, com 
última residência habitual no 
Bairro da Matola-Rio Sede, não 
tendo deixado testamento nem 
qualquer outra disposição de sua 
última vontade e sucedem-lhe 
como únicos e universais herdeiros 
de todos seus bens móveis e 
imóveis, a companheira da união 
de facto a senhora Sara Amós 
Sitoe, solteira, maior, natural da 
Beira, residente nesta cidade e 
seus filhos: Kleusa Denise Mugar 
e Kelly Jane Mugar, menores, 
naturais da Beira, 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 João António 
Mugar. 

Está Conforme

Maputo, aos 24 de Março de 2022 

A Notária
(Ilegível)
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA SAÚDE
HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO

DIRECÇÃO DO HCM - ILEGÍVEL
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Hospital Central de Maputo (HCM) convida empresas interessadas a apresentarem propostas fechadas para Fornecimento de Bens, Serviços e Obras 
Públicas conforme descrito no quadro abaixo:

Nº
Nº. do Concurso/

Proposta Financeira
Objecto do Concurso

Modalidade 
do Concurso

Data e Hora 
-Limite da 

entrega das 
Propostas

Data e Hora de 
Abertura das 

Propostas

Valor de Garantia 
Provisória em MT

01
58A000741/
CC/04/2022

Aquisição Alcoolímetros/Bafómetros para Secção de 
Transporte do HCM

Concurso Por 
Cotações

8/4/2022
10.00 Horas

8/4/2022
10.15 Horas

N/A

02
58A000741/
CC/07/2022

Fornecimento de Torneiras Para o Bloco Operatório 
Central do HCM

Concurso Por 
Cotações

8/4/2022
10.45 Horas

8/4/2022
11.00 Horas

N/A

03
58A000741/
CC/09/2022

Aquisição de 500 Vinhentas e Respectivos Auto Colan-
tes para Controle Interno do HCM

Concurso Por 
Cotações

8/4/2022
11.15 Horas

8/4/2022
11.30 Horas

N/A

04
58A000741/
CC/13/2022

Contratação de Empreitadas de Obras para Afagamen-
to e envernizamento de Parquê dos quartos 01; 05; 06; 
11e 14 para Clinica Especial do HCM

Concurso Por 
Cotações

6/4/2022
10.00 Horas

6/4/2022
10.15 Horas

N/A

05
58A000741/
CC/14/2022

Aquisição de 500 Cartões de Assistência Médica para 
Clínica Especial do HCM

Concurso Por 
Cotações

8/4/2022
10.00 Horas

8/4/2022
10.15 Horas

N/A

06
58A000741/
CC/08/2022

Prestação de Serviço de Reactivação de 03 furos de 
Água, fornecimento de 5 Bombas Submersíveis e Aber-
tura de 02 Novos furos de Água no HCM

Concurso Por 
Cotações

11/4/2022
10.00 Horas

11/4/2022
10.15 Horas

N/A

07
58A000741/
PD/03/2022

Aquisição de Vacina de Hepatite B Adulto para HCM
Concurso Por 

Cotações
11/4/2022
11.00 Horas

11/4/2022
11.15 Horas

N/A

08
58A000741/
CL/05/2022

Fornecimento de Mesas Operatórias, Cirúrgicas e Orto-
pédicas para HCM

Concurso 
Limitado

13/4/2022
10.00 Horas

13/4/2022
10.15 Horas

N/A

09
58A000741/
CL/08/2022

Prestação de Serviço de Reprodução e Fornecimento de 
3 Mil Livros de Recibo e 500 Livros de Guia das Empre-
sas para Departamento Financeiro do HCM

Concurso 
Limitado

13/4/2022
11.15 Horas

13/4/2022
11.30 Horas

N/A

10
58A000741/
CL/07/2022

Aquisição de Lâmpadas para Torres de Endoscopia Di-
versos Departamentos e Serviços do HCM

Concurso 
Limitado

14/4/2022
10.00 Horas

14/4/2022
10.15 Horas

N/A

11
58A000741/
CL/09/2022

Fornecimento e Montagem de 20 Computadores para 
Diversos Departamentos e Serviços do HCM

Concurso 
Limitado

28/4/2022
11.00 Horas

28/4/2022
11.15 Horas

N/A

12
58A000741/
CP/08/2022

Fornecimento Contínuo de Material de Ferragem, Aces-
sório para Aparelhos de Electromedicina e Acessórios 
para Aparelhos de Ar Condicionado para HCM

Concurso 
Público

29/4/2022 
10.00 Horas

29/4/2022 
10.15 Horas

Lote I:    45.000,00

Lote II:   40.000,00

Lote III: 100.000,00

Lote IV:  75.000,00

Lote V:   30.000,00 

Lote VI:  50.000,00

Lote VII: N/A

13
 58A000741/
CP/05/2022

Aquisição de Três Mil Catéteres de Duas Vias para UCI 
de HCM

Concurso 
Público

25/4/2022 
10.00 Horas

25/4/2022 
10.15 Horas

50.000,00

14
58ª000741/
CP/07/2022

Fornecimento de Toneres e Tinteiros para HCM
Concurso 
Público

19/4/2022 
10.00 Horas

19/4/2022 
10.15 Horas

Lote I: 25.250,00

Lote II: 4.650,00

Lote III:15.900,00

15
58ª000741/
CP/04/2022

Aquisição de Material e Consumíveis de Escritório para 
o Departamento da Clínica Especial do HCM

Concurso 
Público

19/4/2022 
11.00 Horas

19/4/2022 
11.15 Horas

40.000,00

16 Proposta Fin. Nº 08
Prestação de Serviço de Manutenção de 08 Máquinas B. 
Brown e 04 Máquinas de Nipro alocadas ao Serviço de 
Hemodiálise

Pedidos de 
cotações

8/4/2022 
10.30 Horas

N/A N/A

17 Proposta Fin. Nº 517
Fornecimento de consumíveis para Ventiladores do 
HCM

Pedidos de 
cotações

8/4/2022 
10.30 Horas

4/4/2022
15.00 Horas

N/A

Notas Importantes:

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar e adquirir os Documentos do Concurso na UGEA do Hospital, sita no en-dereço indicado no final deste anúncio pela importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais). 

2. O pagamento deverá ser feito em depósito directo no Banco Millennium BIM (Conta N.º 131007619 NIB 0001000000131007619.57; Moeda 
MZN - Hospital Central de Maputo – Escalas de Urgências).

3. N.B: Os Concorrentes deverão efectuar visitas para os concursos nºs: 

Nr. Do Concurso/Processo Data da Visita Hora da Visita Local de concentração Hora de concentração

58A000741/CC/13/2022 31/3/2022 10.30 horas UGEA 10.15 horas

Proposta Fin. Nº 08 31/3/2022 10.30 horas UGEA 10.15 horas

A visita ao local da Obra/Manutenção é de carácter obrigatório

a) O período de validade das propostas deverá ser de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data da sua abertura.

b) Os Cadernos de Encargos serão adquiridos na Secretaria Geral do Hospital Central de Maputo em frente à Farmácia Central, Av. Agos-
tinho Neto, nº 1164, 1º Andar.

c) 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, aos 25 de Março de 2022
Endereço: Hospital Central de Maputo

Direcção DO HCM - Ilegível

Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

Av. Agostinho Neto, 1164 - Bloco Central - 3º andar - Telefax: 21 357900
Maputo – Moçambique

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

9ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Nona Secção deste Tribunal correm éditos de 
trinta dias, citando Elevo Engenharia, SA e Evolution 
Engenharia, Lda., com último domicílio conhecido na 
Av. Marginal, nº 485, nesta cidade, para, no prazo de dez 
(10) dias, que começa a correr depois de findo o dos 
éditos, tudo a contar da segunda e última publicação do 
respectivo anúncio, pagar à exequente Allport Cargo 
Services, SA, a quantia de 1 839 157,69MT (um milhão 
e oitocentos e trinta e nove mil, cento e cinquenta e 
sete meticais e sessenta e nove centavos) em dívida 
nos Autos de Acção Executiva para Pagamento de 
Quantia Certa sob Forma Ordinária, nº 151/2021/D, 
que por esta Secção lhe move o referido exequente, ou no mesmo prazo nomear à penhora bens suficientes 
para tal pagamento e do mais que acrescer ou deduzir a 
oposição que tiver, nos termos do artigo 812º e seguintes 
do C.P.C., sob pena de, não o fazendo, se devolver esse 
direito 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 nove de Março de dois mil e vinte e dois

O Ajudante de Escrivão de Direito
Augusto Armando NhanengueVerifiquei

A Juíza de Direito
Drª Liliana Gina dos Santos Mazalo

2742

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA 
PROVÍNCIA DE MAPUTO

9ª SECÇÃO

ANÚNCIO
O DOUTOR SALOMÃO PAULO MANHIÇA, JUIZ 
DE DIREITO DESTE TRIBUNAL

Faz saber que por esta Secção correm termos 
processuais uns Autos de Acção Declarativa 
de Condenação na Forma Ordinária, regista-
dos sob o nº 35/21/C, em que é autora Max 
Segurança, Lda, com sede na Av. Albert Lu-
thuli, nº 1528, R/C, Maputo e ré Cimento Na-
cional, Lda, com sede no Parque Industrial de 
Beleluane. É desta forma citada a ré Cimento 
Nacional, Lda, actualmente em parte incerta, 
para, nos termos do artigo 783, do CP Civil e, 
no prazo legal de 20 (vinte) dias, com dilação 
de 25 (vinte e cinco) dias, contestar, queren-
do, os factos constantes da petição inicial, sob 
pena de ser condenado no pedido formulado 
pela autora.

Advertindo-se-lhe que a falta de contestação importa a confissão dos factos articulados pela 
autora, seguindo os autos à revelia, cujo dupli-
cado da mesma encontra-se à sua disposição 
no Cartório deste Tribunal, onde poderá ser so-
licitado em qualquer dia útil dentro das horas 
normais.Mais é notificada para indicar domicílio onde pode receber notificações ou constituir advo-
gado na área da sede deste Tribunal, sob pena de não se efectuarem as notificações, consid-
erando-se as decisões publicadas logo que o 
processo dê entrada na Secretaria, nos termos 
do artigo 255, nº 2, do CP Civil.

Matola, aos vinte e quatro dias do mês de Fe-
vereiro do ano dois mil e vinte e dois

A Escrivã de Direito
Hermenegilda da Luz CandaVerifiquei

O Juiz de Direito
Salomão Paulo Manhiça
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CARO TITULAR MINEIRO

De acordo com o Regulamento da Lei de Minas, os 
titulares de Concessões Mineiras, de Licença de 
Tratamento e de Processamento Mineiros devem 
submeter até 30 de Março de cada ano, um Programa 
de Trabalho e respectivo orçamento a realizar no ano 
seguinte, bem como o plano de venda de produtos 
minerais.
A falta de apresentação dos planos anuais está sujeita 
a aplicação da pena de multa no valor mínimo de 20 
salários mínimos.

Os documentos supramencionados deverão ser 
apresentados em formato físico e electrónico ao 
Balcão do Cadastro Mineiro do Instituto Nacional de 
Minas ou aos Serviços Provinciais de Infra-estruturas 
mais próximos.

Apelamos ao cumprimento dos deveres.
2673

3036
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GABINETE  DE ASSISTÊNCIA AOS ANTIGOS 

PRESIDENTES DA REPÚBLICA E ATENDIMEN-

TO DOS DIRIGENTES SUPERIORES DO ESTA-

DO - GADE

ANÚNCIO DE 
ADJUDICAÇÃO

De acordo com a alínea d)  do número 3 do 
artigo 33, conjugado com o número 2 do 
artigo 64 do Regulamento de Contratação 
de Empreitada de Obras Públicas, 
Fornecimento de Bens e Prestação de 
Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 
n° 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que 
foi adjudicado através do Concurso nº 01/
GADE/UGEA/2022, para as benfeitorias 
e obras de adequação protocolar na 
residência da Antiga Presidente da 
Assembleia da República, a Empresa:
Eco Village, Lda – montante das obras de 
16.715.790,00MT, incluindo o IVA.

Maputo, Março de 2022
O Director 

Alberto Joaquim Vicente

2680

Território  de  Mocambique
Avenida Filipe Samuel Magaia no.860;  email: moz.leadership@moz.salvationarmy.org

Tlm +258 843007490/863036600/843036570;  C. postal 4099  Maputo/Mocambique

Anúncio de Vaga
O Exército de Salvação tem uma vaga para um/a contabilista

Qualificações:
Ensino médio em contabilidade ou equivalente
Conhecimentos em excel básico e avançado
Capacidade de ler e escrever em Inglês

Experiência:
Experiência mínima de 2 anos em contabilidade

Idade
Entre 25 anos em diante

Salário
Oferece um pacote salarial atractivo

Contacto:
Os interessados deverão enviar uma carta que expressa a vontade de 
preencher a vaga, acompanhada com os seguintes documentos: CV, cópia 
do certificado de habilitações, cópia de BI ou passaporte, 2 fotográfias 
todo corpo e uma carta de recomendação até dia 30/3/2022 para:

Chefe Territorial
Exército de Salvação
Avenida Filipe Samuel Magaia 860
Maputo/Moçambique

General – Brian Peddle                                                                                  Chefe Territorial – Coronel Moses Wandulu

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE MANICA

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

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS 2022
O Serviço Distrital de Educação Juventude e Tecnologia convida pessoas Colectivas, ou singulares, nacionais ou estrangeiras interessadas 
a apresentarem propostas fechadas para os Concursos discriminados na tabela abaixo:

N°
Modalidade de 
Contratação e 

respectiva referência

Objecto do 
Concurso

Concorrentes
Elegíveis

Data e hora 
de entrega de 

documentos de 
qualificação e 

Propostas

Data e hora de 
abertura de 

documentos de 
qualificação e 

Propostas

Validade de 
Propostas

Garantia

Valor Validade

01

Pequena Dimensão 
Nº 001/SDEJT-M/
UGEA/ RAP/2022/
FASE

Bens de capital Nacionais
4/4/2022 das 7.30 
às 15.30 horas de 
segunda a sexta-feira

4/4/2022 das 10.30 
de segunda-feira, 4 
de Abril de 2022

21 dias Nãoexigida Nãoexigida

02

Pequena Dimensão 
Nº 001/SDEJT-M/
UGEA/ RAP/2022/
FASE

Material de 
Escritório e 
Equipamento 
Consumível de 
Informática

Nacionais

4/4/2022
das 7.30 às 15.30 
horas da segunda a 
sexta-feira

4/4/2022
das 10.30 horas de 
segunda-feira 4 de 
Abril de 2022

21 dias Nãoexigida Nãoexigida

03

Concurso de Pequena 
dimensão Nº 001/
SDEJT-M/RAP/
UGEA/2021/FASE

Prestação de 
Serviços

Nacional

4/4/2022
das 7.30 às 15.30 
horas da segunda a 
sexta -feira

4/4/2022
das 10.30 horas de 
segunda-feira 4 de 
Abril de 2022

21 dias Nãoexigida Nãoexigida

04

Concurso de Pequena 
dimensão Nº 001/
SDEJT-M/RAP/2021/
OE

Prestação de 
Serviços

Nacional
4/4/2022
das 7.30 às 15.30 de 
segunda a sexta -feira

4//4/2022
das 10.30 horas de 
segunda-feira 4 de 
Abril de 2022

21 dias

05

Concurso de Pequena 
dimensão Nº 001/
SDEJT-M/RAP/
UGEA/2021/OE

Material de 
Escritório e 
Equipamento 
Consumível  de 
Informática

Nacional
4/4/2022
das 7.30 às 15.30 de 
segunda a sexta-feira

4/4/2022 das 10.30 
de segunda-feira 4 
de Abril de 2022

21 dias Nãoexigida Nãoexigida

06

Concurso Por  Ajuste 
Directo Nº 001/
UGEA/ RAP/2021/
FASE

Combustível e 
Lubrificantes Nacionais

4/4/2022
das 7.30 às 15.30 
horas de segunda a 
sexta-feira

4/4/2022
das 10.30 de 
segunda-feira 4 de 
Abril de 2022

21 dias Nãoexigida Nã
o exigida

07

Concurso Por 
Ajuste Directo Nº 
001/SDEJT/RAP/
OE/2022

Combustível e 
Lubrificantes Nacionais

4/4/2022 das 7.30 
às 15.30 horas de 
segunda a sexta-feira

4/4/2022 das 10.30 
horas de segunda- 
feira 4 de Abril de 
2022

21 dias Nãoexigida Nã
o exigida

1. Os  concorrentes intressados poderão obter mais informações, ao examinarem  os documentos dos Concursos ou adquirí-los no 
SDEJT Machaze, sita no Bairro Samora Machel, Posto Aministrativo de Chitobe, Localidade do mesmo nome, em frente ao Centro de 
Saúde Distrital, ao lado do Serviço Distrital de Infra-estruturas (SDPI), por uma importância de 2.000,00MT (dois mil meticais), 
para Cada Conjunto.

2. As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado.

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

Machaze, aos 3 de Março de 2022
O Director Distrital

António Baúa Chimoio Pedro
Especialista de EducaçãoBaixe o aplicativo Notícias digital na Play Store ou App Store e leia os nossos jornais. 

Termos e condições aplicavéis
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CONFIRA OS MELHORES

LANCES DE FUTEBOL

NACIONAL E INTERNACIONAL

EM PRIMEIRA MÃO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

1ª SECÇÃO COMERCIAL

ANÚNCIO
Pela Primeira Secção Comercial do Tribunal Judicial da Cidade de 
Maputo correm éditos de 20 (vinte) dias, contados da segunda e última 
publicação deste anúncio, citando os credores desconhecidos dos 
executados: China City Supermercados Centro Atacadista, Limitada 
e Yuhua Zhang, para, no prazo de 10 (dez) dias, posteriores àqueles dos 
éditos, reclamarem, querendo, o pagamento do seu crédito pelo produto 
dos bens penhorados de que tenham garantia real sobre os imóveis 
abaixo identificados, nos Autos de Execução de Sentença nº 111/20-
P, em que é exequente Anselmo Bila & Associados Advogados, Lda:

Verba nº 1

Fracção autónoma designada pela letra “A DEZ D”, registada na 
Conservatória do Registo Predial da Cidade de Maputo, sob o número 
cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e oito a folhas trinta e oito 
verso, do livro “B”, barra duzentos e seis, inscrito provisoriamente na 
mesma Conservatória, sob o número noventa e cinco mil, quinhentos 
e vinte e dois a folhas dezanove verso, do livro “G”, barra cento e 
cinquenta e dois, a favor de YUHUA ZHANG, nesta cidade;

Verba nº 2

Fracção autónoma designada pela letra “P TRÊS D”, registada na 
Conservatória do Registo Predial da Cidade de Maputo, sob o número 
cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e oito a folhas trinta e oito 
verso do livro “B”, barra duzentos e seis, inscrito provisoriamente na 
mesma Conservatória, sob o número noventa e cinco mil, quinhentos e 
vinte e dois a folhas dezanove verso, do livro “G”, barra cento e cinquenta 
e dois a favor de YUHUA ZHANG, nesta cidade.

Maputo, aos 4 de Fevereiro de 2022

O Ajudante de Escrivão de Direito
Constantino Rafael Tivane

Verifiquei
O Juiz de Direito

Dr. João de Almeida F. Guilherme
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I.Introdução

O Comité Central da FRELIMO, reunido na sua IV Sessão Ordinária, convocou o 12º Congresso da FRELIMO, a ter lugar na Cidade 
da Matola, Província de Maputo, de 23 a 28 de Setembro de 2022.

Assim, com base nos seguintes documentos orientadores: Estatutos e Programa da FRELIMO, aprovados pelo 11º Congresso da FRE-
LIMO; Discursos e Comunicações do Camarada Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da FRELIMO e Presidente da República de Moçam-
bique; Resoluções e Declarações do Comité Central; Relatórios da Comissão Política ao Comité Central, entre outros, o Gabinete 
Central de Preparação do 12º Congresso, apresenta as Teses ao 12º Congresso.

A FRELIMO, depois da sua fundação em 1962, instituiu, no seu 1º Congresso, a prática político-organizacional de realização periódica 
de congressos, como forma de reflectir com profundidade sobre a vida do Partido e da Nação. 

A realização dos congressos vai consolidando a democracia interna ao longo dos anos, envolvendo todos os níveis de organização 
política da FRELIMO, os militantes, simpatizantes e as Organizações Sociais do Partido, através de uma divulgação ampla do processo 
de preparação.

É neste contexto que, a FRELIMO sempre priorizou a elaboração de Teses, como um dos mecanismos que orienta os debates dos prin-
cipais temas da vida do Partido e do País, um processo assente numa das práticas democráticas do Partido e de auscultação massiva dos 
anseios de todos os moçambicanos.

Este documento contém as Teses ao 12ºCongresso que inclui alguns temas da vida nacional e internacional, a serem debatidos com 
o envolvimento de todos os moçambicanos, do Rovuma ao Maputo e do Zumbo ao Índico e na Diáspora. Os temas das Teses, ora 
propostos, vão orientar a acção do Partido e do Governo nos anos subsequentes.

Face aos desafios que a sociedade moçambicana e o Mundo enfrentam actualmente, esperamos, nesta caminhada rumo ao 12º Con-
gresso, colher sugestões e contribuições que permitam a definição das prioridades de desenvolvimento do País.
 
Portanto, a preparação do 12º Congresso tem no estudo e debate das Teses, a todos os níveis, um espaço para o aprofundamento do 
conhecimento da realidade nacional e internacional e para a contribuição individual e colectiva na busca de soluções para os problemas 
da actualidade e do futuro.

Com a realização dos Congressos, a FRELIMO demonstra ao País e ao Mundo que é um Partido que pugna pela inclusão e partici-
pação de todos os cidadãos, sem distinção da origem, raça, sexo ou crença religiosa, no processo de desenvolvimento sócio-económico, 
cultural e desportivo de Moçambique.
Por isso, somos todos chamados a dar a nossa contribuição para o enriquecimento das Teses ao 12º Congresso do nosso Glorioso 
Partido.

II.Teses

A presente conjuntura política, social e económica sugere uma abordagem integrada e holística dos temas, com o objectivo principal de 
apontar um posicionamento crítico sobre assuntos de interesse nacional que, posteriormente, também servirão de sustentação para a 
elaboração do Programa de orientação estratégica e de funcionamento da FRELIMO e do seu Governo.

O debate das Teses visa propiciar a mais ampla participação dos membros e simpatizantes da FRELIMO na construção colectiva de 
ideias e soluções para os assuntos políticos, sociais, económicos, culturais e desportivos com impacto na vida dos moçambicanos, 
evidenciando sempre o mérito da FRELIMO como Partido que compreende e transforma a sociedade moçambicana em função das 
prioridades de desenvolvimento identificadas em cada fase da história do País, e como Partido que preserva a Paz, a Democracia e a 
Unidade Nacional e promove a inclusão, a tolerância e o diálogo.

Para o efeito, a FRELIMO apresenta as Teses, começando cada uma delas com uma caixa que faz a  descrição sumária, seguida da indi-
cação de alguns tópicos que poderão nortear os debates: 

Tese 1: Unidade Nacional, Paz, Reconciliação e Democracia; 
Tese 2: Natureza e Papel do Partido na Organização do Estado e da Sociedade;
Tese 3: Boa Governação, Ética, Transparência, Combate à Corrupção e Acesso à Justiça;  
Tese 4: Educação, Ciência e Inovação Tecnológica como Estratégia de Desenvolvimento;
Tese 5: Desenvolvimento Económico e Social Inclusivo e Sustentável;
Tese 6: Soberania, Integridade Territorial, Defesa, Segurança, Ordem Pública e Combate à Criminalidade; 
Tese 7: Moçambique na Região, em África e no Mundo.

Tese 1 – Unidade Nacional, Paz, Reconciliação e Democracia

Num Mundo cada vez mais globalizado e dominado pelo desenvolvimento técnico e tecnológico, colocam-se novos desafios e opor-
tunidades para a consolidação da Unidade Nacional. A FRELIMO continuará engajada em promover este ideal num Mundo dominado 
pelas novas tecnologias de informação e comunicação.

A FRELIMO concebe a Unidade Nacional como o instrumento fundamental para a construção da cidadania, a consolidação da Paz, da 
estabilidade, e valorizando a diversidade étnica, linguística, regional, cultural e religiosa, assim como a história e as tradições do nosso 
Povo, baseada na inclusão, na solidariedade, na tolerância e no respeito mútuo.

A FRELIMO considera a reconciliação nacional, baseada no profundo amor à Pátria, na valorização da história e da cultura nacionais e 
na solidariedade nacional, um factor determinante para aglutinar a contribuição e ideias de todos os moçambicanos. 

A FRELIMO reitera que as Organizações Sociais do Partido são actores importantes na promoção e consolidação da Unidade Nacional, 
da Paz e do bem-estar dos moçambicanos.

A Unidade Nacional, a Paz e a estabilidade são, para a FRELIMO, factores determinantes para a criação do bem-estar e prosperidade, 
bem como para a promoção da justiça social e da democracia. 

 A FRELIMO defende a eliminação de desigualdades sociais, pelo que pugna por princípios democráticos que observam a participação, 
inclusão, justiça e equidade social e liberdade de expressão. Nesse quadro, o diálogo, a tolerância, a educação cívica e patriótica, o 
respeito pela Lei e pelas instituições e a promoção do pluralismo de ideias e da democracia, são instrumentos fundamentais de inter-
venção para a consolidação da Unidade Nacional, da Paz e da estabilidade.  

1.O debate sobre esta tese deverá centrar-se nos seguintes aspectos:

1.1.A Unidade Nacional como factor fundamental para enfrentarmos, com sucesso, a situação de instabilidade na zona norte, em par-
ticular na província de Cabo-Delgado, e na zona centro do País e garantirmos a paz, a tranquilidade e o desenvolvimento sustentável 
do País;

1.2.O aprofundamento do conhecimento das causas da situação político-militar prevalecente: análise dos factores internos e externos, 
como premissa fundamental para a construção de uma Paz efectiva e sustentável em Moçambique;

1.3.O aprofundamento do debate sobre como tratar a Unidade Nacional na actualidade, como factor decisivo para a construção da 
cidadania, consolidação da Paz, da estabilidade e da democracia; 

1.4.O papel da ACLLN, da OMM e da OJM, como braços da FRELIMO no centro da implementação das decisões do Partido e na 
promoção e consolidação da Unidade Nacional e da Paz;

1.5.A Cultura de Paz como premissa fundamental para a construção, consolidação e desenvolvimento da nação moçambicana, como 
elemento vital a ser preservado para o indivíduo, para as comunidades e para a sociedade, em geral;

1.6.A redução das desigualdades sociais, como factor vital para a promoção da participação e inclusão, o aprofundamento da democra-
cia e consolidação de uma sociedade que se funda nos princípios da justiça e equidade social;

1.7.A reafirmação da liberdade de expressão, a tolerância e o respeito pelo pensar diferente na consolidação da convivência pacífica, da 
coesão e do Estado de Direito Democrático;

1.8.A necessidade de observância estrita e respeito da Lei dos Partidos Políticos que, entre outros, veda a existência de partidos políti-
cos armados. 

Tese 2 – Natureza e Papel do Partido na Organização do Estado e da Sociedade

A FRELIMO defende o princípio democrático da renovação e continuidade
na revitalização dos seus órgãos, como forma de preservar e valorizar o legado de cada uma das gerações que caracterizam a evolução 
da sociedade moçambicana.  

Por isso, a FRELIMO continuará a fortalecer a sua acção, de modo a tornar-se um Partido mais dinâmico e actuante, servindo cada vez 
melhor os interesses do Povo moçambicano.

A FRELIMO deve manter e aprimorar os seus princípios e valores fundamentais, e estar permanentemente a acompanhar as tendências 
actuais sobre a organização do Estado e na sua interacção com a sociedade, usando as novas tecnologias, a ciência, o conhecimento e o 
diálogo permanente como instrumentos de acção programática.

Para o efeito, é importante que os princípios defendidos pela FRELIMO sejam preservados, devendo, o comportamento dos seus mem-
bros, nas diversas frentes da sua actuação, preservar e promover, sempre, a imagem do Partido.

É importante ainda que, os dirigentes e militantes da FRELIMO, pautem pelo respeito e cumprimento da Lei e que privilegiem a com-
petência e a integridade no exercício de qualquer actividade, devendo liderar pelo exemplo e priorizar a busca incessante de soluções 
aos problemas do Povo.

2. Esta tese reafirma os princípios e valores do Partido, apresenta a orientação ideológica e faz uma reflexão sobre a sustentabilidade do 
Partido.

2.1.Adequar a acção do Partido face às dinâmicas impostas pelo ambiente político multipartidário e às exigências do presente e do futu-
ro, que se caracteriza por ser cada vez mais aberto e concorrencial;

2.2.Melhorar as estratégias de intervenção da FRELIMO ao nível de base, através do fortalecimento das Células, o potenciamento da 
acção político-ideológica e a necessidade da acção dos dirigentes e quadros se adequar ao contexto político, económico e social que é 
mutável;

2.3.A necessidade de acompanhar e avaliar o dinamismo da descentralização, e adequar a organização e o funcionamento do Partido 
aos níveis do processo em curso;

2.4.A necessidade dos dirigentes, quadros e militantes da FRELIMO, a todos os níveis, terem uma postura cívica e ética adequadas e a 
liderar pelo exemplo;

2.5.As quotas pagas pelos seus membros devem ser uma das principais fontes de financiamento do Partido. Assim, dever-se-á reflectir 
sobre o aprimoramento dos mecanismos que garantam o cumprimento deste dever estatutário e sobre outras fontes de financiamento 
que assegurem o crescimento e sustentabilidade do nosso Partido;

2.6.A FRELIMO pugna por um Estado cada vez mais próximo do cidadão e capacitado para melhorar a qualidade da prestação de 
serviços públicos e a dar respostas céleres às principais demandas da sociedade;

2.7.Reflectir sobre a necessidade de reforço do papel dirigente da FRELIMO, face aos actuais desafios na sociedade, e sobre como con-
solidar o funcionamento dos órgãos de base, tendo em conta o Mundo globalizado em que vivemos;

2.8.Reflectir sobre o fortalecimento das Organizações Sociais do Partido, tendo em conta a necessidade de garantir a sua sustentabil-
idade para o seu pleno funcionamento;

2.9.Aprofundar os mecanismos de aproximação às organizações da sociedade civil, como uma das formas de auscultação dos anseios 
dos moçambicanos, e de recolha de experiências e lições que apoiem na identificação de soluções para os problemas que preocupam a 
sociedade.

Tese 3: Boa Governação, Ética, Transparência, Combate à Corrupção e Acesso à Justiça 

A FRELIMO reconhece a necessidade crescente de promover a boa governação de modo a ampliar as liberdades e garantias individuais 
dos cidadãos perante o poder do Estado.
 
A FRELIMO pugna pelo diálogo aberto com os intervenientes sociais e económicos e outras organizações da sociedade civil, pelas in-
stituições transparentes, responsabilizáveis, eficazes e democráticas e pelos processos de decisão claros a nível das autoridades públicas. 

A FRELIMO pugna pela integridade, pela ética e deontologia profissionais no sector público, consolidando a cultura de transparência, 
prestação de contas e responsabilização, como valores que fortalecem as instituições do Estado e aproximam cada vez mais os serviços 
públicos ao cidadão,

A FRELIMO combate, com veemência, a corrupção, pois  ela mina a capacidade do Estado  em fornecer serviços básicos, alimentando 
a desigualdade e a injustiça, e desencorajando o investimento estrangeiro e a ajuda externa, o que resulta em enormes prejuízos para o 
Estado.

A acção conjugada para assegurar a boa governação e o combate à corrupção deverá estar devidamente articulada, para garantir uma 
justiça mais célere e que assegure o respeito pelo princípio da igualdade  dos cidadãos  perante a Lei, para assim se consolidar o Estado 
de Direito Democrático e de justiça social.

3.Nesta tese o debate deve centrar-se, entre outros assuntos, no seguinte:

3.1.A ética e boa governação, combate à corrupção, aperfeiçoamento do funcionamento da Administração Pública, cultura de integri-
dade, transparência e de prestação de contas; 

3.2.O aprofundamento dos mecanismos de prevenção e combate à corrupção, fenómeno que mina a confiança dos cidadãos nas insti-
tuições e afecta  a acção do Estado;

3.3.A promoção da cultura de servir com competência, qualidade, ética, integridade e honestidade, caminho necessário para elevar o 
prestígio do exercício da actividade política e consolidar a confiança do cidadão nas instituições do Estado;
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3.4. A selecção criteriosa de quadros para  o ingresso no aparelho de Estado;

3.5.O cumprimento escrupuloso da legislação que promove a boa governação e a que penaliza actos de corrupção, para que se edifique 
uma sociedade assente nos valores da boa gestão, transparência e ética governativa;

3.6.O alargamento do acesso à justiça para os cidadãos em todo o território nacional, assegurando o acesso equitativo, a celeridade 
processual, custos comportáveis e igual tratamento de todos perante a Lei.

 Tese 4: Educação, Ciência e Inovação Tecnológica como Estratégia de Desenvolvimento

O investimento massivo na Educação, na Ciência, na Tecnologia e na Inovação é a base para o desenvolvimento económico e social 
sustentável do País.

A FRELIMO reitera que o acesso dos cidadãos à educação relevante e de qualidade, e à formação profissional adequada é determinante 
para que possam ser criativos e proactivos na busca de soluções dos problemas que afectam o País, participando na promoção de uma 
vida cada vez mais sã e digna para todos os moçambicanos, sem qualquer tipo de discriminação.

A FRELIMO mobiliza os cidadãos a cultivarem o conhecimento como um meio de promoção de desenvolvimento inclusivo e suste-
ntável, aprimorando o talento, a inovação e a criatividade dos cidadãos na busca do bem-estar e progresso.

 A inovação, criatividade, promoção da ciência e tecnologia devem acrescentar valor à produção nacional, impulsionando a industrial-
ização e promovendo o emprego e auto-emprego e a geração de mais renda para as famílias.

A FRELIMO defende uma prioridade estratégica ao ensino técnico-profissional, o maior uso da ciência e inovação tecnológica no 
sector produtivo e na sociedade, a promoção do saber-fazer e o fortalecimento do espírito empreendedor, em particular direccionado 
para os jovens e mulheres.

A FRELIMO pugna por um sistema de reformas e a adequação do Sistema Nacional de Educação para o tornar relevante, competitivo, 
moderno, eficaz, eficiente e capaz de responder aos desafios do desenvolvimento da economia do País, tendo em conta a sua história e 
a sua cultura e a inserção do País no contexto da globalização.

4.Nesta tese, o debate deverá abordar os seguintes aspectos:

4.1.A educação como factor principal para a formação da personalidade do Homem;

4.2. A educação é o factor chave para a reafirmação da moçambicanidade, promoção da democracia e consolidação da Unidade Nacio-
nal;

4.3.A promoção da educação patriótica e cívica, como forma de consciencializar o cidadão sobre a sua história, cultura, tradições e 
amor à Pátria; 

4.4.A prioridade na alocação de recursos para o investimento estratégico na educação, na ciência, na tecnologia e na inovação;  

4.5.A prioridade na reforma profunda no Sistema Nacional de Educação, aprofundando o debate sobre que tipo de educação se pre-
tende;

4.6.As políticas de educação, ciência, tecnologia e inovação, devem estar alinhadas com os pilares fundamentais da estratégia de desen-
volvimento do País numa perspectiva de longo prazo;

4.7.A valorização crescente dos Recursos Humanos;

4.8. A sociedade de conhecimento e de informação como base para o desenvolvimento económico do País.  Para tal, a FRELIMO advo-
ga um ensino que permita dotar o País de quadros qualificados, capazes de:
(i)definir estratégias para a promoção de desenvolvimento e para a resolução dos problemas das comunidades; 
(ii)desenvolver competências no domínio de novas tecnologias, capacitando permanentemente os cidadãos para serem mais produti-
vos e veicularem mensagens que promovam o amor à Pátria e exaltem os valores da tolerância e da democracia.   

4.9.A operacionalização de iniciativas que promovam a inclusão digital equitativa para os meios urbanos e rurais;

4.10.A actualização e introdução dos curricula académico e profissional para atender às necessidades actuais e tendências futuras, 
reforçando a capacidade de pesquisa e inovação local;

4.11.O papel mais significativo do Estado na educação básica, educação técnico-profissional, a educação para aquisição de competên-
cias em áreas estratégicas do ensino superior e na criação de um ambiente para que o sector privado e a sociedade civil possam intervir 
noutras áreas específicas exigidas pelo mercado. 

Tese 5: Desenvolvimento Económico e Social Inclusivo e Sustentável

O desenvolvimento económico-social inclusivo e o combate à pobreza mantêm-se como os principais desafios aos quais a FRELIMO 
deverá responder com políticas e estratégias que impulsionem o crescimento económico e confiram aos moçambicanos bem-estar e 
prosperidade.

Os diversos choques, tais como a pandemia da COVID-19, instabilidade na zona norte do País, em particular na província de Cabo  
Delgado, e na zona centro, as crises económicas e financeiras, ciclones, secas e chuvas, constituem desafios ao desenvolvimento 
económico-social, e, ao mesmo tempo, proporcionam oportunidades para que o povo moçambicano procure alternativas endógenas 
que  reduzam a dependência do  país ao exterior.

A acção da FRELIMO continuará a priorizar o investimento em assuntos económicos e sociais, pois o desenvolvimento económico só 
pode ser sustentável se inserido no ambiente social adequado e onde o empoderamento de mulheres e homens está no centro de toda 
a acção da FRELIMO e do seu Governo.

A FRELIMO defende a discriminação positiva das empresas nacionais qualificadas, no quadro da Lei do Investimento, e a aposta na 
agricultura para impulsionar a industrialização e no agro-negócio para a transformação estrutural da economia. Aposta ainda no turis-
mo e energia, como vectores de desenvolvimento, com valor acrescentado para Moçambique.

A FRELIMO advoga a criação de um banco de desenvolvimento para a promoção e empoderamento do empresariado moçambicano. 

Nesta perspectiva, a FRELIMO vai prosseguir e dar novo ímpeto  a medidas que visem diversificar a economia e a sua transformação 
estrutural e, paralelamente, criar  condições para o incremento da saúde, transporte, habitação e apoio aos grupos sociais vulneráveis,  
bem como promover mais oportunidades de emprego, auto-emprego e trabalho, entre outros domínios, focalizando a acção na juven-
tude, na mulher e no Combatente, particularmente os Veteranos da Luta de Libertação Nacional.

5.Nesta tese, o debate deve centrar-se nos seguintes aspectos: 

5.1.O fortalecimento do papel do Estado como regulador da economia e promotor do desenvolvimento económico e social integrado, 
sustentável e inclusivo;

5.2.A agricultura como base sustentável do desenvolvimento do nosso País, não apenas para a produção de alimentos para a população, 
mas igualmente para oferecer matérias-primas para a indústria e a sua exportação para a obtenção de divisas;

5.3.A gestão sustentável da terra, recurso fundamental para o desenvolvimento económico e social, deverá merecer atenção particular 
durante os debates deste tema. Como tal, dever-se-á reflectir sobre os mecanismos que garantam a fiscalização efectiva de modo a asse-
gurar que os titulares do Direito de Uso e Aproveitamento da Terra cumpram os respectivos planos de exploração;

5.4.A promoção do desenvolvimento rural integrado, a transformação local da matéria-prima e a promoção das empresas moçambica-
nas no quadro da Lei de Investimentos e do fomento do conteúdo local;

5.5.Os ganhos decorrentes da exploração de recursos naturais no desenvolvimento económico, o apoio às pequenas e médias empresas 
e a promoção do empreendedorismo, são matérias actuais que deverão, igualmente. merecer uma reflexão, pois constituem factores 
importantes no processo de desenvolvimento económico sustentável;

5.6.A promoção da cultura de trabalho e aumento da competitividade da economia, como elementos fundamentais que concorrem 
para o desenvolvimento económico;

5.7.A preservação do ambiente, promoção de oportunidades iguais e aposta em transformações económicas e sociais que se traduzam 

em prosperidade, bem-estar e progresso da Nação Moçambicana;

5.8.Como melhorar o ambiente de negócios, fortalecer o papel do sector privado na economia e ampliar os mecanismos de financia-
mento aos empresários e empreendedores moçambicanos, através das suas micro, pequenas e médias empresas, incluindo a criação de 
um banco de desenvolvimento;

5.9.A industrialização e inovação no País e o uso criativo da ciência e da tecnologia para adicionar valor à produção nacional;

5.10.A diversificação da economia e a sua transformação estrutural, o combate à evasão fiscal e à elevada informalidade da economia; 
o alargamento da base tributária, a habitação, a criação de emprego, auto-emprego e a promoção do trabalho; desenvolvimento de 
infra-estruturas de apoio ao desenvolvimento de negócios; as estratégias para a transição energética e a problemática dos transportes 
públicos, deverão ser alvo de atenção especial no debate;

5.11.Ainda no debate sobre esta tese deverão ser incluídos outros pontos importantes, como sejam:
a)O papel do combatente, Veterano da Luta de Libertação Nacional, da mulher e da juventude no processo de desenvolvimento do País;
b)Promoção da Saúde Pública e o combate às doenças endémicas (malária, HIV-SIDA, COVID-19, doenças diarréicas, cólera, tubercu-
lose, diabetes, hipertensão arterial, entre outras), trauma, consumo excessivo de alcool e de substâncias psicoactivas;
c)Acção social;
d)Cultura;
e)Desporto;
f)Trabalho;
g)Assuntos  demográficos e mudança da estrutura social;
h)Ambiente e as implicações das cíclicas mudanças climáticas na vida nacional.
 

Tese 6: Soberania, Integridade Territorial, Defesa, Segurança, Ordem Pública e Combate à Criminalidade

A FRELIMO defende o princípio de defesa intransigente da soberania nacional. 

A FRELIMO considera a integridade territorial, defesa, segurança, justiça, ordem pública e combate à criminalidade como condições 
indispensáveis para o País se concentrar no desenvolvimento social e económico sustentável.

A criminalidade é um factor de desestabilização do Estado e da sociedade, pois ela ataca valores essenciais da vida em sociedade, como 
o direito à vida, e à propriedade, bem como a obediência à Lei, ao Estado e às suas instituições. 

O actual contexto nacional, regional e global requer uma abordagem mais assertiva e inovativa sobre aspectos relacionados com a defe-
sa da soberania e integridade territorial, terrorismo com características transnacionais, o fenómeno dos raptos, o tráfico de drogas e de 
seres humanos, o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, entre outras problemáticas.

A FRELIMO pugna pela capacitação e modernização das FDS para a defesa da  integridade territorial e a manutenção da estabilidade e 
da ordem pública. 

A FRELIMO defende a promoção da educação cívica e patriótica e da vigilância e colaboração entre as instituições relevantes.  

6.Nesta tese o debate deve priorizar os seguintes assuntos:

6.1.O crime organizado que pode colocar em risco a segurança do  Estado;

6.2.A integridade e o patriotismo das Forças de Defesa e Segurança, no sentido de se manterem impermeáveis à corrupção e ao alicia-
mento pelo crime organizado;

6.3.Os mecanismos de coordenação de prevenção e combate ao crime transfronteiriço, incluindo a imigração ilegal criminosa, o tráfico 
de seres e órgãos humanos, tráfico de drogas, o branqueamento de capitais, que constituem uma séria ameaça à segurança pública e ao 
Estado;

6.4.A defesa da soberania e o combate ao terrorismo;

6.5.A educação cívica dos adolescentes e dos jovens, no sentido do respeito pelos valores do convívio social harmonioso, da tolerância e 
da não-violência, bem como do respeito pela lei e pela propriedade alheia, constituem, outros factores relevantes para o combate eficaz 
à criminalidade.

Tese 7: Moçambique na Região, em África e no Mundo

A FRELIMO é por um Moçambique soberano e próspero, que mantém e desenvolve relações de amizade e cooperação mutuamente 
vantajosas com os países da Região, do Continente e do Mundo. 

A FRELIMO reitera o compromisso de promover e consolidar  a Paz, a segurança e a estabilidade na Região, em África e no Mundo, 
bem como a promoção da solidariedade internacional, o respeito à Independência Nacional e à igualdade soberana dos Estados.

A FRELIMO pugna por uma política internacional de promoção de parcerias com os países da Região, do Continente e do Mundo, 
defende a resolução pacífica de conflitos e é pela concertação internacional na solução dos actuais desafios globais da humanidade. 

A FRELIMO reafirma o seu compromisso de contribuir, efectivamente, para a integração regional e continental com vantagens recípro-
cas, no âmbito do contínuo e sustentável desenvolvimento sócio-económico nacional.  

7.Nesta tese, o debate deve, entre outros, reflectir sobre o seguintes assuntos:

7.1. O aprimorar da acção diplomática da FRELIMO face aos desafios e problemáticas globais,  tais como as pandemias, as mudanças 
climáticas, o terrorismo internacional, as crises económico-financeiras, o comércio internacional, as migrações ilegais, o tráfico inter-
nacional de seres e órgãos humanos, o tráfico internacional de drogas, os direitos do mar e a afirmação das fronteiras internacionais, 
entre outros fenómenos globais da actualidade, que hoje afectam a estabilidade e o normal desenvolvimento do País, bem como de 
outros países do Mundo;  

7.2.A contínua promoção da boa imagem do País no concerto das nações, bem como o desenvolvimento de relações internacionais 
que continuem a salvaguardar os interesses nacionais no seio da comunidade internacional, com destaque para a concertação políti-
co-diplomática nos vários organismos internacionais de que Moçambique é membro de pleno direito ou convidado;  

7.3.As prioridades da Diplomacia Económica, nomeadamente no que diz respeito a atrair mais parcerias e investimento directo es-
trangeiro, em conformidade com a agenda nacional de desenvolvimento sustentável e a estabelecer novos acordos económicos e comer-
ciais mutuamente vantajosos; 

7.4.Reflectir sobre como Moçambique pode tirar maiores benefícios económicos com a integração regional e continental, no âmbito da  
globalização, continuando a melhorar o ambiente de negócios e a competitividade da economia nacional; 

7.5.Nesta tese, deverão ser igualmente objecto de reflexão e debate os seguintes pontos:

a)o fenómeno universal do terrorismo e o seu mais adequado tratamento a nível nacional, regional, continental e mundial;  
b)o comércio transfronteiriço e continental;
c)o papel complementar das ONG’s estrangeiras, no âmbito da implementação da agenda de desenvolvimento sócio-económico nacio-
nal.

7.6.A contínua e activa participação da Comunidade Moçambicana no Exterior na agenda de desenvolvimento sócio-económico nacio-
nal.  

Maputo, 24 de Fevereiro de 2022

UNIDADE

PAZ E DESENVOLVIMENTO

FRELIMO A FORÇA DA MUDANÇA!

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA SAÚDE

HOSPITAL CENTRAL DE MAPUTO
DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO E DE CANCELAMENTO

Em cumprimento com o instituído no n° 2 do artigo 64 do Decreto n° 5/16, de 8 de Março, comunica-se que os objectos 
dos concursos abaixo indicados foram adjudicados, desclassificados e cancelados de acordo com o seguinte quadro.

Maputo, aos 25 de Março de 2022

Endereço: Hospital Central de Maputo

Direcção Administrativa
(Ilegível)

Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA

Av. Agostinho Neto, 1164 - Bloco Central - 3º andar - Telefax: 21 357900
Maputo – Moçambique

2683

O Casino Marina Maputo, SA 

pretende recrutar para o seu quadro, 

um Gestor de Recursos Humanos, 
Chef de Padaria, Chef (comida 
local, ocidental, chinesa e mais), 
Pagador para mesas de jogo, 
Designer Gráfico, Electricista, 
Recepcionistas apresentáveis, (1) 
Recepcionista que fala mandarim 
e Porteiros, para o seu quadro de 

pessoal.

Requisitos básicos: 

•	 Fluência em Português e Inglês 

(Factor eliminatório);

•	 Possuir a 12ª Classe ou 

equivalente;

•	 Idade compreendida entre 18 

a 27 anos (Recepcionista e 
Pagador para mesa de Jogos);

•	 Experiência necessária 

para os candidatos 

à Chef de cozinha, 
Recepcionista que fala 
Mandarim, Designer 
gráfico & Electricista;

•	 Conhecimentos de 

informática (Word, Excel 

e Outlook) apenas para 

Gestor de Recursos 
Humanos & Designer 
Gráfico;  

Gestor de Recursos Humanos 
(Femenino)

•	 Com formação superior;

•	 Conhecimentos 

Administrativos e de 

Recursos Humanos;

•	 Experiência minima de 5 

anos;

•	 Conhecimentos: 

Legislação Laboral.

Designer Gráfico
•	 Conhecimentos de Design, 

Adobe Photoshop & Premier, 

criação de (banners, flyers, 
vídeos, etc).

Pagador Dealer training 
•	 Conhecimento de Matemática 

básica.

Porteiro
•	 Conhecimento de lingua 

portuguesa.

Exigências
•	 Curriculum Vitae;

•	 Cópia do Bilhete de 

Identidade;

•	 Certificado de 
habilitações;

•	 Foto tipo passe

Processo de Candidatura
As candidaturas deverão ser enviadas 

às instalações do Casino Marina 

Maputo sitas na Avenida da Marginal, 

número 4441, recinto do Hotel Glória, 

dias 28 e 30 de Março, das 10.00 às 
15.00 horas.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO GÉNERO, CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ACÇÃO SOCIAL,IP

(INAS,IP)
DELEGAÇÃO DE CHIBUTO

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com o Art.33, nº3, do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras 
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, Aprovado pelo Decreto 
nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que os objectos dos Concursos abaixo, foram 
adjudicados às empresas abaixo indicadas:

Modalidade Objecto Nome da Empresa Valor com IVA

Concurso por 
Cotações nº01/

INAS,IP/RA/2022

Fornecimento de livros e 
impressos 

PAPELARIA NEW 
COPY

99.519,00MT

Concurso por 
Cotações nº02/

INAS,IP/RA/2022

Fornecimento de Material de 
Higiene e Limpeza

ELECTRO EGA 149.865,00MT

Concurso por 
Cotações nº03/

INAS,IP/RA/2022

Fornecimento de Meios de 
Compensação

CENTRO 
ORTOPÉDICO

1.355.540,00MT

Concurso por 
Cotações nº04/

INAS,IP/RA/2022

Manutenção e Reparação de Ar-
condicionado

GM PROJECT  40.189,50MT

Concurso por 
Cotações nº05/

INAS,IP/RA/2022

Prestação de Serviço de 
Carpintaria 

CARPINTARIA 
SONHO

59.700,00MT

Concurso por 
Cotações nº06/

INAS,IP/RA/2022

Prestação de serviço de 
canalização e ladrilho 

HC EMPREITEIROS, 
OBRAS PÚBLICAS E 

CONSTRUÇÕES 
58.960,00MT

Concurso por 
Cotações nº07/

INAS,IP/RA/2022

Prestação de serviço de 
electricidade

BELUARTE SERVICE 30.275,00MT

Concurso por 
Cotações nº08/

INAS,IP/RA/2022

Serviço de manutenção de 
extintores 

EX FOGO 17.343,00MT

Concurso por 
Cotações nº09/

INAS,IP/RA/2022

Manutenção e reparação de 
equipamento informático 

MOSES ELECTRONIC 
& SPARES

124.476,15MT

Concurso por 
Cotações nº10/

INAS,IP/RA/2022

Fornecimento de água mineral e 
manutenção de bebedouros 

FICOU DESERTO

Ajuste directo nº 01/
INAS,IP/RA/2022

Prestação de serviço de 
segurança

MOZSECURITY, Lda. 950.000,00MT

Ajuste directo nº 02/
INAS,IP/RA/2022

Arrendamento de imóvel ALICE MACHAILA 521.000,00MT

Concurso Limitado 
nº01/INAS,IP/2022

Fornecimento de Escritório e 
Consumíveis de Informática

NIFAVE BUSINESS 986.330,00MT

Concurso Limitado 
nº02/INAS,IP/2022

Fornecimento de combustíveis e 
lubrificantes FICOU DESERTO

Concurso Limitado 
nº03/INAS,IP/2022

Material de Propaganda, 
Divulgação das Actividades e 

Imagem da Instituição
NIFAVE BUSINESS    447.600,00MT

Concurso Limitado 
nº04/INAS,IP/

RA/2022

Manutenção e reparação das 
viaturas da Instituição 

MAB- AUTO 1.001.052,00MT

Concurso Limitado 
nº05/INAS,IP/

RA/2022
Fornecimento de lanches 

SALGADINHOS DA 
MAMÃ ARGENTINA

   374.000,00MT

Concurso Limitado 
nº06/INAS,IP/

RA/2022

Aquisição de instrumentos no 
âmbito do projecto PASP

FERRAGEM 
CHANDINHO 

   840.500,00MT

Concurso Limitado 
nº07/INAS,IP/

RA/2022

Manutenção e Reparação 
da Viatura D4D e pequenas 

reparações 
MECÂNICA GERAL   893.800.00MT

Concurso Público 
nº01/INAS,IP/

RA/2022

Fornecimento de géneros 
alimentícios 

HRITHIK RASHIM 8.348.088,50MT

Chibuto, Março de 2022

A Repartição de Aquisições
___________________________

(Ilegível)

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
______

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

INSTITUTO NACIONAL DOS TRANSPORTES 
RODOVIÁRIOS

INSTITUTO PÚBLICO

AVISO
Avisa-se ao público em geral que o 
INATRO,I.P., concebeu um sistema 
de Consulta de Multas por diversas 
infracções ao Código da Estrada e 
Regulamento de Transporte Automóvel, 
podendo para o efeito acessar o link 
abaixo.

http://consulta.inatter.gov.mz/multa

2695

CONVITE PARA REUNIÃO DE CONSULTA PÚBLICA 

NB: Para mais informações relacionadas com a consulta pública contacte: 

 PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA - FASE DOS ESTUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO 
AMBIENTAL (PGA) DO PROJECTO DE UMA PEDREIRA EM CHITSOTSO, LOCALIDADE DE 
MAIMELANE –DISTRITO DE INHASSORO, PROVÍNCIA DE INHAMBANE. 

 

 

 Amilcar V. Marremula (Consultor Ambiental e Social) credenciado pelo Ministério da Terra e 

Ambiente (MITA), na qualidade de representante do proponente Transaly-Inhassoro, LDA., 

para o Estudo de Avaliação de Impacto Ambiental (EAS) do Projecto de Exploração de uma 

Pedreira na comunidade de Chitsotso, Localidade de Maimelane, no Distrito de Inhassoro, 

Província de Inhambane e ao abrigo do Regulamento de Avaliação de Impacto Ambiental 

(Decreto nº 54/2015 de 31 de Dezembro), vem por este meio convidar V.Excias a participar na 

reunião de consulta e audiência pública relacionada com o projecto em epígrafe.  

 

É objectivo desta reunião, apresentar os detalhes do projecto e oferecer uma oportunidade ao 

público interessado e afectado para levantar questões e sugestões relacionadas com o projecto. 

A consulta Pública vai decorrer de acordo com a seguinte programação em Respeito ao 

protocolo da COVID 19:  

 

Data: 15/04/2022 – Chitsotso - Local de implantação do projecto ás 10 Horas.  

Agradecemos antecipadamente a atenção e colaboração da V.Excia no presente assunto.  

NB: Para mais informações relacionadas com a consulta pública contacte:  
Engº Amílcar Marremula: Cellular +258 82 7586130  

Sr. Issufo Aly: Cellular + 258 863108750 

 

 
Inhassoro 21 de Março de 2022 

 

Atenciosamente 
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
GOVERNO DO DISTRITO DE 

BOANE
CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS 

E NOTARIADO DE BOANE
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HER-
DEIROS POR ÓBITO DE 

FILIPE CHAMO

Certifico, para efeitos de pub-
licação, que por escritura de 
treze de Outubro de dois mil 
e vinte e um, exarada de fol-
has oitenta e seis verso a fol-
has oitenta e oito, do livro de 
notas para escrituras diversas 
número vinte e nove-A, da 
Conservatória dos Registos e 
Notariado, a cargo de Hortên-
cia Deolinda Lasse Uaquene, 
Conservadora e Notária Supe-
rior, foi celebrada uma Escritu-
ra de Habilitação de Herdeiros 
por óbito de Filipe Chamo, 
no estado que era de solteiro, 
natural de Chibuto, falecido no 
dia vinte e quatro de Setembro 
de dois mil e dezassete, na sua 
residência, filho de Mossajua 
Chamo e de Wmamohia, com 
a última residência que foi em 
Boane, Bairro Sete.
Mais certifico que na referi-
da escritura foram declara-
dos únicos e universais her-
deiros, seus filhos: Artimiza 
Filipe Choma, André Filipe 
Chomam e Aurélio Filipe 
Choma, solteiros, maiores, 
naturais de Chibuto, sendo o 
último natural de Boane e res-
idente em Boane, Bairro Sete.
Que o falecido deixou bens e 
não deixou testamento nem 
qualquer outra disposição de 
última vontade.
Que não há outras pessoas que 
segundo a lei lhes prefiram ou 
com eles possam concorrer à 
sucessão da herança.
Que da herança fazem parte 
bens móveis e imóveis.

Está Conforme

Boane, aos vinte e um de 
Dezembro de dois mil e vinte 

e um.

O Notário
Augusto Eduardo Focholo

3093
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Tabela de Comissões e Encargos
Data de entrada em vigor: 01 de Maio de 2022

www.bni.co.mz

Saiba mais em:

Código Designação Balcão ATM
Internet 
Banking Mobile

2.1. Conta Corrente

Inactividade da conta2.1.3.  Grátis -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

---

---

---

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.6. Consulta de saldo  -

2.1.8.3. Emissão de Extracto - de 3 a 12 meses  Grátis

2.1.8.4. Emissão de Extracto - Diário (empresas) - configuração do serviço  Grátis

---2.1.8.5. Emissão de Extracto - Mensal (empresas) - configuração do serviço  Grátis

2.1.9.1. Organização de processo 7,500.00

2.1.9.2. Imobilização 2,50%

2.1.9.3. Taxa de juros practicada nas transacções associadas ao descoberto PRL-SF + 8%(spread máx)

2.1.9.4. Abertura de crédito 1,75%

2.1.9.5. Renovação 1,75%

2.1.9.6. Alteração contractual 1,75%

2.1.9.7. Juros de mora 2% (máx)

2.1.9.8. Reembolso antecipado 2,5%

2.1.9.9. Cancelamento de crédito 2,5%

2.2. Conta Poupança

2.2.8. Emissão de extracto -

-

-

-

-

-

-

2.2.3. Inactividade da conta -

2.2.6. Consulta de saldo -

3.3.2. Emissão de 2ª via de documento justificativo de débito ou crédito 111,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Depósitos e Levantamentos no Balcão

3.2.1.1. Levantamento de MN com talão de levantamento -

---3.2.1.2. Levantamento de MN com cheque normal -

3.2.1.3. Levantamento de MN com cheque avulso -

3.3.1. Fornecimento de fotocópias 2ª via de talão de depósito/cheques 50,00

4.1. Cartão de Débito Não Personalizado

4.1.1.1. Primeira emissão normal -

4.1.1.2.

4.1.1.3.

Emissões normais subsequentes -

Urgente -

4.1.1.4. 2ª Via -

---4.1.2. Anuidade -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2. Cartão de Débito Personalizado

4.2.1.1. Primeira emissão normal -

4.2.1.2.

4.2.1.3.

Emissões normais subsequentes -

Urgente -

4.2.1.4. 2ª Via -

---4.2.2. Anuidade -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.4. Cartão Pré-Pago

4.4.1.1. Primeira emissão normal -

4.4.1.2.

4.4.1.3.

Emissões normais subsequentes -

Urgente -

4.4.1.4. 2ª Via -

---4.4.2. Anuidade -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3. Cartão de Crédito

4.3.1.1. Emissão normal -

4.3.1.2.

4.3.1.3.

Urgente -

2ª Via -

4.3.2. Anuidade -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. ATM

5.1.1. Levantamento de numerário, primeiros dois por mês no país -

5.1.3.

5.2.1.

Levantamento de numerário no estrangeiro -

Consulta de saldo sem impressão no país -

5.2.4. Consulta de saldo no estrangeiro -

-

-

-

-

-

-

5.4.1. Impressão de NIB/ IBAN -

5.7. Alteração de PIN (1) -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. POS

6.1.1. Consulta de saldo sem impressão no país -

6.1.4.

6.2.1.

Consulta de saldo no estrangeiro -

Consulta de extractos, mini-extractos e movimentos  sem impressão, no país -

6.2.4. Consulta de extractos, mini-extractos e movimentos no estrangeiro -

-

-

-

-

-

-

6.4.2. Impressão de NIB/ IBAN -

6.7. Alteração de PIN -

7. Cheques

-7.1. Fornecimento de cheques normais

7.4. Devolução de cheques -

7.4.1.1. Devolução de cheques ao beneficiário -

7.4.1.2. Devolução de cheques por insuficiência de provisão -

-

-

-

-

-

-

7.4.1.3. Devolução de cheques por motivos técnicos imputáveis ao cliente -

7.4.2.1. Devolução de cheques de OIC ao beneficiário -

-

-

-

-

-

-

7.4.2.2. Devolução de cheques de OIC por insuficiência de provisão -

7.4.2.3. Devolução de cheques de OIC por motivos técnicos imputáveis ao cliente -

Conta BNI

1/3

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

---

8.1. Transferências Nacionais

8.1.1.3. Intrabancária entre contas de titulares diferentes 100,00

---8.1.1.2. Intrabancária entre contas do mesmo titular Grátis

8.1.1.4. Intrabancária via ATM N/A

8.1.2.1. Interbancária entre contas do mesmo titular 550,00

8.1.2.2.

---8.1.2.3. Interbancária via ATM N/A

Interbancária entre contas de titulares diferentes 550,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.2. Transferências Internacionais

8.2.1.1. Comissão 0.25% (min 1.782,5 - máx  21.390,00) 1
8.2.1. Transferência telegráfica/ swift enviada

8.2.1.2. Comunicações 3.565,00

8.2.1.3. Banco correspondente 2.495,50

8.2.1.4. Anulação/ Cancelamento/Devolução 3.223,00

Tabela de Comissões e Encargos
Data de entrada em vigor: 01 de Maio de 2022

www.bni.co.mz
Saiba mais em:

Código Designação Balcão

Conta BNI

ATM
Internet 
Banking Mobile

8.2.2.1.1.

8.2.2.

Comissão

Transferência telegráfica/swift recebida

8.2.2.1.4. Anulação/ Cancel./ Devolução

8.2.2.2.1. Comissão - Cliente de OIC

8.2.2.2.3. Banco correspondente - Cliente de OIC

8.2.2.2.4. Anulação/ Cancel./ Devolução - Cliente de OIC 3.223,00

13.1. Remessas de Importação

13.1.1. Constituição de serviço

13.1.2. Pagamentos em remessas documentárias 3.750,00

13.1.3. Comissão 0,15%(min 2.500,00 - máx 5.000,00) 2

13.1.4. Swift 3.565,00

13.1.5. Banco correspondente 3.565,00

13.1.6. Anulação/ cancelamento/ devolução 15.750,00

3.223,00

10.500,00

1.426,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

13.2. Remessas de Exportação

13.2.1. Constituição de serviço

13.2.2. Pagamentos em remessas documentárias 0,15% (min 2.500,00)

13.2.3. Comissão de alteração 3.750,00

13.2.4. Swift 3.565,00

13.2.5. Banco correspondente 3.565,00

13.2.6. Anulação/ cancelamento/ devolução 15.750,00

10.500,00

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

- - -

14.1. Crédito documentário de Importação

14.1.2.1. Clientes do banco com 100% de cobertura líquida (taxa trimestral)

14.1.2.2. Clientes do banco com cobertura parcial (taxa trimestral) 2% (min 21.390,00)

14.1.3.1 Clientes OIC com 100% de cobertura líquida (taxa trimestral) 2,5% (min 21.390,00)

14.1.3.2 Clientes OIC com cobertura parcial 2,5% (min 21.390,00)

14.1.4

14.1.5.

14.1.6.

Despesas de correio 6.750,00

2% (min 21.390,00)

-

-

-

-

-

-

- - -

- - -

- - -

Despesas de alteração 0,25% do valor da L/C (min 7.130,00)

Comissão de liquidação 0,1% do valor da L/C (21.390,00)

- - -

- - -

14.2. Crédito documentário de Exportação

14.2.1.1. Abertura/Constituição de serviço - Clientes do Banco

14.2.1.2. Abertura/Constituição de serviço - Clientes de OIC* 7.500,00

14.2.2.1. Despesas de alteração - Clientes do banco 2.500,00

14.2.2.2. Despesas de alteração - Clientes de OIC* 3.200,00

14.2.3.1. Negociação de documentos - Comissão 0,25% (min 4.000,00 MT - max 10.000,00) 3

3.550,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -

14.2.3.2. Negociação de documentos - Swift 3.565,00 - - -

14.2.3.3. Negociação de documentos - Despesas de correio 16.750,00 - - -

9. Débitos Directos, Instruções Permanentes

9.1.3. Devolução de pagamentos por insuficiência de fundos

9.2.1. Instruções permanentes para pedido/autorização para a realização de instruções permanentes N/A

9.2.2. Instruções permanentes para mesmo banco 150,00

9.2.3. Instruções permanentes para OIC (1) 375,00

9.2.4. Instruções permanentes para devolução de pagamento por insuficiência de fundos 1.000,00

9.3.2. Emissão de segunda via de documento justificativo de débito ou crédito 115,00

1.000,00

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

- - -

-

10.1. Crédito de Rendas

10.1.3. Constituição de serviço e Organização de Processo

10.1.4.2.

10.2.4.

10.2.5.

Taxas de juros - Anual PRL-SF + 8%(spread máx)
7.500,00

-

-

-

-

-

-

10.2. Crédito à Habitação

Avaliação/Vistoria do imóvel

Taxas de juros N/A
-

-

-

-

-

-

-

12. Moeda Electrónica

12.1. Abertura de conta

12.7. Consulta de movimentos -
-

-

-

-

-

-

-

2.495,50

2.139,00

2/3

NOTA:

(1) Comissão de 0,25% sobre o valor mínimo de MZN 1.782,5 e máximo de MZN 21.390

(2) Comissão de 0,15% sobre o valor mínimo de MZN 2.500 e máximo de MZN 5.000

(3) Comissão de 0,25% sobre o valor mínimo de MZN 4.000 e máximo de MZN 10.000

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Conta BNI
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16. Outros

16.1. Carta Abonatória/Idoneidade

16.2. Declaração de capacidade financeira

16.3. Validação de contractos de terceiros

16.4. Informação aos auditores

3.500,00

1.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Comissão - Inferior a 5.000.000 USD 3% - - -

Comissão - 5.000.000 - 10.000.000 USD 2-3%

Comissão - 10.000.000 - 50.000.000 USD 1-2%

Comissão - 50.000.001 - 100.000.000 USD 0,5-1%

Comissão - Acima de 100.000.000 USD 0,25-0,5%

- - -

-

-

-

-

-
- - -

-

Serviços Grátis

2.1.1. Abertura de conta/constituição de depósito
2.1.2. Manuntenção de Conta

2.1.3. Inactividade da conta
2.1.3.1. Inactividade da conta até 12 meses

2.1.3.2. Inactividade da conta após 12 meses
2.1.5. Encerramento da conta
2.1.7.1. Consulta de movimentos duas vezes por mês no balcão
2.1.7.2. Consulta de movimentos subsquentes do dia

2.1.8.1. Emissão de Extracto - Primeiro extracto por mês

2.1.8.2. Emissão de Extracto - de 0 a 3 meses 

7.4.1.1. Devolução de cheques - Do próprio banco ao beneficiário
7.4.2.1. De OIC ao beneficiário 
7.4.2.2. De OIC por insuficiência de provisão
9.1.1. Pedido/ Autorização para a realização de débitos directos
9.1.2. Pagamento de serviços a terceiros
9.2.5. Alteração da instrução permanente
10.1.1. Simulação de crédito
10.1.2. Informação pré-contractual sobre as condições aprovadas

3.500,00

3.000,00

16.6.1. Intermediação Bolsista - Compra e Venda (sobre o valor nominal dos títulos) 

16.6.2.1. Intermediação Bolsista - Tomada Firme (sobre o valor nominal)

16.6.2.2. Intermediação Bolsista - Montagem e Colocação (sobre o valor nominal)

16.6.2.3. Intermediação Bolsista - Agente Pagador (sobre o valor do pagamento)

0,25%

0,25%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,25%

0,25%

16.6.2.4.

16.7.1.1.

16.7.1.2.

16.7.1.3.

16.7.1.4.

16.7.1.5.

Intermediação Bolsista - Comissão de custódia 0,35% - - -

3/3

15.1. Garantias Bancárias Nacionais

15.1.1.1. Abertura/Constituição de serviço - Com 100% de cobertura líquida

15.1.1.2.

15.1.2.

Abertura/Constituição de serviço - Com cobertura parcial 1,75%

Despesas de pagamento/execução 2,5%

15.1.3.1. Extensão do período/Renovação 1,75%

15.1.3.2. Incremento do montante 1,75%

15.1.3.3. Alteração do serviço 1,75%

1,75%

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

-

-

-

-

15.2. Garantias Bancárias Internacionaias 

15.2.1.1. Garantias bancárias emitidas - Emissão

15.2.1.2.

15.2.1.3.

Garantias bancárias emitidas - Alteração -

Garantias bancárias emitidas - Cancelamento -

15.2.2.1. Garantias bancárias recebidas - Notificação e autenticação 3.565,00

-

-

-

-

-

-

-

- - -

- - -

- - -

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

INSTITUTO NACIONAL DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS-IP
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Anúncio de Adjudicação de Concurso
De acordo com a alínea d) do n° 3, 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 n° 5/2016, de 8 de Março, 
comunica-se a adjudicação do objecto do concurso abaixo:

Nº de Concurso Modalidade Objecto Empresa Adjudicada Valor Incluindo IVA

45A001341/CP/02/2022
   Público

  

Contratação de Prestação 
de Serviços para Produção, 
Impressão e Fornecimento da 
Carta de Condução Biométrica

MUHLBAUER 
HIGH TECH 
INTERNATIONAL      113.193.714,00MT 

A Entidade Contratante
(Ilegível) 2760

27642766

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

PROJECTO “MELHORAR A APRENDIZAGEM E EMPODERAR RAPARIGAS EM MOÇAMBIQUE”

 N: 002/CONS/ILEGP/21

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

(CONSULTOR INDIVIDUAL)
CONTRATAÇÃO DE UM ESPECIALISTA DE GÉNERO – PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA COM BASE EM GÉNERO 

(VBG)

1. O Governo de Moçambique (GdM) solicitou um subvenção da Agência Internacional para o 
Desenvolvimento (IDA), para o custeio do Projecto Melhorar a Aprendizagem e Empoderar 
Raparigas em Moçambique e, pretende aplicar parte dos recursos desta subvenção para o 
pagamento, ao abrigo de um contrato de Serviços de Consultoria para a Assistência Técnica 
a contratação de um Especialista De Género – Prevenção De Violência Com Base Em Género 
(VBG).

 
2. De entre várias tarefas, o Gestor do Projecto deve executar as seguintes tarefas: i) 

Apoiar o MINEDH em questões específicas de Género e GBV no âmbito do Projecto  
Mozlearning; ii)  Desenhar e levar acções de formação em VBG/EAS/AS para os funcionários do 
sector da Educação bem como para actores comunitários, tais como pontos focais vinculados aos 
comités locais de gestão de reclamações e outras partes interessadas; iii) Coordenar a elaboração 
do Plano  de  trabalho  sobre  as questões  do  género relacionadas  ao  projecto, assegurando  a  inclusão 
de apoio e formação para todo o pessoal recrutado, com vista ao alcance dos resultados desejados; 
iv) Estabelecer e monitorar mecanismos para garantir a assinatura do regulamento interno  
e código de conduta por todas as pessoas que trabalham no projecto; v) 
Garantir a formação contínua da equipa do projecto em VBG/EAS/AS, a resposta  
adequada aos casos de VBG e a implementação do código de conduta e do MGR.

3. Por conseguinte, o MINEDH convida consultores individuais elegíveis para manifestarem seu 
interesse no provimento dos serviços acima mencionados. Os consultores interessados deverão 
apresentar, na altura da candidatura, uma carta de manifestação de interesse com Curriculum 
Vitae e os documentos comprovativos das suas habilidades e experiência profissional.

4. Os consultores interessados devem possuir as seguintes qualificações: i) nível  superior nas 
áreas de Gestão, Economia,  Administração Pública, Direito, Educação ou Ciências Sociais; ii) 
deve ter pelo menos cinco (5) anos de experiência no desenvolvimento, gestão e coaching 
de projectos do sector público, desenvolver e coordenar projectos; iii) Possuir comprovada 
experiência relevante na implementação de projectos de desenvolvimento (Gestão de Projectos, 
Monitoria e Avaliação, Planificação Estratégica e boas capacidades técnicas e de gestão);

Chama – se a atenção dos consultores interessados para a Secção III, parágrafos 3.14,3.16 e 3.14 
do Regulamento de Aquisições para os Mutuários do “IPF” do Banco Mundial de Julho de 2016, 
estabelecendo a política do Banco Mundial sobre o conflito de interesse.

5. O consultor será seleccionado de acordo como método de selecção para consultores individuais 
– método estabelecido no Regulamento de Aquisições do Banco Mundial.   

6. Os consultores interessados poderão obter os Termos de Referência detalhados no endereço 
fornecido abaixo, ou solicitar uma cópia electrónica através do seguinte endereço electrónico: 
aquisicoes.minedh@gmail.com  das 8.30 às 15.00 horas (GMT + 2) antes da data de 
encerramento;

7. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até às 15.00 horas 
(GMT +2) do dia  8 de Abril de 2022.

Ministério da Educação e Desenvolvimento (MINED) 
Departamento de Aquisições
Avenida 24 de Julho,  7º Andar
Endereço Electrónico: aquisicoes.minedh@gmail.com    
Tel: Telefone (+258) 21 490335 ou (+258) 21 492973
Maputo – Moçambique

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

PROJECTO “MELHORAR A APRENDIZAGEM E EMPODERAR RAPARIGAS EM 
MOÇAMBIQUE”

N: 06/CONS/ILEGP/21

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

(CONSULTOR INDIVIDUAL) 

CONTRATAÇÃO DE UM ESPECIALISTA EM GESTÃO DE PROJECTOS

1. O Governo de Moçambique (GdM) solicitou um subvenção da Agência Internacional para o 
Desenvolvimento (IDA), para o custeio do Projecto Melhorar a Aprendizagem e Empoderar 
Raparigas em Moçambique e, pretende aplicar parte dos recursos desta subvenção para o 
pagamento, ao abrigo de um contrato de Serviços de Consultoria para a Assistência Técnica a 
contratação de um Especialista em Gestão de Projectos.

 
2. De entre várias tarefas, o Gestor do Projecto deverá executar as seguintes tarefas: i) 

Desenvolver metodologia de trabalho e coordenar as actividade realizadas pelos membros da 
DIPLAC/MINEDH; ii)  Assessorar o MINEDH no desenho da estratégia, planeamento, execução 
e monitoramento das frentes de aquisições, gestão orçamental financeira, monitoramento e 
implementação do Projecto MozLearningl; iii) Desenhar e executar, sempre que necessário, 
processos de formação continuada sobre temáticas que optimizem a execução de acções 
implementadas com recursos advindos do Acordo de Empréstimo; iv) Apoiar na planificação, 
implementação e monitorização do projecto, o que inclui a preparação do plano anual e o 
orçamento, bem como apoio na planificação das actividades inscritas plano de procurement, 
plano de capacitação, entre outros que se mostrarem relevantes;

3. Por conseguinte, o MINEDH convida consultores individuais elegíveis para manifestarem seu 
interesse no provimento dos serviços acima mencionados. Os consultores interessados   deverão 
apresentar, na altura da candidatura, uma carta de manifestação de interesse com Curriculum 
Vitae e os documentos comprovativos das suas habilidades e experiência profissional.

4. Os consultores interessados devem possuir as seguintes qualificações: i) nível  superior nas 
áreas de Gestão, Economia,  Administração Pública, Direito, Educação ou Ciências Sociais; ii) 
deve ter pelo menos cinco (5) anos de experiência no desenvolvimento, gestão e coaching 
de projectos do sector público, desenvolver e coordenar projectos; iii) Possuir comprovada 
experiência relevante na implementação de projectos de desenvolvimento (Gestão de Projectos, 
Monitoria e Avaliação, Planificação Estratégica e boas capacidades técnicas e de gestão);

Chama – se a atenção dos consultores interessados para a Secção III, parágrafos 3.14,3.16 e 3.14 
do Regulamento de Aquisições para os Mutuários do “IPF” do Banco Mundial de Julho de 2016, 
estabelecendo a política do Banco Mundial sobre o conflito de interesse.

5. O consultor será seleccionado de acordo com o método de selecção para consultores individuais 
– método estabelecido no Regulamento de Aquisições do Banco Mundial.  

 
6. Os consultores interessados   poderão obter os Termos de Referência detalhados no endereço 

fornecido abaixo, ou solicitar uma cópia electrónica através do seguinte endereço electrónico: 
aquisicoes.minedh@gmail.com   das 8.30 às 15.00 horas (GMT + 2) antes da data de 
encerramento;

7. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até às 15.00 horas 
(GMT +2) do dia  8 de Abril de 2022.

Ministério da Educação e Desenvolvimento (MINED) 
Departamento de Aquisições
Avenida 24 de Julho,  7º Andar
Endereço Electrónico: aquisicoes.minedh@gmail.com   
Tel: Telefone (+258) 21 490335 ou (+258) 21 492973
Maputo – Moçambique

ANÚNCIO DE VAGA

Restaurante com sede na ci-
dade de Maputo precisa de 
admitir para o seu quadro 
de pessoal um(a) empre-
gado(a) de mesa e um(a) co-
zinheiro(a) com experiên-
cia comprovada (cerca de 3 
anos). 

As candidaturas podem ser 
enviadas para o seguinte 
endereço: Av. 24 de Julho,  
nº 14, flat 1 - cidade de 
Maputo. 
Contacto: 
+258 84-6724350.

3101

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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ANÚNCIO DE CONCURSOS E CONVITE PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

1. A Imprensa Nacional de Moçambique, E.P., convida empresas interessadas a apresentarem propostas/manifestação de interesse para os concursos 

indicados na tabela abaixo: 

N.º do Concurso Objecto do Concurso Modalidade
Apresentação 

de

propostas

Garantia 
provisória

Abertura 
das 

propostas

Validade da

proposta

08/INM/RAQ/2022

Contratação de prestação de serviços de consultoria 

para fiscalização do projecto de requalificação da 

Rede Eléctrica.

Qualidade e 

Preço

8/4/2022

10.00 horas
N/R

-

-
90 dias

12/INM/RAQ/2022
Contratação de prestação de serviço de fornecimento 

de mobiliário administrativo

Concurso 

Limitado

3/4/2022

10.00 horas
N/R

3/4/2022

10.30 horas
90 dias

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do Concurso ou levantá-los no endereço indicado no n.º 3 

deste anúncio, pela importância não reembolsável de 1.500,00MT para o concurso n.˚ 12, a depositar na seguinte conta Bancária: 0016111000043, 
Banco ABSA.

3. As propostas deverão ser entregues na Rua da Imprensa n.º 283, na Cidade de Maputo e serão abertas no mesmo local, na presença dos concorrentes 
e outros interessados que desejarem presenciar o acto.

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, Março de 2022

A Autoridade Competente

______________________________

Armindo Matos

/Presidente do Conselho de Administração/
2709

 DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
CONCURSO 47C000941/CP/ Nº 08/ MP- ASF/ ANE – CD /312.1 / 2022

EMPREITADA PARA OBRA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE ESTRADAS REVESTIDAS 
R698 MUEDA/OASSE NA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

1. O Governo de Moçambique financia obras de manutenção periódica de 56km da estrada revestida R698 Mueda/Oasse na Província de Cabo Delgado, cujo concurso público será conduzido através dos procedimentos do GOM, tendo em conta o regulamento aprovado pelo Decreto No 5/2016 de 8 de Março, que regula a Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado. O Concurso Público é aberto a todas as firmas nacionais e estrangeiras, elegíveis possuidoras de Alvará de Empreitadas de Obras Públicas de 7ª Classe, nas categorias II, III, IV.

2. A Delegação Provincial da ANE de Cabo Delgado convida empresas de Obras Públicas e Construção Civil elegíveis interessadas a apresentarem propostas fechadas para a execução das referidas obras.
3. Os documentos de concurso poderão ser adquiridos a partir do dia 28 de Março de 2022, durante as horas normais de expediente no seguinte endereço: 
Delegação Provincial da ANE de Cabo Delgado,
Av. General Alberto Chipande Nº.1654
C.P Nº. 355, Telefone No. 82 3035337, Fax número: 272 21194
Pemba – Moçambiquemediante o pagamento de uma importância não reembolsável de 1.500,00MT (mil e quinhentos 
meticais), através do depósito na conta número 12060108 do Millennium BIM. Os interessados 

poderão obter informações adicionais através do mesmo endereço.

4. A visita ao local de execução realizar-se-á no dia 13 de Abril de 2022 a partir das 8.00 horas, devendo os concorrentes se concentrarem nos Serviços Distritais de Planeamento e Infra’estrutura de Mueda.
5. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias após a data de abertura e deverão ser acompanhadas de uma Caução Provisória no valor de 300.000,00MT (trezentos mil meticais), 

válida por um período de 90 dias, devendo ser dirigidas à Delegação Provincial da ANE de Cabo Delgado. Todas as cauções em numerário deverão ser depositadas na conta número 12060108 do 
Millennium bim. Os concorrentes podem alternativamente a declaração de garantia de mesmo valor. 

6. As propostas deverão ser entregues na ANE – Delegação Provincial de Cabo Delgado no endereço acima indicado até às 11.00 horas do dia 21 de Abril de 2022 e as propostas serão abertas às 11.15 horas do mesmo dia na presença dos representantes das firmas que desejarem assistir ao acto.
7. A reunião de pré-concurso para todos concursos terá lugar na Sala de reuniões da Delegacão da ANE, 

IP dia 14 de Maio de 2022, pelas 14.30 horas.

8. A reunião de Posiciamento será realizada no dia 31 de Maio de 2022, pelas 10.30 horas na sala de reuniões da delegação na presença de todos que desejam assistir o acto.
9. O processo de licitação será conduzido em observância dos procedimentos do Decreto Nº 5/2016 de 8 de Março – Regulamento de contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado.
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SAIBA O QUE ACONTECE NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA 
DIARIAMENTE UMA PÁGINA

À CIDADE DA BEIRA

AVISO
O Instituto Nacional de Minas faz saber que nos termos do artigo 27 do Regulamento da Lei de Minas em vigor, 
aprovado pelo Decreto nº 31/2015, de 31 de Dezembro 
correm éditos de 30 (trinta) dias, a contar da segunda 
publicação no Jornal “Notícias”, chamando a quem se julgue com direito a opor-se que seja atribuída a Licença 
de Prospecção e Pesquisa número 10895L para Ferro 
e Minerais Associados, no distrito de Lago, na província 
do Niassa, a favor da requerente Someq Metais, Lda., com as seguintes coordenadas geográficas:

Vértice Latitude Longitude

1 -12   39   0,00 34   52  0,00

2 -12   39   0,00 34   56  0,00

3 -12   36  30,00 34   56  0,00

4 -12   36  30,00 35   00  0,00

5 -12   41  10,00 35   00  0,00

6 -12   41  10,00 34   52  0,00

Maputo, aos 25/2/2022

O Director-GeralAdriano Silvestre Sênvano(Geólogo)
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(1/1)

PREÇÁRIO SIMPLIFICADO 2022

Conta Standard

Código Produto/Serviço Balcão

A) Conta Corrente

2.1.3.2. Inactividade da Conta 60,00 MT

2.1.6.2. Consulta de Saldo 40,00 MT

2.1.8.2/4. Emissão de Extracto 1 60,00 MT

B) Cheques

4.1.1. Caderneta de 10 Cheques (particulares) 275,00 MT

4.1.2. Caderneta de 30 Cheques (particulares) 600,00 MT

4.1.3. Caderneta de 50 Cheques (particulares) 1.200,00 MT

4.1.4. Livro de 21 Cheques (empresas) 500,00 MT

4.1.5. Livro de 41 Cheques (empresas) 1.000,00 MT

4.1.6. Livro de 59 Cheques (empresas) 1.500,00 MT

4.4.1.1/4.4.2.1. Devolução de cheque ao beneficiário Grátis

4.4.2.2. Devolução de cheque de OIC2 por insuficiência de provisão -

4.4.2.3. Devolução de cheque de OIC por motivos técnicos -

C) Transferências Nacionais

5.1.1.3. Intrabancária entre contas de titulares diferentes 50,00 MT

5.1.2.2. Interbancária entre contas de titulares diferentes 250,00 MT

D) Transferências Nacionais Em Tempo Real (MTR)

5.2.1. Interbancária 400,00 MT

E) Transferências Internacionais

5.3.1.1. Transferência Telegráfica/ swift enviada 0.20%

Min.     340 MT

Max. 4.900 MT

5.3.2.1.1. Transferência Telegráfica/ swift recebida cliente do banco 570,00 MT

5.3.2.2.1. Transferência Telegráfica/ swift recebida cliente de OIC -

F) Garantias Bancárias Nacionais

 6.1.1.1. Constituição de Serviço com 100% de cobertura liquida 0,50% - 2%

 6.1.1.2. Constituição de Serviço com cobertura parcial 0,70% - 2%

G) Outros

 7.1. Infromação aos Auditores 1.500,00 MT

SERVIÇOS GRATUITOS

Conta de depósito

(i) Abertura de conta bancária ou constituição de depósito bancário

(ii) Manutenção da conta bancária

(iii) Inactividade de conta bancária por um período de 12 meses

(iv) Fornecimento de um extracto de conta de depósito uma vez por mês, referente aos últimos trinta dias, contados da data da solicitação

(v) Encerramento de conta bancária

(vi) Consulta de saldo, duas vezes por mês, no balcão

(vii) Consulta de movimentos, duas vezes por mês, no balcão

Depósitos e levantamentos

(i) Depósito de cheque, em moeda nacional e moeda estrangeira

Cheques

(i) Devolução ao beneficiário, de cheque que não reúna as condições para o seu pagamento

(ii) Cancelamento ou Revogação de cheque

Transferências entre contas da mesma instituição

(i) Realização de duas transferências, por mês, em balcão.

1 Extracto referente ao período de 0 a 3 meses (particulares) e diário (empresas)

2 Outras Instituições de Crédito

Data de Entrada em Vigor: 25/03/2022
O Preçário simplificado do Banco BIG Moçambique, SA apresenta o con-

junto de informação relativa as comissões e encargos de parte dos serviços 

financeiros constantes do preçário completo, disponibilizados ao público.

O Preçário Simplificado não substitui o Preçário Completo. Para a con-

sulta da Totalidade das Comissões e Encargos praticados pela Institui-

ção deve consultar o Preçário Completo.

O Preçário simplificado pode ser consultado na Sede do Banco BIG 

Moçambique, SA e em http://bancobig.co.mz/.

Preçário elaborado em cumprimento do Aviso nº 13/GBM/2017, de 9 

de junho, com as alterações introduzidas pelo Aviso nº 19/GBM/2017, 

de 26 de Dezembro, Regime de Comissões e Encargos relativos a 

Serviços Financeiros e respectiva Nomenclatura.
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1. Nos termos do artigo 33 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, For-
necimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n.º 5/2016, de 8 
de Março, o FIPAG-Direcção Regional Centro convida aos interessados a apresentarem propos-
tas fechadas, para os concursos abaixo elencados.

Nº do 
Concurso

Modalidade 
do Concurso

Objecto de contratação

Data e hora- 
limite de 

entrega das 
propostas

Data e hora 
de abertura 

das propostas

Valor da 
garantia 

provisória

FIPAG-DRC/
CL/03/2022

Concurso 
Limitado

Prestação de Serviços de Repa-
ração e Manutenção de Apare-
lhos de Ar-Condicionado

12/4/2022
8.30 horas

12/4/2022
9.00 horas 

Não 
Aplicável

FIPAG-DRC/
CL/04/2022

Concurso 
Limitado

Manutenção de Imóveis
12/4/2022
10.30 horas

12/4/2022
    11.00 horas

Não 
Aplicável

FIPAG-DRC/
CL/05/2022

Concurso 
Limitado

Fornecimento de Géneros Ali-
mentícios e Artigos de Higiene

12/4/2022
12.30 horas

12/4/2022
    13.00 horas

Não 
Aplicável

FIPAG-DRC/
CL/06/2022

Concurso 
Limitado

Fornecimento de Refeições
13/4/2022
8.30 horas

13/4/2022
9.00 horas

Não 
Aplicável

FIPAG-DRC/
CL/07/2022

Concurso 
Limitado

Fornecimento de Material In-
formático

13/4/2022
10.30 horas

13/4/2022
11.00 horas

Não 
Aplicável

FIPAG-DRC/
CC/08/2022

Concurso Por 
Cotações

Prestação de Serviços de De-
sinfecção

5/4/2022
8.30 horas

5/4/2022
9.00 horas

Não 
Aplicável

FIPAG-DRC/
CC/09/2022

Concurso Por 
Cotações

Fornecimento de Kit de Pre-
venção Contra Covid-19

5/4/2022
10.30 horas

5/4/2022
11.00 horas

Não 
Aplicável

FIPAG-DRC/
CP/10/2022

Concurso 
Público

Prestação de 
Serviços de 
Segurança e 
Transporte 
de Valores

Lote 1 Tete
18/4/2022
8.30 horas

18/4/2022
9.00 horas 

75.000,00 
MT

Lote 2 Moatize
18/4/2022
12.30 horas

18/4/2022
13.00 horas 

64.360,09 
MT

Lote 3 
Quelimane

18/4/2022
8.30 horas

18/4/2022
9.00 horas

68.625,00 
MT

Lote 4 Mocuba
18/4/2022
12.30 horas

18/4/2022
13.00 horas

Não 
Aplicável

FIPAG-DRC/
CP/11/2022

Concurso 
Público

Fornecimento de Material de 
Manutenção e Reparação da 
Rede no Sistema de Abasteci-
mento de Água

20/4/2022
8.30 horas

20/4/2022
9.00 horas

Não 
Aplicável

FIPAG-DRC/
CP/12/2022

Concurso 
Público

Forcnecimento de Produtos 
Químicos

20/4/2022
10.30 horas

20/4/2022
11.00 horas

Não 
Aplicável

FIPAG-DRC/
CP/13/2022

Concurso 
Público

Fornecimento de 1 Viatura do 
Tipo Mini Bus

21/4/2022
8.30 horas

21/4/2022
9.00 horas

Não 
Aplicável

FIPAG-DRC/
CP/14/2022

Concurso 
Público

Fornecimentos 
de Viaturas

Lote 1 
Manica

25/4/2022
8.30 horas

25/4/2022
9.00 horas 

79.999,99 
MT

Lote 2 Tete
25/4/2022
10.30 horas

25/4/2022
11.00 horas

79.999,99 
Mt

Lote 3 
Quelimane

25/4/2022
12.30 horas

25/4/2022
13.00 horas

102.000,00 
MT

Lote 4 
Mocuba

25/4/2022
14.30 horas

25/4/2022
15.00 horas

Não 
Aplicável

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e examinar os documentos dos 
concursos durante as horas normais de expediente, a partir da data da publicação do presente 
anúncio, na UGEA, sediada no endereço indicado no n.º 5 deste anúncio, podendo adquiri-los pela 
importância não reembolsável de 1.500,00 MT (mil e quinhentos meticais), devendo para tal 
depositar o valor na conta bancária número: 23151380.10.00 domiciliada no FNB.

3. O período de validade das propostas é de 60 dias, contados a partir da data-limite de entrega das 
mesmas.

4. O anúncio de posicionamento dos concorrentes dos concursos por cotações será efectuado no  
dia 6 de Abril de 2022 às 10.00 horas no endereço indicado no ponto 6.

5. O  anúncio de posicionamento dos concorrentes dos concursos públicos será efectuado  no dia 29   
de Abril de 2022 às 9.00 horas no endereço indicado no ponto abaixo.

6. As propostas deverão ser entregues e abertas em sessão pública nas datas e horas indicadas na 
tabela acima, no seguinte endereço:

FIPAG-Direcção Regional Centro
RUA Kruss Gomes, nº38

TEL.-+258 2354967
CIDADE DA BEIRA

7. 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.

Beira, Março de 2022

A Autoridade Competente

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS

Direcção Regional Centro

Unidade Gestora Executora das Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSOS 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
COFRE DOS TRIBUNAIS

ANÚNCIO DE CONCURSO
O COFRE DOS TRIBUNAIS convida potenciais concorrentes elegíveis    a apresentarem propostas seladas conforme detalhes abaixo: 

Nº do Concurso Objecto do concurso Data e Hora de 
submissão de 

propostas

Data e hora de 
abertura das 

propostas

Garantia Provisória
(MT)

Classe de 
Alvará

Custo do 
documento 
do concurso

48/CT/
UGEA/22
Público

OBRAS PARA ESCAVAÇÃO E 
CONTENÇÃO PERIFÉRICA

PROJECTO DE EDIFÍCIO DO
TRIBUNAL SUPREMO

Data: 18/4/2022
Entrega  9.00 horas

Data: 18/4/2022
Abertura 9.30 horas

1.800.000
(nos termos do 

Decreto nº 05/2016)
7a 25.000.00 MT

1. Os concorrentes elegíveis e interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos e adquirí-los no endereço abaixo (5), pela 
importancia acima descrita, não reembolsável devendo depositar na conta do Banco Comercial de Investimentos (BCI) nº. 5487736310001 a 
favor do Cofre dos Tribunais.

2. É obrigatória a apresentação de documentos de qualificação jurídica e de regularidade fiscal.

3. O prazo de validade das propostas é contado da data de  abertura da proposta que será de 90 dias.

4. A Garantia Provisória deve ser válida por 120 dias. 

5. A Visita ao local das obras é obrigatória. A não participação na visita leva a desclassificação da proposta. Data e Hora são indicados no Documento 
de Concurso.

6. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo, em sessão pública, na presença de representantes dos concorrentes e público que desejar 
assistir ao acto.

Cofre dos Tribunais; Rua da Demanda nº11, 5º andar; Telefone nº +258 21321793

7. 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  e pelo Decreto nº 89/2021, de 29 de Outubro.

Maputo, aos 28 de Março de 2022

A Entidade Contratante

(Ilegível)
2768

Leia Notícias 
EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ! 

Termos e condições aplicavéis

EM QUALQUER PARTE 

DO PAÍS OU MUNDO
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA 

DE GAZA
2ª SECÇÃO CÍVEL

XAI-XAI

ANÚNCIO
A SENHORA DOUTORA AMINA 

MOMADE ISSUFO ALY, MERITÍSSIMA 
JUÍZA DE DIREITO DO TRIBUNAL 

JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE GAZA

Pela Segunda Secção Cível do Tribunal 
Judicial da Província de Gaza, nos Autos 
de Carta Precatória registados sob 
o nº 11/2021, extraída nos Autos de 
Execução Ordinária nº 28/20-P, em 
que é exequente FNB MOÇAMBIQUE, 
SA e executado NGUTONETO, 
Sociedade Unipessoal, Limitada, 
que correm seus termos na 1ª Secção 
Comercial do Tribunal Judicial da 
Cidade de Maputo, que no próximo 
dia 5 de Abril de 2022, pelas 11.00 
horas, no edifício do Tribunal Judicial 
da Província de Gaza, será posto por 
arrematação em hasta pública pela 
terceira praça, através de propostas 
em cartas fechadas, a venda do bem 
que a seguir se menciona, a maior 
lanço oferecido acima do valor que 
adiante se indica, penhorado àqueles 
executados:

Verba Única
Um imóvel descrito na Conservatória 
dos Registos e Notariados de 
Bilene, descrito sob o número 446 
(quatrocentos e quarenta e seis), a 
folhas 40 (quarenta), do livro B-três, 
inscrito na mesma Conservatória, 
sob o artigo 513 (quinhentos e treze) 
a folhas 29V (vinte e nove verso), do 
livro G/2, a favor de MOISÉS LUÍS 
GUAMBE, casado em regime de 
comunhão de bens adquiridos com 
ALDA ELIAS SIMBINE, avaliado em 
181 000,00USD (cento e oitenta mil 
dólares norte-americanos), a ser 
vendido a qualquer preço.

As propostas deverão ser apresentadas 
em cartas fechadas até 30 (trinta) 
minutos antes da hora designada para 
a sua abertura.

Xai-Xai, aos 9 de Março de 2022

A Escrivã de Direito
Rachel Aulino Monjane NhantumboVerifiquei

A Juíza de Direito
Drª Amina Momade Issufo Aly
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

DISTRIBUIÇÃO GERAL

ANÚNCIO
O VENERANDO JUIZ DESEMBARGADOR E PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO - PEMBA.
Faz saber que o dia 29 de Março de 2022, pelas 10.00 horas, no Tribunal 
Judicial da Província de Cabo Delgado, foi designado para venda em segunda 
praça, por meio de propostas em carta fechada, em segunda praça, nos Autos 
de Carta Precatória para Venda de Imóvel, nº 01/DG/022, movida pelo 
exequente Banco Único, representada pelos procuradores Drs. Caspio Dias 
e outros, advogados, com domicílio profissional na cidade de Maputo, contra 
os executados Engidren Moçambique S.A. sociedade com sede na Avenida da 
Escola da Matola, nº 220, cidade da Matola, Sílvio José de Jesus Domingos, 
de nacionalidade portuguesa, Jorge Manuel da Silva Dias e Adérito Manuel 
Mendes Dias, ordenada nos Autos de Execução Para Pagamento de Quantia 
Certa nº 14/020-P, que correm seus termos na 1ª Secção Comercial do 
Tribunal Judicial da Cidade de Maputo, para garantia de pagamento da quantia 
exequenda de 15 874 000,00MT (quinze milhões, oitocentos e setenta 
quatro mil meticais), custas prováveis e demais despesas legais, nos termos 
do artigo 902º, do CPC, o seguinte imóvel:

Verba Única
Um imóvel descrito na Conservatória dos Registos de Pemba, sob o nº 3412 a fls. 172, do livro B-11 e inscrito na mesma Conservatória sob o nº 4766 a fls. 
188v, do livro G-8, a favor de Agronorte Moçambique, E.I., com sede no Bairro 
Ngalane, distrito de Pemba, Metuge, província de Cabo Delgado, representado 
pelo senhor Sílvio José de Jesus Domingos, pelo valor mínimo de avaliação de 
7 937 000,00MT (sete milhões, novecentos e trinta e sete mil meticais).

São convidadas todas as pessoas com interesse na compra do bem, para 
comparecerem na sala de sessões deste Tribunal, no dia e hora marcada, para 
se proceder à venda em segunda praça ao preço mínimo supracitado.

Pemba, aos catorze dias do mês de Março do ano dois mil e vinte e dois.

O Juiz-Presidente
Dr. António Sebastião Fernando Matimula

(Juiz Desembargador)

O Distribuidor Provincial
Dr. José Leão

(Escrivão de Direito de 1ª)
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

Av. Governador Raimundo Bila - C.P. 167, Tel. 720223/720378, Fax. 720389 - 

Matola

12ª Secção (Comercial)

ANÚNCIO
Faz saber que nesta Secção correm termos processuais de Carta Precatória, 
registada sob o número 33/21/A, extraídos dos Autos de Execução 
Ordinária nº 143/2020-K, em que é exequente FNB- First National 
Bank Moçambique, move contra o executado Hermenegildo Gamito 
de Nascimento Penicela, para pagamento da quantia exequenda de 3 
252 162,89MT (três milhões duzentos e cinquenta e dois mil, cento 
e sessenta e dois meticais e oitenta e nove centavos), foi designado 
o dia doze de Abril de dois mil e vinte e dois, pelas nove horas e 
trinta minutos, para a abertura de propostas a serem apresentadas no 
Cartório deste Tribunal em carta fechada, até trinta minutos antes da 
hora marcada, para a venda do bem abaixo indicado, em segunda praça.

Verba Única
Um imóvel localizado no Posto Administrativo-sede, distrito de Boane, 
província de Maputo, descrito na Conservatória do Registo Predial de Boane, sob o número 8033, fls. 172 verso, do livro B/5 a fls. e 16 inscrita sob o nº 2280 a fls. 43, do livro G/4 a favor de Hermenegildo Gamito de 
Nascimento Penicela, a qual foi constituída hipoteca a favor do exequente 
FNB - First National Bank - Moçambique, S.A., inscrita sob o nº 265 a fls. 53, do livro C/3, no valor mínimo de 1 242 000,00MT (um milhão, 
duzentos e quarenta e dois meticais).

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

Matola, aos onze dias do mês de Março de dois mil e vinte e dois

O Escrivão de Direito

Alfredo César BilaVerifiquei
O Juiz de Direito

Domingos Samuel
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ANÚNCIO DE CONCURSOS

O Instituto Nacional de Acção Social, IP Delegação de Lichinga, Convida pessoas interessadas a apresentarem propostas fechadas para Fornecimento de Bens e Prestação 

de Serviços em conformidade com o seguinte:

Nº do Concurso, Modalidade Objecto de Contratação
Data de 

Lançamento
Data de Abertura/

Horas
Garantia 

Provisória 

Valor do 
Caderno não 
reembolsável

Concur. Público Nº01/INAS,IP/Lich 
Fornecimento de Prod.Primeira Necessidade 

para Beneficiários do PASD 23/3/2022         10/4/2022 150.975,00
    1.000,00

Concur. Público Nº02/INAS,IP/Lich Fornecimento de Meios de Compensação 23/3/2022 10/4/2022 24.018.75
      1.000,00

Concur. LimitadoNº01/INAS,IP/Lich
Fornecimento de Suplemento Alimentar 

(Leites) 
23/3/2022 4/4/2022 ___        1.000,00

Concur.LimitadoNº02/INAS,IP/Lich Segurança e Protecção da Instituição 23/3/2022 4/4/2022 ___          1.000,00

Concur.LimitadoNº03/INAS,IP/Lich
Fornecimento de Mat.Públicidade (Camisetes, 

Bones) 
23/3/2022 4/4/2022 ___           1.000,00

Concur.LimitadoNº04/INAS,IP/Lich Reparação e Manutenção de Veículos 23/3/2022 4/4/2022 ___ 1.000,00

Concur.LimitadoNº05/INAS,IP/Lich Fornecimento de Material de Escritório 23/3/2022 4/4/2022 ___ 1.000,00

Concur.Limitado Nº06/INAS,IP/Lich
Pretação de Serviços (Manutenção e 

reparação de equipamento Informático 23/3/2022 4/4/2022 ___ 1.000,00

Concur.LimitadoNº07/INAS,IP/Lich Fornecimento de Material e Equip.PASP 23/3/2022 4/4/2022 ___ 1.000,00

                                                   

Lichinga, aos 21 de Março 2022

A Delegada

(Helena António)

/Técnica Super.Admn.Pública N1/

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DE GÉNERO CRIANÇA E ACÇÃO SOCIAL

Instituto Nacional de Acção Social, IP
(INAS, IP)

Delegação de Lichinga

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. O Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e Comunicação (INTIC, IP) convida  pes-
soas singulares ou colectivas, nacionais e interessadas a apresentarem propostas fechadas, 
para a prestação de serviços conforme os concursos discriminados na tabela abaixo:

#
Modalidade de 

Contratação e referida 
referência

Objecto do Concurso

Data e Hora da 
Visita ao Local de 

Execução do Objecto 
do Concurso 

Data e Hora 
de entrega de 

documentos de 
qualificação e 

propostas

Data e Hora de 
abertura de 
propostas

Validade 
das 

propostas

Garantia 
Provisória

1
Concurso Limitado
CR52A001641CL062022

Contratação de 
Serviços de Segurança 
das Instalações do 
INTIC, IP

Data: 28/3/2022
Hora: 10.00 horas

Data: 8/4/2022 
Hora: até às 10.00 
horas

Data: 8/4/2022
Hora: 10.15 
horas

90 dias
Não 

requerida

2
Concurso Limitado
CR52A001641CL052022

Contratação de 
Serviços de Limpeza e 
Jardinagem

Data: 28/3/2022
Hora: 11.00 horas

Data: 8/4/2022
Hora: até às 11.00 
horas

Data: 8/4/2022
Hora: 11.15 
horas

90 dias
Não 

requerida

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar ou adquirir os 
Documentos do Concurso pela importância não reembolsável de 1.000.00MT (mil me-
ticais) para cada conjunto no INTIC, IP., sito na Rua José Mateus, nº 437, 1º andar, Cidade 
de Maputo. 

3. As propostas deverão ser entregues no endereço referido no nº 2.

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 Decre-
to nº 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 23 de Março de 2022

A Autoridade Competente
(Ilegível)
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(ILEGÍVEL)  

A  EEssqquuiinnaa  ddoo  SSaabboorr,,  LLddaa  é uma empresa no ramo de restauração e catering, com sede em 

Maputo informa a todos os interessados que tem disponível::        

  

aa)) GGeessttoorr  HHootteelleeiirroo (1vaga);  

bb)) GGeerreennttee  ddee  SSaallaa  (2 vaga);    

cc)) CCoozziinnhheeiirrooss  (6 vagas);  

dd)) AAjjuuddaanntteess  ddee  ccoozziinnhhaa  (4 vagas);  

ee)) SSeerrvveennttee  ddee  mmeessaa  ee//oouu  GGaarrççoonn  (8 vagas);  

ff)) BBaarrmmaann  (2 vagas);  

gg)) RReecceeppcciioonniissttaass  (2 vagas); 

hh)) CCaammaarreeiirraa (2 vagas) e  

ii)) AAggeennttee  ddee  LLiimmppeezzaa  (2 vagas).  

            RReeqquuiissiittooss  ggeerraaiiss::  

  
 Idade mínima 22 anos;  

 Experiência profissional comprovada na área; 

 Possuir referências;  

 Fluência na Língua Portuguesa; 

 Boa apresentação;  

 Alto sentido de responsabilidade; 

 Capacidade de trabalhar em equipe e sob pressão; 

 Planeamento e Organização, e  

 Disponibilidade imediata e Flexibilidade.  

  

Os interessados devem enviar as suas candidaturas (Curriculum Vitae atualizado, carta de 

manifestação de interesse, fotocópia de certificado de habilitações literárias e fotocópia de Bilhete 

de Identidade) aattéé  aaoo  ddiiaa  0033  ddee  aabbrriill  ddee  22002222  para o email 

rreeccrruuttaammeennttoo..eessqquuiinnaaddoossaabboorr@@ggmmaaiill..ccoomm, indicando no assunto a vaga para a qual concorre. 

  

NNoottaa::  para todas as vagas ter Morada no distrito da Manhiça ou arredores  ccoonnssttiittuuii  vvaannttaaggeemm..  

                      Apenas os candidatos pré-selecionados serão contactados. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Maputo, aos 28 de março de 2022 

Recursos Humanos 

 

ANÚNCIO DE VAGA

A MOLIMS - Limpeza e Serviços, Lda.  com sede em Maputo informa a todos os interessados 

que tem disponível: 

 

1. Uma vaga de AAggeennttee  ddee  MMaarrkkeettiinngg, na cidade de Maputo, com os seguintes requisitos: 

 Idade não superior à 45 anos; 

 Ensino Básico concluído; 

 Noções básicas de Informática (Word, Excel, Power Point); 

 Fluência na Língua Portuguesa; 

 Noções da Língua Inglesa; 

 Boa apresentação;  

 Alto sentido de responsabilidade; 

 Capacidade de trabalhar em equipe e sob pressão; 

 Planeamento e Organização; 

 Ter trabalhado e/ou ter feitos cursos relacionados com Vendas, Marketing e/ ou 

Publicidade ou áreas afins, ccoonnssttiittuueemm  uummaa  vvaannttaaggeemm. 

 

2. Duas vagas de AAggeennttee  ddee  LLiimmppeezzaa, na Manhiça, com os seguintes requisitos: 

 Idade não superior a 35 anos; 

 Ter concluído a 10ª classe ou equivalente; 

 Capacidade de trabalhar em equipe e sob pressão; 

 Disponibilidade e Flexibilidade; 

 Ter trabalhado na área de Limpeza é uma vantagem; 

 Viver nas redondezas da Manhiça, ccoonnssttiittuuii  vvaannttaaggeemm. 

 

Os interessados devem enviar as suas candidaturas (Curriculum Vitae actualizado, carta de 

manifestação de interesse, fotocópia de certificado de habilitações literárias e fotocópia de 

Bilhete de Identidade) aattéé  aaoo  ddiiaa  0033  ddee  aabbrriill  ddee  22002222  para os seguintes emails 

rreeccrruuttaammeennttoo..mmoolliimmss@@ggmmaaiill..ccoomm e mmoolliimmss..lliimmppeezzaass@@ggmmaaiill..ccoomm, indicando no assunto a vaga 

para a qual concorre. 

 

NNoottaa::  Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Maputo, aos 28 de março de 2022 

 

Recursos Humanos 

 

(ILEGÍVEL) 

 























 ª








ANÚNCIO DE VAGA

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO, IP 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES (UGEA)

ANÚNCIO DE CONCURSOS

1. O Instituto Nacional de Turismo, IP, convida  todos elegíveis interessados e que reúnam os requisitos de elegibilidade a 

apresentarem propostas fechadas, para os concursos discriminados na tabela abaixo:

No de
Ordem

Modalidade do 
Concurso 

Objecto Concurso

Data e 
hora da 

entrega das 
propostas

Data e 
hora de 

abertura das 
Propostas

Validade 
das 

Propostas

Garantia 
provisória 
(meticais)

1
C.P/01/UGEA/
INATUR/2022

Prestação de serviços de 
agenciamento de viagens 
nacionais e internacionais

29/4/2022
10.00 horas

29/4/2022
10.15 horas 

90 Dias 60.000,00

2. Os Concorrentes interessados poderão obter informações, examinar os Documentos do Concurso ou adquirí-los no 

endereço abaixo indicado durante as horas normais de expediente, pela importância não reembolsável de 1.000,00MT 

(mil meticais), a depositar na conta bancária do Instituto Nacional de Turismo, IP No 48668010001, Moza Banco, 

devendo-se apresentar o respectivo talão de depósito e levantar o Documento de Concurso, pretendido após a sua confirmação.  
3. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo indicado e serão abertas em sessão pública na presença dos 

concorrentes que desejarem comparecer. 

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. 

Instituto Nacional de Turismo, IP
Av. 10 de Novembro, Praceta No 1196, No 40, 1o Andar 
Tel. 21307320 ̸ 823063590 ̸ 843063590.

Maputo, Março de 2022

A Entidade Contratante,
(Ilegível)

2776

2763

2765

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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90

3081
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DELEGAÇÃO PROVINCIAL DE CABO DELGADO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
CONCURSO 47C000941/CP/ Nº 09/ MP- TPL/ ANE – CD /312.1 / 2022

EMPREITADA PARA OBRAS DE MELHORAMENTOS LOCALIZADOS DE ESTRADAS NÃO REVESTIDAS NA 
PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

1. O Governo de Moçambique financia obras de melhoramentos localizados  de estradas não revestidas na 
Província de Cabo Delgado de acordo a tabela abaixo, cujo concurso público será conduzido através dos 
procedimentos do GOM, tendo em conta o regulamento aprovado pelo Decreto No 5/2016 de 8 de Março, 
que regula a contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços 
ao Estado. O concurso Público, é aberto a todas as firmas nacionais e estrangeiras, elegíveis possuidoras 
de Alvará de Empreitadas de Obras Públicas de Classe indicado na tabela abaixo, nas categorias II, III, IV.

2. A Delegação Provincial da ANE de Cabo Delgado convida empresas de Obras Públicas e Construção Civil 
elegíveis interessadas a apresentar propostas fechadas, para a execução das referidas obras.

3. Os documentos de concurso poderão ser adquiridos a partir do dia 28 de Março de 2022 durante as 
horas normais de expediente no seguinte endereço: 

Delegação Provincial da ANE de Cabo Delgado,
Av. General Alberto Chipande No.1654
C.P Nº. 355, Telefone No. 82 3035337, Fax número: 272 21194
Pemba – Moçambique

mediante o pagamento de uma importância não reembolsável de 1.500,00MT(mil e quinhentos 
meticais), através do depósito na conta número 12060108 do Millennium BIM. Os interessados 
poderão obter informações adicionais através do mesmo endereço.

Lote Estrada
Início do 

troço
Fim do troço

Extensão 
(km)

Caução 
Provisória 

(MT)

Classe de 
Alvará

1 R698 Montepuez Namuno 60.0 200.000,00 6ª, 

2 R762 Mucojo Quiterajo 38.0 150.000,00 5ª

3 R762 Mocimboa Marere 33.0 200.000,00 6ª

4 R763 Palma Quionga 
Namoto 50.0 200.000,00 6ª

5 R763 Nangade Pundanhar-
Palma 105.0 200.000,00 6ª

6 R765 Crz. R762 Mbau 22.0 150.000,00 5ª

7 R766 Macomia Mucojo 48.0 300.000,00 7ª

8 R1256 Cruz. N380 Iba 16.0 200.000,00 6ª

4. A visita ao local de execução realizar-se-á a partir do dia 8 de Abril de 2022 de acordo com o programa 
indicado:

Lotes Estradas Data Hora Local de Concentração

2,3,6,7

R762 Mucojo/Quiterajo
R762 Mocimboa/Marere
R765 Crz. R762/Mbau
R766 Macomia/Mucojo

8/4/2022 9.00h SDPI, Macomia

8 R1256 Cruz. N380/Iba 9/4/2022 9:00h SDPI, Macomia

1 R698 Montepuez/Namuno 10/4/2022 10.00h SDPI, Montepuez

5,4 R763 Nangade/Pundanhar/Palma
R763 Palma/Quionga/ Namoto 12/4/2022 7.00h SDPI, Nangade

5. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 dias após a data de abertura e deverão ser 
acompanhadas de uma Caução Provisória no valor constante do quadro acima, válida por um período 
de 90 dias, devendo ser dirigidas à Delegação Provincial da ANE de Cabo Delgado. Todas as cauções em 
numerário deverão ser depositadas na conta número 12060108 do Millennium bim. Os concorrentes 
podem alternativamente a declaração de garantia de mesmo valor. 

6. As propostas deverão ser entregues na ANE – Delegação Provincial de Cabo Delgado no endereço acima 
indicado até às 9.00 horas do dia 21 de Abril de 2022 e as propostas serão abertas às 9.15 horas do 

mesmo dia na presença dos representantes das firmas que desejarem assistir ao acto.

7. A reunião de pré-concurso para todos concursos terá lugar na Sala de reuniões da Delegacão da ANE, IP  
no dia 14 de Maio de 2022, pelas 14.00 horas.

8. A reunião de Posiciamento será realizada no dia 31 de Maio de 2022, pelas 9.00 horas na sala de reuniões 
da delegação na presença de todos que desejam assistir o acto.

9. O processo de licitação será conduzido em observância dos procedimentos do Decreto Nº 5/2016 de 
8 de Março – Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e 
Prestação de Serviços ao Estado.

O Colégio Paraíso de Maputo necessita de recrutar para o seu quadro do pessoal, os seguintes profissionais:

1. Professor/a de Língua Inglesa, apto a leccionar crianças do ensino pré-escolar;
2. Professor de Língua Inglesa para leccionar o ensino primário e secundário;
3. Professor/a de Língua Francesa;
4. Professor/a de Educação Física;  
5. Professor/a com formação média psico-pedagógica para leccionar o ensino primário completo;
6. Professor/a com formação superior psico-pedagógica para leccionar as disciplinas do ensino secundário geral, tais 

como: Agro-Pecuária, Informática, Empreendedorismo, DGD- Desenho Geométrico e Descritivo, Biologia, Filosofia, 
Física, Química, Geografia e Historia;

7. Profissional com formação na área de Marketing;
8. Condutores com carteira para os serviços públicos;
9. Técnico de Recursos Humanos do nível médio ou superior.  

Para todas as vagas exige-se um mínimo de três anos de experiência.
Resposta para os seguintes endereços: paraiso.englishdpt@gmail.com

CONCURSO RFP 3/PSIMOZ/2022

SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA DE MERCADORIAS, CONSUMÍVEIS 
MÉDICOS E EQUIPAMENTOS

Population Services International – organização não-governamental sem 
fins lucrativos, convida todas empresas interessadas a submeterem propostas 
para fornecimento de Serviços de Armazenagem e Logística de Mercadorias, 
Consumíveis Médicos e Equipamentos. Os requisitos e Termos de Referência 
poderão ser obtidos gratuitamente através do email: procurement@psi.org.mz  

Quantidade Especificações Prazo de Entrega de 
Propostas

1
Serviços de Armazenagem e Logística de 
Mercadorias, Consumíveis Médicos e Equipamentos 14/4/2022

Maputo, Março de 2022
2285

Departamento de logística e Património

CONCURSO LIMITADO Nº 0001/ISCET/22

Objecto: CONCEPÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJECTO
“WOMAN RIGHTS HOSPITAL”.

CENTRO INFANTIL E COLÉGIO O PARAÍSO

O Instituto Superior de Ciências Empresariais e Tecnológicas 
(ISCET) é uma Instituição de Ensino Superior de direito privado, 
dotada de personalidade jurídica com autonomia Administrativa, 
Financeira, Patrimonial, Disciplinar e Cientifica-pedagógica, 
criada em 2016 pelo Decreto n. 43/2016, de 10 de Outubro 
do Conselho de Ministros, com sede na Província de Maputo, 
Distrito de Boane, Localidade de Beluluane, Rua 11; pretende 
contratar serviços (especializados no ramo), para a Concepção 
e Construção dos Edifícios (Hospital, Escola Secundária, 
Instituto Superior, Apartamentos, Posto Policial, e 4 km de 
Estrada) que integram o projecto “Woman Rights Hospital” a ser 
implementado com apoio e financiamento estrangeiro. 

1. Assim, convida empresas de Obras Públicas, nacionais e 
estrangeiras, elegíveis que tenham Alvará actualizado da 
sétima (7) classe a submeterem propostas seladas para 
obras de acordo com o objecto em epígrafe.

2. Os concorrentes poderão obter mais informações, examinar 
gratuitamente os documentos de concurso ou adquirí-los 
pela quantia não reembolsável de 7.000,00MT (sete mil 
meticais), depositados na conta 607979705, do Banco 
Millennium BIM, em nome de ISCET durante as horas 
normais de expediente, a partir do dia 28 de Março de 

2022, no endereço acima indicado, telefone 84 3024712, 
84 8678464 E 87 8678464.

3. As propostas deverão ser apresentadas em triplicado 

(sendo uma (1) na língua inglesa e as restantes na língua 
portuguesa) até às 9.30 horas do dia 28 de Abril de 
2022, no endereço acima mencionado, e serão abertos as 
10 horas do mesmo dia, na presença dos concorrentes ou 
representantes que desejarem assistir o acto. 

4. As propostas deverão ser válidas por um período de 120 
dias, após a abertura 

5. Carta de capacidade financeira no valor de 50 milhões de 
Meticais.

6. A visita conjunta ao local da obra é obrigatória, deverá 
ser realizada pelos concorrentes no dia 4 de Abril pelas 
10.00 horas, os custos de deslocação são da sua inteira 
responsabilidade.

7. O concurso será regido com adaptação pelo plasmado no 
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 em combinação com as Directrizes de procurment 

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OECD) sobre a Responsabilidade Social 
Corporativa Internacional (ICSR).

Maputo, aos 24 de Março de 2022
Autoridade Competente

2774
Rua 11, Bairro Beluluane “A”, Posto Administrativo da Matola - Rio, Distrito de Boane                  Contactos 84 466 6479/ 82 277 4750

Cidade de Maputo, Rua da Demanda, Nº 11, Caixa Postal Nº 1286, Cell: 878615303- Maputo
Email: magistraturajudicial@gmail.com e geral@csmj.gov.mz 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA JUDICIAL

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
De acordo com alínea d), do nº 3, do artigo 33, conjugado com o nº 2, do artigo 64, ambos do 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, comunica - se a adjudicação dos concursos abaixo 
indicados:

Objecto Modalidade
Concorrente 

Vencedor
 Valor Incluíndo IVA

Prestação de Serviços diário de 
limpeza das Instalações do CSMJ Concurso Limitado CLEAN ÁFRICA 594.000,00 MT

Prestação de Serviços de Catering 
(Refeições) Concurso Limitado TLHANGA KAMP, 

LDA
2.167,200,00 MT

Fornecimento de Géneros 
Alimentícios e Produtos de 
Higiene e Conforto

Concurso Limitado SUPERMERCADO
MUZAINAH

1.548,636,48 MT

Maputo, aos 24 de Março de 2022
A Secretária-Geral

 (Ilegível)

BAIXE O APLICATIVO NOTÍCIAS DIGITAL 

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

ENCONTRE AS MELHORES

  OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

PARA A SUA EMPRESA EM PRIMEIRA MÃO

Termos e condições aplicavéis

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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GAZA EM FOCO

36
Superfície  75 334  km²
População  1 228 514 (2007); 12 Distritos

PUBLICIDADE

 

ANÚNCIO DE VAGA 

 

Uma empresa do ramo avícola vem por este meio informar a todos os interessados que 

tem disponível uma vaga para Fiscal de Obras, na província de Nampula, com os 

seguintes requisitos: 

a) Idade mínima de 25 anos de idade; 

b) Possuir o grau de licenciatura em Engenharia Civil ou Ensino médio em 

Construção Civil;  

c) 03 (três) anos de experiência comprovada na construção de edifícios; e 

d) Experiência na construção de aviários será uma vantagem. 

 

Mais, informamos que as candidaturas deverão ser submetidas por via eletrónica, até ao 

dia 03 de abril de 2022, para o email recrutamento.avider@gmail.com com a carta de 

apresentação e o CV actualizado em anexo, indicando no assunto a vaga para a qual 

concorre. 

 

Nota: Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Maputo, aos 28 de março de 2022 

Os Recursos Humanos 

 

(ILEGÍVEL) 
2762

A 
INSPECÇÃO-GERAL 
da Administração Pú-
blica (IGAP) em Gaza, 
indica a redução de 
desmandos na utili-

zação do erário público, facto 
que, em muitos casos, redun-
da em crimes graves. 

Mesmo sem avançar nú-
meros, Rogério Bila, delegado 
provincial da IGAP, considera 
que com a criação desta ins-
tituição se regista um certo 
abrandamento de casos de 
desmandos que se manifes-
tavam, essencialmente, em 
pagamentos e contratações 
irregulares, desvio de bens, 
cobranças ilícitas e situações 
de má gestão da coisa pública, 
sem o cumprimento da legis-
lação em vigor. 

Rogério Bila disse que a 
maior parte das irregularida-
des verifica-se, principalmen-
te, nos sectores de saúde, edu-
cação e conselhos municipais. 
Todavia, assegura que tem 
havido um combate sem tré-
guas contra essas práticas que 
lesam o Estado e os cidadãos.  

De acordo com a fonte, nos 
municípios, por exemplo, não 
se procedia ao registo dos bens 
patrimoniais imóveis, bem 
como o pagamento de contra-
tos de seguros contra incên-
dios. Constatou-se ainda a não 
submissão ao Tribunal Admi-
nistrativo de contratos cele-
brados com os trabalhadores 

Reduzem desmandos 
na Administração 
Pública

das actividades planificadas 
e desenvolvidas em 2021, a 
nossa fonte considera posi-
tivo, tendo em conta que fo-
ram realizadas 22 inspecções 
ordinárias e extraordinárias 
nas instituições públicas, 
37 acções de fiscalização do 
cumprimento das medidas de 
contenção da Covid-19, num 
grau de execução superior a 
100 por cento do planifica-
do. Os trabalhos de inspecção 
envolveram várias instituições 
públicas, entre as quais se-
cretarias distritais, conselhos 
municipais, direcções e servi-
ços provinciais, delegações e 
institutos. 

Rogério Bila revelou que 
uma das maiores dificuldades 
na actuação da IGAP tem a ver 
com o défice de quadros dis-
poníveis para responder às so-
licitações em toda a província.   

Segundo explicou, a insti-
tuição conta com apenas cin-
co inspectores, sendo três da 
extinta Inspecção Adminis-
trativa Provincial (IAP) e dois 
afectos à Inspecção do Gabi-
nete do secretário de Estado 
na província. 

Para suprir o défice seriam 
necessários, de acordo com a 
fonte, um mínimo de oito ins-
pectores e mais algum pessoal 
de apoio administrativo para 
normalizar as actividades de 
controlo interno e de combate 
à corrupção.

sazonais e os despachos de 
nomeação dos vereadores para 
efeitos de fiscalização, assim 
como pagamentos irregulares 
de subsídios aos motoristas 
dos presidentes dos conselhos 
e das assembleias municipais.   

“São muitos casos de ir-
regularidades detectados nas 
instituições inspeccionadas e 
outras denunciadas”, afirmou 
a fonte, acrescentando haver 
ainda situações de cobranças 
ilícitas na saúde, protagoni-
zadas por médicos. Contudo, 
afirma “ser difícil provar essas 

práticas, uma vez que os de-
nunciantes não colaboram de-
vidamente com as autoridades 
quando solicitados a fornecer 
mais detalhes sobre os casos”. 

Segundo Rogério Bila, a 
instituição que dirige tem 
“recebido muitas denúncias 
de corrupção, cobranças ilí-
citas, favorecimentos inde-
vidos, usurpação de terras, 
mas quando ligamos para os 
denunciantes, os contactos 
telefónicos já não chamam ou 
recusam-se a falar, temen-
do represálias”, observou.  

Para tornar mais imediata e 
célere a sua actuação, a IGAP 
pretende, este ano, intensifi-
car a divulgação da plataforma 
“Fala cidadão” ao nível dos 
distritos, para reduzir o tempo 
de espera e de resposta das de-
núncias. O outro desafio passa 
pela educação e conscien-
cialização dos funcionários, 
agentes e gestores públicos 
relativamente à observância 
rigorosa da legalidade e da 
disciplina no tratamento dos 
bens públicos. 

Relativamente ao balanço 

“Intensifica-se o combate aos desmandos na Administração Pública”, Rogério Bila

MAIS de 28.700 turistas moçambicanos esca-
laram o distrito do Limpopo, na província de 
Gaza, no ano passado. Este número correspon-
de a cerca de 90 por cento de um total de 30.812 
turistas que visitaram este distrito no ano an-
terior.

Estes dados, apresentados à governadora de 
Gaza, Margarida Mapandzene, pela administra-
dora do Limpopo, Maria Fernando Tonela, reani-
mam as autoridades não só pelo facto de os na-
cionais estarem a apostar no turismo doméstico, 
mas também porque os mesmos são reveladores 
de um grande incremento. No ano anterior, ape-
nas 2957 pessoas haviam escalado Limpopo, em 
parte por conta das medidas restritivas de con-
trolo da propagação da Covid-19. 

Segundo o informe apresentado por admi-
nistradora, Limpopo alcançou uma produção 
global de 4.513.61 milhões de meticais de um 
plano de 4.283.58 milhões. Em 2020 foram al-
cançados 4.040.2 milhões de meticais.

Maria Fernanda revelou ainda que o distri-
to arrecadou em 2021 um total de 6.185.914.00 
meticais em receitas próprias de um plano de 
6.806.500.00MT. No ano anterior (2020) a reali-
zação havia sido de 5.820.156 meticais. O posto 
de Zongoene, que conta com 14 estabelecimen-
tos turísticos e 815 camas é o principal ponto 
turístico do distrito, destacou-se com 1.520 mi-
lhões arrecadados. 

Na campanha em curso foi lavrada uma área 
de 53.167 hectares de um plano de 64.492, o que 
corresponde a uma realização na ordem de 82,4 
por cento. Na referida área foram produzidas 
244.065.90 toneladas de produtos diversos de 
um plano de 220.701.98 toneladas, o correspon-
dente a uma realização de acima de 100 por cen-
to, referiu administradora.  

Entretanto, a nível da Saúde os dados não são 
tão animadores. No período em análise verifi-
cou-se um incremento na ordem de 53 por cento 
de casos de malária nos três postos administrati-
vos do Limpopo (Chicumbane, Chissano e Zon-
goene), ao serem registados 19.819 casos, contra 
12.954 de 2020.

Estes números deixaram preocupada a che-
fe do Conselho Executivo Provincial que apelou 
para que se trabalhe para reverter este cenário. 
“Apesar de sabermos quais são as característi-
cas do distrito e estarmos cientes das chuvas que 
caíram no ano passado, não podemos continuar 
com esta tendência. Temos que procurar saber, 
por exemplo, se realmente as populações usam 
correctamente as redes mosquiteiras”, referiu 

Margarida Mapandzene.  
No informe foi referido que o distrito tem 32 

turmas a funcionarem ao ar livre para além de um 
défice de 2564 carteiras no nível primário.

DEGRADAÇÃO DE CHICUMBANE-CHONGOENE
ATRASA O DISTRITO 
Entretanto, a degradação da via de acesso 

que liga os postos administrativos de Chicumba-
ne e Zongoene dificulta o desenvolvimento des-
tes dois pontos do distrito de 150 mil habitantes. 
Maria Fernanda revelou que o distrito tem apenas 
67 quilómetros de estrada asfaltada contra 347 de 
terra batida, uma situação que cria problemas de 
transibilidade na época chuvosa.  

Uma das principais consequências da degra-
dação da via foi a redução na produção, por parte 
da Empresa Moz Índia. Com um título de Direito 
de Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT) para 
explorar cerca de 243 hectares, a empresa tem 
vindo a reduzir a área de cultivo, tendo saído de 
100 na campanha passada para apenas 28 hecta-
res na presente safra.    

Tal redução, segundo explicação dada pela 
empresa, deve-se a dificuldades enfrentadas 
para o escoamento do produto.

“Preocupa-nos o facto de a Moz Índia ter 
saído de uma ocupação de 100 hectares na 
campanha passada para 28, com a justificação 
de inundações do ano passado, mas também, 
e principalmente, o estado da via de acesso, 
Chicumbane-Zongoene”. Segundo explicou, 
durante o processo de escoamento, a mercado-
ria deve ser baldeada do camião para atravessar 
a ponte por outros meios, para depois passar 
para outra viatura “o que encarece o processo de 
colocação da produção no mercado. Por isso, é 
necessário que haja melhoria do acesso para fa-
cilitar o escoamento da produção, para além de 
incrementar também o turismo”, disse Margari-
da Mapandzene. 

Por outro lado, lembrou que a empresa Agro-
set, que se dedicava à produção do bananal em 
Zongoene, desistiu da actividade por conta das 
últimas inundações que destruíram toda a cul-
tura. 

Apesar dos elogios em termos de produção, 
Margarida Mapandzene não deixou de destacar 
alguns problemas que inquietam o seu executivo, 
com destaque para a onda de tumultos e homicí-
dios, tendo se apontado como medidas o envol-
vimento de académicos para estudar o fenómeno 
e de religiosos para moralizar a população, esta 
que também pediu expansão da rede eléctrica e 
de abastecimento de água. 

Turismo doméstico 
cresce no Limpopo

As águas de Zongoene são responsáveis pelo incremento do turismo doméstico no Limpopo

MAIS de 30 mil pessoas do 
posto administrativo Patri-
ce Lumumba, no Bairro 6, 
Tsandzatine, em Xai-Xai, 
estão desde a semana passa-
da a consumir água potável 
mercê de uma rede de abas-
tecimento comportando 21 
quilómetros. 

A infra-estrutura está 
avaliada em cerca de 25 mi-
lhões de meticais financiados 
pelo Fundo de Investimen-
to e Património do Abaste-
cimento de Água (FIPAG) e 
parceiros.

Segundo dados apresen-
tados por Francisco Tamele, 
director da Área Operacio-
nal de Xai-Xai, está previsto, 
numa primeira fase, a cons-
trução de 18 fontanários, dos 
quais 10 para a comunidade 
de Tsandzatine e oito na zona 
do cemitério Pondzuane.

Com este empreendi-
mento, a comunidade deixa 

Água potável para 
residentes de Tsandzatine

de recorrer ao lago Tsandza-
tine, bem como à água do 
poço. 

O sistema implantado 
tem capacidade para quatro 
mil ligações, sendo dois mil 
para Tsandzatine e mais dois 
para a zona de Pondzuane. 

Entretanto, a população 
regozija-se com a chegada 
da água que, segundo afirma, 
vai acelerar o desenvolvi-
mento daquele bairro. Laura 
Mondlane lembrou que per-
corria mais de 20 quilóme-
tros em busca do precioso 
líquido. Rafael Ubisse vê a 
chegada da água como um 
sonho “que não esperava ver 
concretizado agora”. 

No acto de inauguração, o 
edil de Xai-Xai, Emídio Xa-
vier, disse que a ligação de 
água é sinónimo de desen-
volvimento por impulsionar 
o melhoramento de outros 
serviços, como saúde.Mais de 30 mil pessoas passam a ter acesso à água potável em Tsandzatine

A PROVA de vida é um exercí-
cio que se espera venha trazer 
inúmeros benefícios, sendo de 
destacar a retirada de prová-
veis pensionistas “fantasmas” 
que representam encargos fi-
nanceiros para o Estado. 

Esta tese foi defendida pelo 
secretário de Estado, Amos-
se Macamo, no arranque do 
processo de actualização de 

dados para prova de vida que 
se espera alcançar 5842 pen-
sionistas por velhice e de so-
brevivência, segundo dados 
do Instituto Nacional de Segu-
rança Social (INSS).

Para Macamo, a prova de 
vida é um procedimento de 
controlo periódico da exis-
tência física, sendo por isso de 
carácter presencial, obrigató-

rio e gratuito, com vista a sua 
manutenção. 

Por outro lado, chamou a 
atenção aos responsáveis por 
este processo, quer ao nível 
provincial, quer distrital e das 
brigadas constituídas, para 
maior dinamismo e alto nível 
de organização por forma a 
conferir eficiência e, conse-
quentemente, evitar-se aglo-

merados. 
“Devemos ter consciência 

de que muitos dos pensionis-
tas percorrem longas distân-
cias para fazer a prova de vida. 
Por isso, envidemos esforços 
para que as marcações feitas 
sejam efectivamente cumpri-
das no mesmo dia”, apelou 
Macamo. 

A delegada do INSS em 

Gaza, Eugénia Sunate, avan-
çou que todas condições estão 
criadas para que o processo de 
registo de pensionistas decor-
ra sem sobressaltos. Explicou 
que foram, inclusive, criadas 
brigadas móveis para assegu-
rar que nenhum pensionista 
fique de fora no processo que 
se estenderá até ao dia 21 de 
Junho.

Eliminar pensionistas “fantasmas” 

N
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Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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CARLOS NHANTUMBO

COMO é evidente, este entendimento ex-
tremamente legalista, porquanto atem-se a 
Lei. Contudo, na prática, vivencia-se cer-
tamente outra realidade que é consabida, 
cujas causas são várias. Como é o caso por 
nós vivenciado abaixo indicado:

“Um condutor X, por sinal trabalhador 
da empresa XPTO(Por questões meramen-
te confidenciais e éticas, omitimos a identi-
ficação das partes envolvidas.), tendo sido 
enviado a Província de Cabo Delgado, em 
missão de serviço, envolveu-se num sinis-
tro do tipo atropelamento de que resultou 
em óbito instantâneo de um menor que 
pretendia atravessar a via pública. Em face 
disso, o Agente regulador de trânsito na 
data dos factos, promoveu imediatamente, 
a detenção do mesmo, com fundamento no 
disposto no n.º 4, do artigo 153.º, do Có-
digo de Estrada. Onde permaneceu detido 
a sensivelmente 15 dias, porquanto, o Pro-
curador competente na altura para manter 
ou promover a sua soltura imediata, me-
diante o pagamento de Caução ou Termo 
de Identidade e Residência, encontrava-se 
ausente em gozo do seu direito legal a fé-
rias. E, tendo regressado, o Despacho ora 
proferido foi no sentido de remessa dos 

autos, ao Tribunal competente, para efeitos 
de julgamento, com fundamento de que, al-
terando a forma do processo ora atribuído 
(Processo Sumário) para a forma Comum, 
a detenção perduraria mais tempo. Contu-
do, por razões objectivas (falta de condi-
ções logísticas), consabidas à nível daquela 
jurisdição, o julgamento não realizar-se-ia 
num espaço curto de tempo, devido a falta 
de Juiz empossado e/ou falta de condições 
logísticas para o Juiz substituto presidir a 
audiência. Facto que deu azo ao detido per-
manecer na referida situação durante sensi-
velmente 01 mês até a audiência”. 

Naturalmente que, neste caso, a forma 
de processo já não pode legalmente ser, 
sumário e a detenção é manifestamente 
ilegal. Ora, a questão que não quer calar 
é saber que tratamento se dá a essas situa-
ções. E, mais ainda, sendo o Arguido (Réu) 
absolvido das acusações que pesam sobre 
si, poderá o mesmo exigir judicialmente 
junto ao Estado-Poder, uma indemnização 
pelo tempo que esteve privado ilegalmente 
da sua liberdade? E pode o Juiz substitu-
to arguir falta de condições logísticas para 
não presidir a audiência de discussão e jul-
gamento, em atenção as suas garantias le-
galmente estabelecidas, apesar de tal facto 
ao nosso ver consubstanciar denegação de 

justiça. Essas e mais, questões podem ser 
levantadas sobre o caso em apreço, cujas 
respostas deixamos a vossa reflexão. 

Da Consequência Legal do Incumpri-
mento do Prazo Supra

Nos termos do n.º 3, do artigo 421.º, do 
C.P.P., “se o Ministério Público tiver razões 
para crer que os prazos de julgamento em 
processo sumário não poderão ser respei-
tados, determina a tramitação do proces-
so sob a forma comum”. Devendo para o 
efeito, proceder com a restituição imediata 
da liberdade do detido mediante Termo de 
Identidade e Residência, ou apresentando-
-o ao Juiz da Instrução Criminal para efei-
tos de aplicação de medida de coação ou 
garantia patrimonial, nos termos do n.º 4, 
do mesmo artigo. 

Disto resulta que, estando o Ministério 
Público com o processo do condutor detido 
e tendo receio de que o prazo de 48 horas 
acima identificado poderá não ser respei-
tado, deve por força da Lei, determinar a 
tramitação do Processo sob a Forma Co-
mum e, proceder imediatamente, com a 
restituição da liberdade provisória do de-
tido mediante Termo de Identidade e Resi-
dência, ou apresenta-lo imediatamente, ao 
Juiz da Instrução Criminal para efeitos de 
aplicação de medida de coação ou garantia 

patrimonial. Este raciocínio é de todo ad-
missível nos casos em que, o prazo ainda 
não preclodiu e ainda encontra-se na sua 
alçada, pois do contrário não tem nenhum 
efeito prático e útil. 

Daí que, estando o processo na al-
çada do Juiz da Causa (ainda na Forma 
Sumária), e o prazo ora violado, com o 
condutor detido, somos do entendimento 
de que, a referida detenção mostra-se ile-
gal, e consequentemente, nulo o processo, 
nos termos da alínea a), do n.º 2, do arti-
go 136.º, do C.P.P. E, naturalmente que, a 
consequência legal da detenção ilegal é a 
restituição imediata da liberdade do deti-
do. Mister salutar que, esta nulidade não é 
de conhecimento oficioso, carece portan-
to, de ser arguida pelo interessado logo no 
início da audiência de discussão e julga-
mento, nos termos da alínea d), do n.º 3, 
do mesmo artigo. 

Ora, dado ao tempo que muitas das ve-
zes pode levar um processo para ser julga-
do, embora sumário, e com o condutor de-
tido, somos da opinião de requerer junto ao 
Juiz da Causa, a restituição provisória da 
sua liberdade, indicando as razões de facto 
e de direito que a fundamentam a ilegali-
dade da mesma. Ou ainda usar da figura do 
Habbeas Corpus. 

MUITAS vezes, o sentimento que o cidadão tem 
em relação à actuação da Polícia de Trânsito é 
meramente de repreensão. Olha para o agente 
da Polícia como o indivíduo que procura o erro 
para, seguidamente, sancionar por via da multa e, 
em último caso, se assim se justificar, extorquir. 
É essa a ideia construída, um jogo de gato e rato. 
Mas não sem razão e disso não preciso de entrar 
em pormenores.

Vezes sem conta, alguns homens da Lei  e 
Ordem pautam por um jogo de escondidas quan-
do o assunto é o trânsito rodoviário. Fazem de 
tudo só para encontrar em flagrante o cidadão. 
Agem como quem procura, a todo o custo, por 
uma infracção para depois ter o sentimento de 
missão cumprida, quanto mais multas passar.

Mas na Estrada Circular, no bairro do Zim-
peto, para quem entra para o município da Mato-
la, vindo do Estádio Nacional, o que tenho visto é 
bem diferente e vem mostrar também quão dife-
rente agem os homens da lei e da ordem, fruto de 
uma mesma escola de formação. É um compor-
tamento que, por um instante, força à desconstru-
ção de uma ideia negativa, construída em volta 
dos nossos agentes da Polícia.

Invariavelmente, salvo excepções, a Polícia 
de Trânsito que vejo naquele ponto, todas as ve-

zes que uso aquela via, faz algo digno de louvor.
É que naquele lugar não há peão que fique 

muito tempo na estrada e em apuros, por falta 
de orientação para atravessar, de uma berma da 
Estrada Circular para a outra, tratando-se de um 
lugar sem sinal luminoso e de uma via constan-
temente movimentada por veículos ligeiros e de 
alta tonelagem, muitas vezes com carga.

Chamou-me ainda particular atenção, o ce-
nário que vivenciei numa manhã de sábado com 
chuviscos e que por algum tempo fui forçada a 
parar naquele lugar. À medida que o número de 
peões aumentava junto da passadeira, lá estava o 
agente da Polícia de Trânsito a dar o comando de 
forma a evitar constrangimento, quer para estes, 
quer para os condutores que também não para-
vam de se fazer àquela rotunda.

A sinalização era permanente e céle-
re, de tal modo que tudo fluía a contento. 
Para quem já passou dissabores noutras situa-
ções, em plena via pública devido à fraca ou ine-
xistente actuação da Polícia, este é, no mínimo, 
um caso de louvar e replicar.

Na próxima edição gostaria de falar sobre 
aqueles que se recusam aceitar a ajuda dos agen-
tes, quando o fim último é salvar as suas próprias 
vidas.

GUSTAVO MAVIE

BEM vista esta guerra, ela visa desmontar os 
tais arsenais que os EUA foram introduzindo 
à calada da noite em antecipação a admissão 
formal a NATO. É preciso ter em conta que a 
NATO é na verdade mais EUA do que os res-
tantes 28 membros. Uma das provas disto é que 
os EUA contribuem com cerca de 30% do seu 
orçamento deduzido a partir do seu Produto In-
terno Bruto (PIB), contra apenas 2% de cada 
um dos restantes membros, deduzidos também 
na mesma proporção extrapolada a partir dos 
PIBs de cada um deles.

Ora, se avaliarmos a NATO à luz das so-
ciedades por quota, os EUA são de facto os 
accionistas super-maioritários e é por isso que 
são quem ordenam e mandam na NATO, sen-
do todos os outros membros uma mera fauna 
acompanhante. Sei que eles próprios sabem e 
assumem esta função de marionetas. E a pro-
va deste seu papel de fantoches dos EUA que 
sempre dançam ao som da sua música, é que 
quando são os EUA a invadir outras nações 
como o faz agora a Rússia, sempre se juntam 
a Washington e nunca ousam condenar e muito 
menos impor sanções económicas como estão 
a impor contra Moscovo, a mando de Biden.

No lugar de condenar ou exigir que seja 
julgado por cometer crimes de guerra como o 
exigem em coro contra a Rússia agora, todos os 
28 países “sequestrados”, membros da NATO 
aplaudem Washington e o ajudam nessas in-
vasões, como o fizeram quase todos quando as 
tropas norte-americanas invadiram e ocuparam 
o Iraque durante oito anos, com base numa 
alegação forjada pelo então Presidente George 
Bush filho de que Saddam Hussein possuía ar-
mas de destruição massiva, quando na verdade 
quem de facto as tinha e ainda as tem são os 
próprios EUA.

A tendência agressiva e expansionista 
dos EUA é a verdade que muitos não a vêem 
porque as suas mentes estão moldadas pela 
propaganda que os próprios EUA fazem. É a 
prova da veracidade da tese do então ministro 
da informação, dos sanguinários Adolfo Hitler, 
Joseph Goebbels, de que quando uma mentira 
é repetida várias vezes acaba sendo assumida 
como verdade. Mesmo entre nós há muitos 
moçambicanos que encaram os EUA como os 
campeões do bem e a China e a Rússia como 
campeões do mal, apesar de nos terem ajudado 
a lutar contra o colonialismo português que os 
mesmos EUA davam apoio total para que con-
tinuasse a nos colonizar, negando-nos todos os 
direitos, incluindo a vida e a educação.

Esta política belicista veio a ser posta em 
causa nos finais dos anos 90, através de um 
livro escrito pelo ex-presidente dos EUA e 
percursor da iniciativa da aproximação com a 
China de Mao Tsé Tung, Richard Nixon, intitu-
lada “BEYOND PEACE” ou Além da Paz em 
português.

Neste livro publicado em 1994, Nixon de-
fende que os EUA devem abandonar o belicis-

mo e optar por uma política de boas relações 
com todos os países, incluindo com aqueles 
que Washington vinha hostilizando ou fechan-
do-lhes as portas, como é o caso da própria 
China, bem como de Cuba e Rússia. Para ele, 
tal política amistosa iria alcançar mais do que a 
paz e fazer com que os EUA ganhem mais com 
a cooperação com todas as nações do mundo. 
Infelizmente, tal recomendação de Nixon caiu 
em ouvidos de mercador e Washington conti-
nua a optar pela Doutrina Monroe até aos dias 
de hoje.    O académico Holsti fez uma com-
pilação que provou num livro publicado nos 
finais dos anos 90 que os EUA moveram mais 
de 200 guerras (in)directas desde o fim da II 
Guerra Mundial.    

POLÍTICA DE PAZ 

Avaliando a China com base no teorema de 
Cícero de que para se entender algo é preciso 
examiná-lo com base no seu passado histórico, 
fica mais do que claro que a China nunca foi 
um país de guerras contra outras nações ex-
cepto quando tivesse que se defender dos que 
moveram contra ela guerras ou invasões, como 
quando teve de  lutar contra a agressão e inva-
são japonesa.

Esta tendência pacifista da nação chinesa 
tem estado a ser mais cimentada graças a po-
lítica de Ascensão Pacífica ou de Desenvolvi-
mento Pacífico concebida em 2004 pelo então 
presidente Hu Jintao e que está sendo consoli-
dada agora pelo actual líder chinês, Xi Jinping.

Essa Doutrina de “Ascensão pacífica da 
China”, que às vezes é referida como “Desen-
volvimento pacífico da China”, é como disse 
já, uma política oficial da China adoptada por 
Hu Jintao e que buscava assegurar a comunida-
de internacional que o crescente poder político,  
económico e militar da China não representa 
nunca uma ameaça para a paz, desenvolvi-
mento mundial e segurança internacionais. 
Hoje quase todos os países do mundo estão 
beneficiando do apoio da China, incluindo Mo-
çambique e quase todos os africanos. Mesmo 
na luta pela sua independência e agora contra 
a Covid-19, a China deu um grande apoio, in-
cluindo a doação de milhões de vacinas.

Esta Doutrina faz com que a China seja um 
líder mundial responsável que evita confron-
tos internacionais desnecessários, enfatizando 
mais o soft power,  ao mesmo tempo que pro-
mete que a China está comprometida com seus 
próprios problemas internos, e com a melhoria 
do bem-estar de seu próprio povo, antes de li-
dar com os assuntos mundiais.

Além disso, com esta política, o país procu-
ra sempre refutar a alegada “teoria da ameaça 
da China” que tem sido propalada pelos EUA 
e seus seguidores ocidentais. Essa doutrina visa 
restabelecer a visão da China como uma potência 
mundial não ameaçadora, tudo em linha com a 
tradição histórica herdada do seu passado mile-
nar. De facto mesmo os impérios dinásticos chi-
neses que antecederam a China moderna criada 
por Mao Tsé Tung foram sempre historicamente 
considerados menos agressivos.

Educar e não repreender

Entre belicismo e ascensão 
pacífica (Concl.)

Análise jurídica à volta
das detenções de condutores 
em caso de sinistro que
resulte em óbito (Concl.) 

ATRAVÉS desta página o estimado leitor pode partilhar as suas reflexões so-
bre temas da actualidade política, económica e social. Os originais das cartas 
de opinião não devem ter mais de 150 palavras, podendo ir até 500 quando se-

jam de análise. A Redacção reserva-se o direito de as condensar. Encoraja-se, 
sobretudo, aos jovens a partilharem as suas reflexões sobre o dia-a-dia das suas 
comunidades, do país e do mundo, bastando enviar as cartas para o endereço 

cartas@snoticias.co.mz, indicando o nome completo, número do documento 
de identificação e contacto telefónico. O “Notícias” reserva-se o direito de não 
publicar opiniões ou análises que choquem com a sua linha editorial.

CARTAS

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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PUBLICIDADE

FUNDAÇÃO MECANISMO DE APOIO À SOCIEDADE CIVIL 

MASC 

ASSEMBLEIA GERAL  

CONVOCATÓRIA 

Ao abrigo do disposto no artigo décimo sétimo dos Estatutos da FUNDAÇÃO MECANISMO 

DE APOIO À SOCIEDADE CIVIL (MASC), convoca-se a Assembleia Geral para reunir-se 

no dia 29 de Abril de 2022, sexta-feira, às 09:00 horas, no Hotel Southern Sun, sala 

Mphama, sita na Av. da Marginal, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Aprovação da ordem de trabalhos; 

2. Aprovação da Acta da Assembleia Geral anterior; 

3. Apresentação, discussão e deliberação do Relatório Anual Narrativo e Financeiro 
para o ano 2021; 

4. Apresentação, discussão e deliberação do Plano de Actividades e Orçamento para o 
Ano 2022; 

5. Discussão e deliberação sobre os pedidos de renúncia de membros da Fundação 
MASC e admissão de novos membros; 

6. Diversos. 

Os documentos relevantes para a Assembleia Geral serão enviados por e-mail com uma 

antecedência de, pelo menos, 15 dias em relação à data da realização do evento. 

Se à hora marcada não houver quórum, a Assembleia reunir-se-á em segunda convocação 

30 minutos depois no mesmo local, com qualquer numero de sócios, e a mesma ordem de 

trabalhos. 

 

Maputo, 28 de Março de 2022 

 

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

Vitalina do Carmo Papadakis 

Maputo, aos dezassete dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte e dois.

A Ajudante de Escrivão de Direito
Atália Bartolomeu M. FranciscoVerifiquei

O Juiz de Direito
Dr. Julião Carlos Orlando Zunguze

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO

9ª SECÇÃO

ANÚNCIO
Pela Nona Secção deste Tribunal correm 
éditos de trinta dias, citando os réus 
J.P. Recruitment, Lda., Joseph Nota, 
Lucília José Nota Hama e Rosa José 
Manuel Martins Pichen, com último 
endereço conhecido na Av. Karl Marx, 
nº 173, 2º andar, Distrito KaMpfumu, 
cidade de Maputo, para, no prazo de 
20 dias, que começa a correr depois de findo o dos éditos, tudo a contar 
da segunda e última publicação do 

respectivo anúncio, contestar, querendo, 
apresentando a sua defesa, nos Autos 
de Acção Declarativa de Condenação 
com Processo Comum Ordinário, nº 
120/2021/F, que lhes move Ecobank 
Moçambique, SA, conforme tudo 
melhor consta do duplicado da petição inicial, que se encontra à disposição 
dos citandos no Cartório desta Secção, 
podendo ser levantado dentro das horas 
normais de expediente.

2779 3952

O 
PROGRAMA “Mais 
Peixe Sustentável” 
vai abranger mais 
províncias e aumen-
tará substancialmen-

te os fundos, com a alocação 
de 14 milhões de dólares para 
os próximos quatro anos.

Segundo a Ministra do 
Mar, Águas Interiores e Pescas, 
Lídia Cardoso, que anunciou 
o facto há dias em Maputo, a 
próxima etapa, para além das 
províncias de Sofala, Zambézia 
e Nampula abrangerá igual-
mente, Manica, Tete, Niassa e 
Cabo Delgado.

Falando no lançamento do 
monográfico “Vozes do Mar” 
e a exposição fotográfica, em 
cerimónia havida no Museu 
do Mar, Cardoso disse que o 
segundo ciclo deste programa 
tem como objectivo atingir 

o financiamento directo de 
4000 pescadores e 16 empre-
sas, estimando-se um impacto 
de mais de 5000 novos em-
pregos e 20.000 beneficiários 
indirectos e garantindo que 
metade dos mesmos sejam 
mulheres e jovens, que conti-
nuam no centro das priorida-
des do sector.

“É, na verdade, uma forma 
de dar voz a quem habitual-
mente não a tem; é o retrato 
fiel, e na primeira pessoa, 
de quem festeja os ganhos 
de um programa inovador e 
empreendedor, cujo deside-
rato principal é melhorar o 
nível de renda dos pescado-
res artesanais e da sua cadeia 
de valor”, afirmou a ministra.

Aliás, segundo a ministra, 
depois dos três anos de im-
plementação do seu primeiro 

ciclo, ter despertado interesse 
no seio das comunidades be-
neficiárias, era lícito socializar 
os seus resultados com toda a 
sociedade e  parceiros.

Paralelamente, realçou a 
necessidade de fazer do even-
to, um meio de sensibilização à 
importância da resiliência das 
comunidades pesqueiras e es-
timular o surgimento de novas 
áreas de negócios na Economia 
Azul.

Lídia Cardoso disse ainda 
que apesar das circunstâncias 
ditadas pela pandemia da Co-
vid-19, o Ministério do Mar, 
Águas Interiores e Pescas, 
através do Fundo de Desen-
volvimento da Economia Azul 
(ProAzul) levou a cabo, no ano 
passado, vários seminários 
virtuais nos quais foram abor-
dados assuntos como a econo-

mia circular, resiliência às mu-
danças climáticas, reciclagem 
de redes de pesca, desenvolvi-
mento rural e empoderamento 
da mulher.

O “Vozes do Mar” traz 
testemunhos reais de re-
siliência climática, social e 
fortalecimento da susten-
tabilidade das comunidades 
pesqueiras em Moçambi-
que e o mesmo resulta de um 
compêndio de histórias de su-
cesso dos beneficiários direc-
tos do programa.

 No evento estiveram pre-
sentes o representante do 
Banco Mundial, parceiro do 
MIMAIP no “Mais Peixe Sus-
tentável, sector privado, corpo 
diplomático, parceiros de coo-
peração, pescadores, aquacul-
tores e os membros do Conse-
lho Consultivo do Ministério.

“Mais Peixe 
Sustentável” chega 
a outras províncias

Mais intervenientes verão sua actividade galvanizada no sector de Pesca 

MOÇAMBIQUE já tem resul-
tados de grande impacto na 
cadeia produtiva de milho, ba-
nana, mandioca, batata reno, 
batata-doce, algodão, frango, 
suínos e bovinos com o recurso 
à biotecnologia.

Segundo a directora-geral 
do Instituto de Investigação 
Agrária de Moçambique (IIAM), 
Olga Fafetine, estes resultados 
são prova inequívoca de que o 
país não está alheio ao desen-
volvimento da biotecnologia 
e exemplo disso é a adesão de 
forma experimental e con-
trolada da testagem do milho, 
geneticamente modificado, 
respeitando todas as regras de 
biossegurança.

O uso destas tecnologias 
acontece, nalguns casos, em 
ambiente de cepticismo no que 
concerne ao futuro da agricul-
tura tradicional que sustenta 
grande parte da população do 
sector familiar em Moçambi-
que.

Olga Fafetine explicou que, 
considerando o sector familiar 
como repositório dos genes de 
variedades nativas de plantas, 
há um esforço paralelo em cur-
so para a conservação do geno-
plasma nacional, tanto animal 
como vegetal, através de um 
banco e centro de recursos ge-
néticos e reprodução assistida, 
no IIAM.

“Este património tem um 
valor inestimável não só para 
conservar a biodiversidade, 
mas também para garantir que 
este património genético pos-
sa ser usado nos programas de 
melhoramento das diversas 
culturas, raças de bovinos, ca-
prinos e ovinos, para aumentar 
a produção e a produtividade 
agrárias do país”, exemplifica.

Realçou que Moçambi-
que está a investir no reforço 

País experimenta bons resultados  
no uso da biotecnologia agrária

da capacidade institucional 
para aumentar a capacidade 
de detecção dos organismos 
vivos geneticamente modifi-
cados e contribuir para gerar 
evidências científicas capazes 
de auxiliar na tomada de deci-
sões sobre a biossegurança em 
coordenação com outros países 
africanos.

Para além das linhas de pes-
quisa, Fafetine falou de grandes 
investimentos na construção e 
apetrechamento do Centro de 
liderança regional na pesquisa 
de arroz em Namacurra. O pla-
no é que esse centro seja uma 
referência regional no uso da 
biotecnologia.

Jornalistas têm papel 
no combate à desinforma-

ção
Para Vitambiko Chinoko, 

gestor de projectos do Fó-
rum Aberto para Biotecnolo-
gia Agrária em África (OFAB), 
é altura de desmistificar al-

guns aspectos que concorrem 
para a desinformação, em re-
lação à agricultura baseada 
em biotecnologia e sobre os 
Organismos Geneticamen-
te Modificados(OGM), como 
forma de contribuir para uma 
maior adesão ao programa que 
tem como fim último, a pro-
dução de comida e combate à 
fome no continente.

Destacando o papel da 
imprensa na promoção desta 
nova forma de ser e estar na 
agricultura, classificou a todos 
quanto escrevem sobre a ma-
téria de autênticos heróis  da 
nobre missão de levar esta in-
formação à sociedade e estabe-
lecer a ponte entre a pesquisa e 
os que directamente trabalham 
a terra.

Maputo foi, há dias, palco 
de premiação de jornalistas nas 
categorias de rádio, televisão e 
imprensa. Trata-se de candi-
datos de países que já aderiram 

ao OFAB,.
Para Chinoko, a vitória 

não é somente dos galardoa-
dos como também é de todos 
quanto acreditaram na causa 
de informar sobre a biotecno-
logia.

Enalteceu os media no seu 
papel de reportar sobre a bio-
tecnologia, numa altura em 
que ainda há pouca informação 
sobre o assunto não só para o 
público, como também entre 
os fazedores da comunicação 
social.

Alsácia Atanásio, directora 
do Centro Nacional de Biotec-
nologia, disse que o lançamen-
to da OFAB é uma grande opor-
tunidade para Moçambique 
passar a ter uma plataforma 
que envolverá todos os interve-
nientes do ramo de agricultura 
e dissipar dúvidas em torno de 
matérias relacionadas com a 
biotecnologia e, acima de tudo, 
ao uso de OGM. 

A cultura de milho é um dos marcos de sucesso nos ensaios 

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



RECREIO  &  DIVULGAÇÃO

PROGRAMAÇÃO DA 
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE

PROGRAMAÇÃO DA 
RÁDIO MOÇAMBIQUE

PENSAMENTO DO DIA

PREVISÃO DE TEMPO

FASE DA LUA

MARÉS
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28 de Março de 2022

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

“Cada um é forjador do seu próprio sucesso”

- Dina Salústio (1941:-), escritora cabo-verdiana.

LUA NOVA - Será na sexta-feira, às 8.24 horas

00.00- MUSICA

02.00- GENTE DA NOSSA TERRA

03.10- CLÁSSICOS AO DOMINGO

04.57- HINO NACIONAL

05.10- CAMPO E DESENVOLVI-
MENTO

05.30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

05.45- UMA DATA NA HISTÓRIA

06.00- JORNAL DA MANHÃ

08.10- ECONOMIA PARA TODOS

08.15- INSS

09.00- PARLAMENTO

11.05- O SENTIDO DAS PALAVRAS

11.30- PARABENS A VOCE

12.00- TÓPICOS DO JORNAL DA 
TARDE

12.02- MAGAZINE DESPORTIVO

12.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

12.30- JORNAL DA TARDE

13.00- INFORMATIVO CORO-

NAVÍRUS

14.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

16.10- SEGURANÇA RODOVIARIA

17.10- ECONOMIA PARA TODOS

17.15- COMPASSO

18.10- UMA DATA NA HISTÓRIA

18.25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA

18.30- RÁDIO NOVELA”OURO NE-
GRO”

18.55- UMA HISTÓRIA PARA TI

19.00- SINAL HORARIO/TÓPICOS 
DO JORNAL DA NOITE

19.02- MAGAZINE DESPORTIVO

19.20- BOLETIM METEOROLÓGICO

20.00- MOÇAMBIQUE DE LÉS A LÉS

23.00- TÓPICOS DO ÚLTIMO JOR-
NAL

23.10- O SENTIDO DAS PALAVRAS

23.15- INSS

23.30- ÚLTIMO JORNAL

NOTICIÁRIOS: 01,02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.30, 14, 15, 16, 17, 18, 19.30, 
21,22.00 E 23.30 HORAS.

PREIA-MAR - Às 1.58 horas e às 
14.18, com 2.80 e 2.90 metros, re-
spectivamente 

BAIXA-MAR - Às 8.16 horas e 
às 20.33, com 1.20 e 1.10 metros, 
respectivamente 

INHAMBANE

29/21

VILANKULO

29/22

TETE

37/27

QUELIMANE

31/24

NAMPULA

29/24

PEMBA

32/24
LICHINGA

24/15

BEIRA

29/25

XAI-XAI

30/20

CHIMOIO

23/19

MAPUTO

30/22

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA

06.00  HINO NACIONAL 

06.05  DESENHOS ANIMADOS: 
CHAVES DE-
SENHOS ANIMADOS: 
CHAVES - “A CASA DA 
BRUXA” 

07.00  BOM DIA MOÇAM-
BIQUE  
DIRECTO

09.00  CRIANÇAS CONTRA O 
VÍRUS  
DIRECTO

09.30  CONVERSAS EM CASA  
DIRECTO

10.00  DESENHOS ANIMADOS: 
CÓDIGO DO PUZZLE  
EPISÓDIOS  21 E 22

10.30  PONTOS DE MEMÓRIA: 
GRUPO CULTURAL 
MAKWAI MAPAI 

11.00  3600 SEGUNDOS   
REPETIÇÃO

12.00  REPLAY VERÃO  
GRAVADO

13.00  JORNAL DA TARDE   
DIRECTO

14.00  OPINANDO COM SA-
LOMÃO MOYANA  
REPETIÇÃO

14.45  PELA LEI E ORDEM 

15.15  TENDA DA JUSTIÇA 

16.00  LIGA AFRICANA DE 
BASQUETEBOL 2022 “SE-
NIORES MASCULINOS”: 

S.L.A.C VS CFV BEIRA  
DIRECTO

18.00  JULIANA EM CONCER-
TO  

19.15  PASSADEIRA VERMEL-
HA  

19.30  SOJOGO: 10ª EX-
TRACÇÃO DA LOTARIA 
/ TOTOLOTO / JOKER E 
INFORMAÇÕES / TOTO-
BOLA 20.00  
TELEJORNAL   
DIRECTO

21.00  MITOS E TABÚS: JOSÉ 
MATLOMBE  
PROGRAMA 05

22.00  ESPECTÁCULO: OTIS & 
FRIENDS  

23.30  JOVENS EM ACÇÃO  
REPETIÇÃO

01.00  PELA LEI E ORDEM  
REPETIÇÃO

01.30  LIGA AFRICANA DE 
BASQUETEBOL 2022 “SE-
NIORES MASCULINOS”: 
S.L.A.C VS CFV BEIRA  
REPETIÇÃO

03.00  TENDA DA JUSTIÇA  
REPETIÇÃO

04.00  3600 SEGUNDOS   
REPETIÇÃO

05.00  REPLAY VERÃO  
REPETIÇÃO

06.00  HINO NACIONAL

A 
ASSOCIAÇÃO dos 
Escritores Moçam-
bicanos (AEMO) re-
marcou para o dia 2 
de Abril próximo a 

assembleia-geral extraordi-
nária com um único ponto 
de agenda que é a eleição 
do novo secretariado-geral, 
que vai dirigir os destinos 
da agremiação nos próxi-
mos três anos. 

Concorrem para o cargo 
de secretário-geral desta 
casa duas listas encabeça-
das pelos escritores Carlos 
Paradona, que almeja um 
segundo mandato, e Lucílio 
Manjate. 

O escrutínio é o único 
ponto de agenda da reu-
nião. No primeiro encontro 
realizado a 5 deste mês, não 
houve consenso, tendo sido 
interrompida.

Eleições na AEMO 
marcadas para sábado

Na ocasião, a lista lide-
rada por Lucílio Manjate 
desconfiou que havia ten-
tativa de fraude, através do 
preenchimento de urnas 
com votos “fantasmas”, 
isto porque a actual direc-
ção admitiu, nas véspe-
ras das eleições, 40 novos 
membros efectivos, sem 
apresentar actas das reu-
niões realizadas para o efei-
to, conforme mandam os 
estatutos.

Segundo Carlos Parado-
na, as irregularidades acima 
levantadas já foram sana-
das. “Aquela lista dos tais 
membros ‘fantasmas’, não 
eram fantasmas, mas havia 
nomes repetidos e o núme-
ro desceu para 35”, justifi-
cou, acrescentando que os 
admitidos inscreveram-se 
a membro efectivo nos últi-

mos três anos e não à última 
hora, conforme aludia a lista 
do escritor Lucílio Manjate.

Entretanto, alerta que 
não se sabe ainda quantos 
destes poderão votar, pois 
há algumas questões buro-
cráticas por regularizar, o 
que deve acontecer até três 
dias antes da assembleia-
-geral extraordinária. 

“Essa foi a decisão regis-
tada em acta e houve con-
senso”, afirmou, referindo 
que a escolha da nova data 
é o culminar de negocia-
ções envolvendo comissões 
criadas para encontrar uma 
plataforma adequada para o 
efeito entre as duas listas. 

Lucílio Manjate salien-
tou que, apenas três dos 35 
novos membros cumpriram 
com todos os requisitos para 
o efeito. 

PROCURAR guiar o apreciador 
para uma meditação profunda 
sobre as preocupações sociais 
quotidianas é o mote da primei-
ra exposição individual de artes 
plásticas do pintor moçambica-
no Luís Sozinho.

Intitulada “Circenses”, a 
mostra inaugurada no sábado, na 
cidade de Maputo, está patente 
na Galeria Arte de Gema.

Segundo a curadoria, trata-
-se de um conjunto de narrativas 
metafóricas humanas, propostas 
que se edificam numa poética 
plástica que navega entre as ico-
nografias do circo e das danças 
Nzope e Tufo, do Norte do país, 
entre a máscara estética e a de 
encenação e ainda entre tragé-
dias e comédias. 

“‘Circenses’ somos todos 
nós no palco da vida em algum 
momento ou contexto”, expli-
cou a curadoria, dizendo que 
Luís Sozinho também expõe o 
seu desejo pela reinvenção, re-
novação constante do ser e das 
ideias. A mostra é composta por 
13 obras inéditas na técnica acrí-
lica sobre tela. 

Luís Sozinho nasceu a 20 de 
Março de 1988 no distrito de Na-

NA EXPOSIÇÃO INDIVIDUAL “CIRCENSES”

Luís Sozinho colocou 
dilemas sociais na tela

cala-Porto em Nampula, zona 
norte de Moçambique. Formou-
-se em Artes Visuais em 2014 
pelo Instituto Superior de Artes 
e Cultura (ISArC) na província 
de Maputo, onde é professor de 
História da Arte e de Direcção da 
Arte para Cinema desde 2015. 

É mestrando em Design e 
Multimédia na Universidade 

Pedagógica de Maputo e parti-
cipou em exposições colectivas 
como “African Galleries Now 
2021”, onde foi figura de desta-
que internacional e na “Go go go 
– Maputo Art fair 2021” ambas 
promovidas pela Arte de Gema, 
para além de várias edições da 
colecção “Crescente”, da asso-
ciação Kulungwana.

Moçambique
na maior feira
de artesanato do mundo
MOÇAMBIQUE integra o vasto catálogo 
da 35.º edição da Surajkund Internatio-
nal Crafts Mela 2022 (Feira Internacional 
de Artesanato Mela, tradução inglesa), 
que decorre até 4 de Abril, em Faridabad, 
Haryana, na Índia.

Nesta que é a maior feira do artesana-
to do mundo, o país é representado por 10 
artistas, dos quais dois artesãos (Eduardo 
Elissane e Carlitos Buana), quatro músicos 
da banda Massukos (Simão Fontes, Feli-
ciano Dos Santos, Merce Combe e Chaibo 
Gemusse), uma actriz (Cândida Bila) e três 
bailarinos (Alexandra Jamisse, Luis Sala 
e José Jalane), cobrindo as regiões Norte, 
Centro e Sul. 

“Estou feliz por esta representativida-
de. A nossa luta é descentralizar e estamos 
a trabalhar nessa linha. É por isso que le-
vamos a esta feira internacional artistas 
representativos do Norte, Sul e Centro do 
país. Esse é o nosso cometimento”, disse 
a Ministra da Cultura e Turismo, Edelvina 
Materula.

Nas suas apresentações, os Massukos 

explorarão sons acústicos dos seus quatro 
álbuns, enquanto a actriz e os bailarinos 
apresentarão a obra “Moçambique, eu te 
quero”. 

Já os artesãos, a grande atracção do 
certame, mostrarão as potencialidades 
que o espaço oferece em termos de negó-
cios, até porque a feira internacional fez 
um casamento entre o artesanato e o tu-
rismo. 

Segundo Edelvina Materula, a delega-
ção moçambicana deve orgulhar o País. 
“Estejam aberto, aprendam e ensinem. 
Estaremos atentos à vossa prestação e es-
tamos certos de que vão levantar a nossa 
bandeira”, disse. 

Por seu turno, os artistas assumiram 
a responsabilidade de representar o país 
com dignidade na Feira Internacional de 
Artesanato Mela, organizada anualmente 
pelo Departamento de Turismo de Harya-
na, em Surajkund, Índia. 

O evento acolhe artistas e turistas de 
mais de 20 países, incluindo Sul da Ásia, 
África e Europa.

Cabo-verdiana
Dina Salústio ganha 
“Guerra Junqueiro” 
A ESCRITORA cabo-ver-
diana Dina Salústio é a ven-
cedora do Prémio Literário 
Guerra Junqueiro Lusofonia 
2022.

O Prémio Guerra Jun-
queiro é promovido no 
âmbito do Freixo Festival 
Internacional de Literatu-
ra (FFIL), realizado desde 
2017, em Freixo de Espada à 
Cinta, terra natal de Guer-
ra Junqueiro (1850-1923) e 
vila anfitriã do prémio, em 
Portugal.

Segundo a curadoria do 
prémio, Dina Salústio é um 
marco na literatura cabo-
-verdiana, por ser “muito 
crítica relativamente à so-
ciedade contemporânea” 
e por a sua obra “espelhar 
uma discussão baseada na 
desigualdade de género, 
apontando caminhos e so-
luções, com recurso a uma 
linguagem muito própria”.

 Salústio é pseudóni-
mo literário de Bernardina 
Oliveira, poeta e prosadora 
cabo-verdiana nascida em 
1941, em Santo Antão, em 
Cabo Verde. Paralelamente 

à sua actividade de escrito-
ra, foi professora, assisten-
te social e jornalista no seu 
país, Angola e Portugal.

O Prémio Literário 
Guerra Junqueiro Lusofo-
nia já distinguiu escrito-
res como Calane da Silva 
(a título póstumo) e Luís 
Carlos Patraquim (Moçam-

bique), Albertino Bragan-
ça (São Tomé e Príncipe), 
Vera Duarte Pina (Cabo 
Verde), Abraão Bezerra Ba-
tista (Brasil), Abdulai Sila 
(Guiné-Bissau),  Agustín 
Nze Nfumu (Guiné Equa-
torial), João Tala (Angola) 
e Xanana Gusmão (Timor-
-Leste).
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DOMINGAS MOIANA DE SOUSA
FALECEU

Carla Moiana e filhos, Larsen e Shelzia Muchanga par-
ticipam com dor e tristeza, o falecimento do seu ente 
querido DOMINGAS MOIANA DE SOUSA, ocorrido no 
dia 25/3/2022, no HCM, vítima de doença, cujo funeral se 
realiza hoje, dia 28/3/2022, às 13.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, 
antecedido de velório no Paços do Município de Maputo, às 10.00 horas. 
Que o Senhor lhe conceda o descanso eterno. Paz à sua alma.

2780

ARLINDO CRISÓSTOMO DOS 
PRAZERES MACHEL

(Agradecimento)
Seus irmãos Custódio, Hermínia, Albertina, Isabel, Madalena, Mahau, 
Ausenda, Leopoldina, Alexandre e Margarida, cunhados Lizete, 
Amílcar, Amade, Carlos, Tomás, Célio, Nélia e Emílio agradecem a 
todos familiares, amigos, colega e demais conhecidos que neste momento difícil fizeram 
chegar seu conforto e força que muito ajudaram a suportar a dor e vazio que de nós 
se apoderou pelo desaparecimento físico do nosso ente querido ARLINDO MACHEL.

3031

DOMINGAS MOIANA DE SOUSA
FALECEU

Sua mãe Elisa Francisco Moiana, irmãos Esperança, Margarida, 
Carlos, Micaela, Mariana, Sousa, Francisco e Carlota de Sousa, 
filhos Bety, Deny e Júnior comunicam com profunda mágoa e 
consternação o desaparecimento físico de sua filha, irmã e mãe 
DOMINGAS MOIANA DE SOUSA, ocorrido no HCM, vítima de 
doença. Hoje, dia 28/3/2022, às 13.00 horas, realiza-se a cerimónia fúnebre, ante-
cedida de velório, às 10.00 horas, no Paços do Município da Cidade de Maputo. 
Descansa em paz nosso amor.

2780

DOMINGAS MOIANA DE SOUSA
FALECEU

Seu esposo Sérgio Júlio Chivúre, filhos Elizabeth de Sousa 
Pereira, Denise da Graça Sérgio Chivúre e Sérgio Júlio Chivúre 
Júnior comunicam a partida para a eternidade de DOMINGAS 
MOIANA DE SOUSA, ocorrida no dia 25/3/2022, vítima de doen-
ça, cujo funeral se realiza hoje, dia 28/3/2022, às 13.00 horas, no Cemitério de 
Lhanguene, antecedido de velório no Paços do Município da cidade de Maputo. 
Que o Senhor lhe conceda o merecido descanso. Paz à sua alma.

2780

DOMINGAS MOIANA DE SOUSA
FALECEU

O Presidente do Conselho Municipal de Maputo, Eneas da Conceição Comiche, 
membros e funcionários do Conselho Municipal comunicam com profunda dor e 
consternação o falecimento da senhora DOMINGAS MOIANA DE SOUSA, Vereadora 
do Distrito Municipal KaMaxakeni, ocorrido no dia 25/3/2022, vítima de doença, 
cujo funeral terá lugar hoje, dia 28/3/2022, no Cemitério de Lhanguene, antecedido 
de velório, às 10.00 horas, no átrio do Conselho Municipal de Maputo. À família 
enlutada, o Conselho Municipal apresenta as mais sentidas condolências. Paz à 
sua alma.

3955

DOMINGAS MOIANA DE SOUSA
FALECEU

A familia Moiana tomou conhecimento da partida para a 
glória da DOMINGAS. Mesmo no derradeiro momento tu e 
nós tinhamos ainda esperança e certeza que irias te levantar 
e continuariamos a privar da tua presença mas quis Deus 
que habitasses no Seu reino. Somos gratos pelo tempo que convivemos. Às 
13.00 horas vamos deixar-te na última morada, às 10.00 horas velaremos teu 
corpo no Paços do Município de Maputo. Que Deus te guarde na Sua glória.

2780

DOMINGAS DE SOUSA
FALECEU

O Primeiro Secretário, Secretariado do Comité da 
Frelimo na cidade de Maputo, membros, militantes 
e simpatizantes comunicam com pesar o desa-
parecimento físico da camarada DOMINGAS DE 
SOUSA, ocorrido no dia 25/3/2022, cujo funeral se realiza hoje, 
dia 28/3/2022, no Cemitério de Lhanguene. Paz à sua alma.

2771

LÚCIA ADELAIDE SITOE RUNGO
FALECEU

O Ministro dos Transportes e Comunicações, Vice-Ministra, Secre-
tária Permanente, membros do Conselho Consultivo e funcionários 
em geral comunicam com profunda mágoa e consternação o fale-
cimento da Srª LÚCIA ADELAIDE SITOE RUNGO, esposa do colega 
Manuel Ernesto Rungo, ocorrido na madrugada de 24/3/2022, no 
Hospital Central de Maputo, vítima de doença prolongada, cujo funeral se realizou 
no sábado, dia 26/3/2022, no Cemitério de Michafutene, pelas 10.00 horas. À família 
enlutada apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

2769

BETUEL ALFREDO MACHEL
FALECEU

Sua esposa Lurdes Machel, filhos Braúlia, Bélio, Edunélia, Elisa, 
Bania e Beltéria, genros Anderson, Sérgio e José, nora Egness, 
netos Samuel, Betuel, Naya, Akila, Wesley, Tawila e Mintsu co-
municam o desaparecimento físico do seu ente querido BETUEL 
ALFREDO MACHEL, ocorrido no dia 27/3/2022, vítima de doença, 
cujas cerimónias fúnebres se realizam no dia 29/3/2022, no Cemitério de Marracuene, 
às 10.00 horas, antecedido de velório, na Igreja Nossa Senhora das Candeias, às 8.00 
horas, em Marracuene. Paz à sua alma.

2781
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LOJA sobreloja, tabacaria, prontas 
para operar nas áreas de escritório, 
salão, farmácia ou boutique, sita 
na avenida Malhangalene, nº 753, 
arrenda-se. Contacte no local.

3038

MORADIA tipo 3, localizada no Bairro 
Balane, Rua da Beira, na cidade de 
Inhambane, arrenda-se. Contacto: 
82-0552225.

2998

APARTAMENTOS, geminadas, vi-
vendas tipo 1, 2, 3 e 4, com ou sem 
móveis, nas zonas da Polana, Coop, 
Sommerschield, Triunfo, B. Central, 
Alto Maé e Malhangalene. Nas mes-
mas zonas, arrendam-se escritórios, 
lojas, armazéns e salões. Contacto: 
82-8986480 ou 84-8795828, Sr. Pále.

3107
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SAIBA O QUE ACONTECE 
NO SEU MUNICÍPIO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

---------
CIDADE DE MAPUTO

CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

BALCÃO DE ATENDIMENTO ÚNICO 

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
1. O Balcão de Atendimento Único da Cidade de Maputo convida empresas elegíveis a apresentarem propostas seladas para os concursos, de acordo com a tabela abaixo.

Nº do Concurso Modalidade Objecto
Data e Hora-Final para entrega das 

propostas
Data e Hora de abertura

41L000241/PD/06/2022 C. Pequena Dimensão Fornecimento de Equipamento Informático 5/4/2022 – 9.00 horas 5/4/2022 – 9.15 horas

41L000241/PD/07/2022 C. Pequena Dimensão
Fornecimento de Combustíveis e lubrificantes para 

viaturas
4/4/2022 – 11.00 horas 4/4/2022 – 11.15 horas

2. Os concorrentes que desejarem participar, poderão obter mais informações, consultar ou adquirir os documentos de concurso no Balcão de Atendimento Único da Cidade de Ma-

puto, sita na Avenida Josina Machel nº 57, Rés do Chão – Maputo, mediante o pagamento de 1.000,00MT(mil meticais) não reembolsável, que deverá ser depositado na conta 

bancária 269486274 – Millennium BIM – BAU Cidade de Maputo.

3. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 

nº 5/2016, de 8 de Março.

Maputo, aos 18 de Março de 2022

A Autoridade Competente

(Ilegível)
2707

86

150

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE TETE

SERVIÇO PROVINCIAL DE SAÚDE
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Artigo 64 do 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, comunica-se a adjudicação de objectos de concursos abaixo indicados aos seguintes:

Nº Ajuste do Directo Objecto de contratação Modalidade Adjudicatário
Valor de 

Adjudicação
Incluindo IVA

58F000141/A.D/O.M.S/08/
SPST/2022

Contratação para execução de serviço de aluguer de 
viaturas. 

Ajuste Directo CASA  ANGEL E,I 6.038.000,00MT

58F000141/A.D/O.M.S/07/
SPST/2022

Contratação para execução de fornecimento de 
96.233,46 litros de diesel e 10.580 litros de gasolina.

Ajuste Directo
AUTO ZAMBEZE, 
E.I

8.224.199,55MT

58F000141/A.D/OM.S/06/
SPST/2022

Contratação para execução de fornecimento de 
recargas da Movitel 

Ajuste Directo MOVITEL, SA 187.800,00MT

58F000141/UNICEF/
RA/10/SPST/2022

Contratação para execução de fornecimento de 
recargas da Movitel

Ajuste Directo MOVITEL, SA 740.000,00MT

Autoridade Competente

(Ilegível)

ANÚNCIO DE VAGA
Empresa Metalo-mecânica sediada na Matola pretende admitir um Chefe 
de Recursos Humanos que preencha os seguintes requisitos:

–  Licenciatura na Área

–  Nacionalidade moçambicana

–   Mínimo de 5 anos de experiencia na área; ter experiência na elaboração de folha de Salário, INSS,  domínio da legislação laboral e fiscal ;
–  Domínio de informática na óptica do utilizador;

–  Planeamento e Organização;

–   Pelo menos duas cartas de recomendação de Instituições idóneas, 
constituirá vantagem;

–  Fluência na língua Portuguesa; 

–  Noções básicas de inglês, fala e escrita;

–  Alto sentido de responsabilidade;

–  Capacidade de trabalhar em equipa e sob pressão;

–  Boa apresentação;

–  Idade entre 30 aos 45 anos;

Documentos necessários:- Curriculum Vitae, carta de apresentação, certificado de habilitações 
literárias, fotocópia de Bilhete de Identidade e outros documentos 
relevantes para a candidatura.

Submissão de candidaturas:
As candidaturas deverão ser submetidas através do endereço electrónico  
baharanlda@gmail.com, até ao dia  2/4/2022

Matola, aos 28 de Março de 2022

2505

ESCRITÓRIO, na Av. Ahmed Sekou 
Touré, nº 819, R/C, perto do HCM, com 
duas salas, um gabinete, 2wc, adequado 
para Consultoria, Contabilistas, Advoga-
dos, Médicos, Salão, com parqueamento 
para dois carros reservado, vende-se por 
9 500 000,00MT, negociáveis. Contacto: 
82-8031540/0027828831420.

3086

FLAT t3, com 2wc, num 3º andar, vende-
-se por 5 500 000,00MT; geminada t3, 
num R/C, com quintal independente por 
22 000 000,00MT; vivenda t3 com placa, 
quintal 17/30, à beira da estrada por 3 
300 000,00MT; Laulane, ruínas para 
investimento, bairros nobres em expan-
são, para armazéns ou lojas. Contacto: 
84-5453622 ou 87-5453622.

3100

PROPRIEDADE em Muntanhana, Marra-
cuene, a 50m da estrada, 39mx26m, com 
DUAT, muro e dois portões, vende-se por 
1 500 000,00. Contacto: 84-5555050.

EMPRESA privada precisa para arrendar 
ou vender, em tempo recorde de: viven-
da, geminada, flats, duplex, moradia, 
lojas, armazém e ruína, nos seguintes 
bairros: Alto maé, Malhangalene, Coop, 
Triunfo, Polana e Sommerschield. Con-
tacto: 84-0140351, 82-0020282 ou 86-
6020282, Edson.

3095

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0



DESPORTO Segunda-feira, 28 de Março de 202242

O 
EGIPTO, Argélia e 
Tunísia ficaram mais 
perto de assegurar 
o passaporte para o 
Campeonato do Mun-

do de Futebol, que irá decorrer 
no Qatar de 21 de Novembro a 
18 de Dezembro do presente 
ano, ao vencerem nos jogos da 
primeira “mão”.

O Egipto, comandado por 
Carlos Queiroz, treinador bem 
conhecido entre os moçambi-
canos, colocou-se em vanta-
gem depois de vencer o Sene-
gal, por 1-0, no Cairo.

Na reedição da final do úl-
timo CAN, que foi ganha pelo 
Senegal, um auto-golo de Sa-
liou Ciss, logo aos quatro mi-
nutos, deu o triunfo ao Egipto, 
que vai chegar ao duelo da se-
gunda “mão” em vantagem na 
eliminatória.

Horas antes, um golo de Is-
lam Slimani, deixou a Argélia 
em vantagem sobre os Cama-
rões (1-0).

Em Limbe, na zona sudoes-
te dos Camarões, Slimani foi 
titular na selecção argelina e 
marcou o único tento da parti-
da, aos 40 minutos, reforçando 
o estatuto de melhor marcador 
da qualificação africana, agora 
com sete golos.

Por seu turno, a Tunísia foi 
ao Mali vencer por 1-0, num 
jogo para esquecer de Mous-
sa Sissako. O defesa central do 
Standard Liège fez um auto-
-golo, aos 36 minutos, e, pou-
co depois, aos 40, foi expulso 
com vermelho directo e deixou 
a equipa da casa reduzida a dez 
jogadores.

Noutro encontro que de-
correu em Kumasi, Gana e Ni-

QUALIFICAÇÃO AO MUNDIAL-QATAR 2022

Egipto, Argélia 
e Tunísia dão um 
passo em frente

géria empataram a zero.
Em Kinshasa, com Mbem-

ba, defesa central do Porto, a 
titular, a República Democrá-
tica do Congo empatou (1-1) 

com Marrocos, deixando tudo 
igual para a segunda “mão”, 
em Casablanca. Yoane Wissa 
marcou para a equipa da casa, 
aos 12 minutos, enquanto Tis-

soudali fez o tento dos forastei-
ros, aos 76.

Os jogos da segunda “mão” 
estão agendados para terça-
-feira, 29 de Março.

CARLOS Queiroz era um treinador satisfeito após a vitória 
diante do Senegal (1-0). Um triunfo que colocou o Egipto 
mais próximo de um lugar no Mundial-2022.

“Foi um jogo difícil, mas nós fomos a melhor equi-
pa e merecemos vencer. Por isso, não vejo motivos para 
estar chateado ou triste, vencemos a equipa acabou de 
conquistar o Campeonato Africano das Nações”, disse em 
conferência de imprensa, citado pelo King Fut, apontando 
já à segunda mão: “Para mim ainda está em 0-0, temos de 

ir ao Senegal e lutar para defender a nossa liderança com 
tudo”.

E por falar na segunda “mão”, Carlos Queiroz puxou 
dos galões para recusar qualquer nervosismo.

“Tenho 44 anos de experiência como treinador e mais 
de 2000 jogos internacionais. Sou o único treinador a ter 
chegado a quatro mundiais (2002 com a África do Sul, 2010 
com Portugal, 2014 e 2018 com o Irão) e estou entre os dez 
melhores do mundo no que toca a resultados”, concluiu.

Carlos Queiroz entre 
os melhores do mundo

O MOÇAMBICANO Bernardo 
“King Cobra” Marime somou 
mais uma vitória, a quarta na 
sua carreira profissional, ao 
derrotar Dean Wilkinson na 
noite de sexta-feira, em com-
bate da divisão de welterweight 
(pesos meio-médios), realiza-
do no Corn Exchange Square, 
em Bedford, Reino Unido. 

Marime não teve dificulda-
des de levar de vencida o seu 
oponente, que entrou muito 
retraído e sem muitos argu-
mentos para contrariar o mo-
çambicano, que justificou o seu 
favoritismo no ringue, ele que 
vinha de três combates tradu-
zidos em vitórias ao contrário 
de Wilkinson, que combateu 
cinco vezes e perdeu todas.

No fim da luta Marime dis-
se ao nosso Jornal que “não 
tive dificuldades em vencer o 
meu adversário, porque entrou 
muito retraído e logo vi que ti-
nha medo de mim. O meu pró-
ximo combate será em Maio, 
em Belfast, Irlanda, e terá seis 
assaltos, pelo que tinha que 
aproveitar ao máximo os quatro 
“rounds” deste combate. Podia 
ter acabado com ele, mas pre-

MOÇAMBICANO BRILHA DO REINO UNIDO

Marime derrota Wilkinson
e mantém pleno de vitórias

feri levar o combate até ao fim 
e aproveitar mostrar as minhas 
habilidades aos meus fãs”.

Recorde-se que King Cobra 
estreou-se no boxe profissio-
nal em Novembro de 2019 com 
vitória sobre Fonz Alexander. 
Em Fevereiro de 2020, seguiu-
-se outro triunfo contra Lee 
Hallett, sendo que a última 
vítima do moçambicano – de 

27 anos de idade, a maior par-
te dos quais vividos na Irlanda, 
onde está radicado desde os 12 
anos – havia sido sobre Jacob 
Gabriel, em Setembro do ano 
passado.

O próximo combate do 
moçambicano está agendado 
para o mês de Maio próximo e 
King Cobra promete trabalhar 
afincadamente para melhorar 

a sua posição no ranking dos 
“welterweight” (pesos meio-
-médios), no que diz respeito 
aos pugilistas do Reino Unido, 
ele que antes da vitória de sex-
ta-feira ocupava a 61ª posição 
de um universo de 118 pugilis-
tas, cujo líder era Conor Benn, 
com 20 vitórias e nenhuma 
derrota, de acordo com o “site” 
SportsNewsUk.com.

“King Cobra” mantém-se imbatível no Reino Unido na categoria de pesos meio-médios

O AMERICAN Airlines Arena, 
em Miami, foi palco da maior 
surpresa última ronda da NBA. 
A jogar em casa, os Heat foram 
derrotados pelos New York 
Knicks, por 103-111, desperdi-
çando uma vantagem que che-
gou a ser de 17 pontos (90-73) 
no arranque do 4.° período!

Apesar dos 30 pontos de 
Butler, a dupla Quickley (23 
pts.) e RJ Barrett (18 pts.) con-
duziu os visitantes ao sucesso 
nesta saída e confirmou o mau 
momento da equipa de Erik 
Spoelstra - terceira derrota se-
guida -, que vê a sua liderança 
no Este cada vez mais em risco.

Os Philadelphia 76ers são 
uma das principais ameaças, 
depois de mais um incontes-
tável triunfo, por 122-97, sobre 
os Clippers. Em Los Angeles, a 
parceria entre Harden (29 pts., 
15 ressaltos, sete assistências e 
dois roubos de bola) e Embid 
(27 pts., 10 res. e dois desarmes) 
voltou a revelar-se demolidora.

Vibrantes foram ainda os 
duelos Charlotte Hornets-Utah 
Jazz (107-101) - o trio Bridges 
(26), Rozier (25) e Ball (21) fe-

NBA

Heat surpreendidos em casa

chou acima dos 20 pontos e re-
forçou a candidatura da equipa 
da casa (9.° lugar) ao play-in - 
e Atlanta Hawks-Golden State 
Warriors (121-110) - tremendo 
contributo de Trae Young (33 
pts., 15 ass. e quatro res.) para 
o êxito da formação da Geórgia, 
que se agarra à décima posição, 

de nada valendo aos forasteiros 
a inspiração de Klay Thompson 
(37 pts., 7 res. e 3 ass.).

RESULTADOS:
Charlotte Hornets-Utah 

Jazz, 107-101
Detroit Pistons-Washing-

ton Wizards, 97-100
Atalanta Hawks-Golden 

State Warriors , 121-110
Miami Heat-New York 

Knicks, 103-111
Minnesota Timberwolves-

-Dallas Mavericks, 116-95
Portland Tail Blazers-

-Houston Rockets, 106-125
Los Angeles Clippers-Phi-

ladelphia 76ers 97-122.

Quickley foi a melhor unidade dos New York com 23 pontos

A ARGENTINA, já qualificada 
para o Mundial-2022, recebeu 
e venceu de forma clara, por 
3-0, a “lanterna-vermelha” 
Venezuela, já eliminada, com 
Otamendi em campo os 90 
minutos e com golos de Ni-
colás González (34’), de Di 
María (79’, numa finalização 
de enorme classe) e do capi-
tão Messi (82’, assistido por Di 
María), que tem andado na mó 
de baixo no PSG mas protago-
nizou uma exibição elogiada 
pela crítica.

 Aliás, naquele que foi o úl-
timo jogo em casa da seleção 
alvi-celeste no apuramen-
to, viveu-se clima de festa na 
Bombonera, com os adeptos 
agradados com o que viram (a 
Argentina teve 72 por cento de 
posse de bola, por exemplo), 
apesar de terem “faltado” vá-

Argentina confirma
seu bom momento

rios habituais titulares, e orgu-
lhosos de uma equipa que não 
perde há 30 jogos - segue-se a 

visita ao Equador, na próxima 
terça-feira, já madrugada de 
quarta-feira.

A Argentina soma 38 pon-
tos e está no segundo lugar, 
atrás do Brasil.

ANGOLA venceu Guiné-Bissau 
(3-2), num encontro particu-
lar. A partida disputou-se no 
Estádio Municipal de Rio Maior.

A grande estrela do jogo 
acabou por ser Ary Papel que 
bisou (seis e 60 minutos) e, em 
conjunto com Zini (48’) garan-
tiu o triunfo dos palancas ne-
gras. Zinho (9’) e Mauro Rodri-
gues (90’) apontaram os tentos 
dos Djurtus.

Já fora do apuramento para 
o Mundial-2022, Angola tem 
ainda mais um encontro par-
ticular com a Guiné-Equatorial 
(29 de Março).

A INGLATERRA venceu a Suíça por 2-1, em 
Wembley, com o inevitável Harry Kane a 
resolver: desfez a igualdade de grande pena-
lidade, aos 78’, depois de Embolo ter adian-
tado os visitantes (22’) e de Luke Shaw ter 
igualado (45+1’). Foi o 49.º golo de Harry 
Kane pela selecção, tendo igualado Bobby 
Charlton.

Destaque ainda para as estreias de Kyle 
Walker-Peters, lateral-direito de 24 anos 

do Southampton, Marc Guehi, central de 
21 anos do Crystal Palace (ambos foram ti-
tulares), e Tyrick Mitch, lateral-esquerdo de 
22 anos também do Crystal Palace, que foi 
suplente utilizado pelo selecionador Gareth 
Southgate.

Já a Bélgica, cujo seleccionador Rober-
to Martínez deixou de fora da convocatória 
vários pesos-pesados como Vertonghen 
(Benfica), Éden Hazard (Real Madrid), que 

entretanto se lesionou novamente, Kevin De 
Bruyne (Manchester City), Thibaut Courtois 
(Real Madrid) e Romelu Lukaku (Chelsea), 
empatou com a Rep. Irlanda por 2-2, em 
Dublin.

Marcaram para a equipa da casa Chie-
dozie Ogbene (35’) e Alan Browne (85’), ao 
passo que os tentos visitantes (estiveram 
duas vezes em vantagem) ficaram a cargo de 
Michy Batshuayi (12’) e Hans Vanaken (58’).

Angola bate Guiné-Bissau 
numa partida amigável

Kane iguala Bobby Charlton

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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Pratique as 3 medidas de prevenção: use a máscara, lave as mãos com água e sa-

bão com frequência ou use um desinfectante à base de álcool a 70% e mantenha 

uma distância de pelo menos 2 metros das outras pessoas

O COSTA do Sol, vencedor 
da Série “B” da Liga Jogabets 
com 14 pontos, após golear 
o Racing por 4-0 no sábado, 
vai jogar com o rival Maxa-
quene nos quartos-de-final 
próximo fim-de-semana. Os 
“tricolores” terminaram na 
quarta posição da Série “A”.

Ao vencer o Maxaquene 
por 2-0, a Black Bulls conser-
vou o primeiro lugar da Série 
“A” e marcou encontro com 
o quarto classificado da Série 
“B”, as Águias Especiais, que 
ontem derrotaram o Nacio-
nal, por 1-0.

O Ferroviário de Maputo 
ficou em segundo lugar na sua 
série e tem jogo marcado com 
o Mahafil, um dos emblemas 
que impressionou na primei-
ra fase, tendo perdido apenas 
por uma vez justamente na 
derradeira jornada diante da 
Liga Desportiva.

Os “muçulmanos” ven-
ceram esse jogo por 3-1 e 
agora vão discutir a elimina-
tória com o Matchedje, que 
se despediu com uma der-
rota por um a zero perante o 
Ferroviário de Maputo no seu 
grupo.

 
UD SONGO VENCE 
CHINGALE EM TETE

A União Desportiva do 
Songo somou a segunda vi-
tória no torneio de abertura 

da província de Tete, por 2-1, 
sobre o Chingale, em partida 
inserida na terceira jornada.

Em casa, o Desportivo de 
Tete empatou a um golo com 
3 de Janeiro. Outra igualdade 
foi entre FC Lion de Missaua e 
FC Angónia, a dois golos.

Em Moatize, o Ferroviário 
local bateu FC Bagamoyo, por 
2-0. 

DESPORTIVO 
DA MATOLA VENCE

O Desportivo da Matola 
começou com uma vitória na 
sua participação no Campeo-
nato Provincial de Futebol de 
Maputo, por 3-0, sobre a for-
mação de Maiwako de Marra-
cuene.

O jogo contou para a Série 
“A”, na qual, Amigos da Ma-
tola foi surpreendido por 1-0, 
pelo Atlético de Marracuene. 
De fora ficaram Incomáti e 
Clube da Manhiça.

Para a Série “B”, Corru-
mana derrotou Cross Unietd, 
por 3-1, mesmo resultado ob-
tido pelo ESFA de Boane con-
tra a frágil formação de Real 
Mahelane. Ximanganine FC e 
Timbercity empataram a dois 
golos.

EQUIPAS DE NICOADALA 
VITORIOSAS NA ZAMBÉZIA

Na Zambézia, o fim-de-
-semana esteve reservado a 

SÉRGIO MACUÁCUA, EM 
NOUAKCHOTT

A 
SELECÇÃO Nacional 
de Futebol perdeu, na 
noite de sábado, por 
1-2, frente a Mauritâ-
nia na sua segunda e 

derradeira partida no Torneio 
Internacional de Nouakcho-
tt, que decorre no contexto da 
Data-FIFA.

É caso para dizer que os 
“Mambas” voltaram a “mor-
rer na praia”, pois a febre do 
minuto 90+2 parece continuar 
a perseguir a equipa. Em Nou-
akchott, selecção nacional, 
que esteve a perder em grande 
parte do encontro foi a tempo 
de empatar em cima do mi-
nuto 90, por Melque, mas um 
distracção da defesa moçam-
bicana permitiu aos anfitriões 
fazerem o 2-1 já ao “apagar das 
luzes”.

 Foi a segunda derrota da 
Selecção nacional diante da 
Mauritânia, depois os desaire 
por 2-3 há oito anos na África 
do Sul, em jogo de preparação 
para o CAN-Interno-2014.

GOLO CONTRA 
CORRENTE DO JOGO

Moçambique entrou a 
mandar na partida, apoiado 
pelo 4-4-2 que variava cons-
tantemente em 4-2-3-1 sem 
ponta-de-lança de raiz, o 
combinado nacional circulava 
a bola, dominando as transi-
ções e anulava com alguma fa-
cilidade ao adversário que, pe-
rante o seu incansável público, 
demorava assentar o seu jogo.

Entretanto, a turma na-

cional apresentava algum dé-
fice defensivo, sobretudo nas 
marcações, mormente do seu 
lado direito, onde Clésio (la-
teral-direito) sempre deixava 
adversários nas costas o que 
nos provocava calafrios. Foi 
dali que, aos 5 minutos, Moha-
med Soueid ganhou espaço e 
ajeitou o esférico já na área para 
rematar caprichosamente por 
cima. A bola ia mesmo ao can-
to superior direito da baliza a 
guarda do estreante Ivan. Aliás, 
apesar do domínio territorial e 
da posse por parte dos “Mam-
bas”, a selecção da Mauritânia 
é que se revelava mais perigosa. 
O primeiro lance vistoso dos 
“Mambas” aconteceu aos sete 
minutos, quando após centro 
de Clésio na direita, Luís e re-
matou de bicicleta por cima.

Até aí Moçambique era 
uma equipa ofensiva, mas 
pouco consequente no jogo in-
terior dada a falta de um pon-
ta-de-lança, papel que era na 
primeira metade exercida pelo 
adaptado Miquissone sem in-
comodar muito o último redu-
to dos mauritanos. A profun-
didade era a principal arma do 
nosso ataque, com Gildo (es-
querda), Clésio e Geny a serem 
os mais solicitados mas inva-
riavelmente travado pelos lata-
gões mauritanos, num jogo em 
que Reinildo (com desarranjos 
estomacais na véspera) e Do-
minguez estavam em dia não.

Foi contra a corrente do 
jogo que a Mauritânia abriu o 
activo, aos 19 minutos pelo ca-
pitão Mohamed Soueid, num 
lance que começa nas costas 
de Clésio, culminando com um 

AS equipas do Município da 
Beira e A Politécnica fazem, a 
partir das 16.00horas, no pa-
vilhão do Maxaquene, em Ma-
puto, o jogo mais importante 
da sexta e última jornada da 
fase de grupos da Liga Mozal 
em basquetebol sénior mas-
culino, num duelo em que o 
vencedor garante a vaga nos 
quartos-de-finais e o derro-
tado será despromovido da 
competição.

Integradas no Grupo“B”, 
as duas equipas estão sepa-
radas por um ponto na tabela 
classificativa, com vantagem 
para o Clube Municipal da 
Beira que soma sete, frutos de 
duas vitórias e três derrotas. A 
Politécnica ganhou até agora 
apenas um jogo, na primeira 
jornada, diante do Napipine 
de Nampula (66-44) e perdeu 
os restantes quatro, somando 
por isso seis pontos. No en-
tanto, apesar de ocupar neste 
momento o quarto e último 
lugar do Grupo “B”, A Poli-

técnica ainda pode garantir o 
acesso aos quartos-de-final 
se vencer e passar a somar oito 
pontos, os mesmos que te-
riam o seu adversário de hoje 
e do Napipine de Nampula. 
Os nampulenses somam sete 
pontos e enfrentam o Costa 
do Sol, a partir das 14.00horas, 
num jogo em que têm poucas 
hipóteses de saírem vitoriosos.

Assim, três equipas ter-
minariam com oito pontos, 
mas com o Clube Municipal da 
Beira terá que ficar em quarto 
e último lugar da classificação, 
o que custaria a despromoção 
da Liga Nacional de Basque-
tebol. É que, apesar de agora 
estar empatado em pontos (7) 
com o Napipine de Nampula, o 
Clube Municipal da Beira tem 
uma diferença entre pontos 
marcados e sofridos negativa 
(-59), enquanto que o Napi-
pine de Nampula tem uma 
vantagem comparativa de 22 
pontos (-37).

Assim, para evitar ficar em 

último no grupo, o emblema 
da cidade da Beira é obrigado 
a ganhar. Bem tranquilo está 
o Napipine de Nampula que, 
mesmo perdendo, segue aos 
quartos-de-final.

Entretanto, nos jogos dis-
putados ontem, o Município 
da Beira venceu o Napipine, 
por 67-64 e o Costa do Sol der-
rotou A Politécnica por 75-55.

Menos problemática é a 
situação no Grupo“A”, onde o 
Ferroviário da Beira e o seu ho-
mónimo de Maputo venceram 
a Universidade Pedagógica 
de Maputo e Maxaquene, por 
88-40 e 92-65, antes de cru-
zarem-se esta noite, a partir 
das 18.00horas. Antes, porém, 
a partir das 12.00horas, a UP 
mede forças com o Maxaque-
ne. Neste grupo, o Ferroviário 
da Beira lidera com 10 pontos, 
mais um que o homónimo de 
Maputo e quatro que o Maxa-
quene. Os pedagogos, que de-
vem ser despromovidos, são 
últimos com cinco pontos.

A FEDERAÇÃO Moçambica-
na de Automobilismo e Mo-
tociclismo (FMAM) ameaça 
processar judicialmente a Fe-
deração Internacional de Au-
tomobilismo (FIA), junto do 
Tribunal Arbitral do Despor-
to (TAD), caso até amanhã, 
terça-feira, não o reconheça 
como seu membro e legítimo 
representante de Moçambi-
que no organismo mundial 

que regula o desporto auto-
móvel.

Em documento enviado à 
FIA na passada quinta-feira e 
que o nosso Jornal teve aces-
so, a FMAM deu um prazo de 
cinco dias úteis a esta entida-
de para que a reconheça como 
verdadeira responsável do 
desporto automóvel no país.

A missiva da FMAM à FIA 
surge na sequência do di-

TORNEIO INTERNACIONAL DE NOUAKCHOTT

“Mambas” voltam a morrer na praia!
guez no balneário para lan-
çar Melque. Dominguez, que 
completou na noite 95 jogos 
pelos “Mambas”, tinha a mis-
são de fazer a posição 10 mas 
foi sombra de si mesmo. Com 
a entrada de Melque, Chiqui-
nho passou a contar com um 
avançado fixo, uma referência 
na área. Melque trouxe outra 
dinâmica, tendo feito o golo 
do empate aos 90 minutos, 
quando o 1-0 já era dado como 
resultado final. O golo surgiu 
numa jogada de insistência que 
culminou com um centro de 
Clésio, com o avançado da Bla-
ck Bulls, oportunista e letal, a 
atirar a contar com o pé direito. 
Festa rija, instantes antes de os 
mauritanos terem estado perto 
do segundo por Souleymane 
Doukara que, num contra-a-
taque rápida da turma da casa, 
ganhou espaço à entrada da 
área para um remate que saiu 
muito perto da base do poste 
direito da baliza moçambicana. 
Os “Mambas” haviam respon-
dido em dose tripla, com Dayo 
e Geny a rematarem, da zona 
frontal (fora da área) ao lado e 
para a defesa do guardião Ba-
bacar Mbaye, respectivamente. 
Aos 89, foi novamente Geny 
que depois de um belo trabalho 
na área ganhou espaço para re-
mate com o seu melhor pé mas 
preferiu solicitar Miquissone 
que falhou a emenda, com o 
esférico a parar nas mãos do 
guardião da turma da casa.

Quando tudo indicava que 
o 1-1 seria o resultado final 
num Cheikha Boidiya quase 
mudo, eis que surge um livre 
à esquerda do ataque da Mau-

ritânia que culmina com o an-
gustiante 1-2. A bola foi metida 
na confusão, entre hesitações 
e pedidos de falta por parte da 
nossa defesa apareceu Lamine 
Ba solto a fuzilar, para o gáudio 
do público que durante o jogo 
criou um ambiente bastante 
hostil aos “Mambas”. 

Terminava assim, de forma 
cruel este embate e participa-
ção de Moçambique no Torneio 
Internacional de Nouakcho-
tt, num jogo marcado por má 
arbitragem de Mehrez Melki e 
sua equipa que viajou da Tu-
nísia.

FICHA TÉCNICA
Estádio Cheikha Boidiya, 

em Nouakchott.
Assistência: cerca de 15 mil 

pessoas.
Comissário: Ahmedou 

M’beirick (Mauritânia)
Árbitro: Mehrez Melki, au-

xiliado por Yamen Malloulchi 
e Wael Hannachi. O quarto foi 
Amir Loucif, todos da Tunísia.

Moçambique: Ivan; Clé-
sio, Mexer, Martinho, Reinildo 
(Bruno), Kambala (Nené), Sha-
quille (Dato) , Gildo (Telinho), 
Geny, Dominguez (Melque) e 
Luís Miquissone.

Mauritânia: Babacar 
Mbaye; Lamine Ba, Moha-
med Yaly, Ibrahima Keita, Aly 
Abeid, Ibrehima Coulibaly, 
Mouhsine Bodda, Mohamed 
Soueid (S. Doukara), Idrissa 
Thiam (I. Dhiakhite), Hemeya 
Tanjy (O. Camara) e Pape Ba (A. 
Niass).

Disciplina: amarelos para 
Mexer e Kambala (Moçambi-
que).

remate de Hemeya Tanjy que 
viu Ivan a defender a primei-
ra, mas na recarga, ao segundo 
poste, o capitão da Mauritânia 
só teve de encostar para feste-
jar.

Era o 1-0 para o delírio dos 
cerca de 15 mil pessoas nas 
bancadas do novinha Estádio 
Cheikha Boidiya.

A partir do golo, a Mauri-

tânia tomou conta da partida, 
aproveitou o nervosismo dos 
nossos jogadores e foi ganhan-
do muitas bolas no nosso últi-
mo reduto. Moçambique era 
a partir desse momento uma 
equipa partida e inconsistente 
no meio-campo, onde Sha-
quille andava perdido, deixan-
do tudo para Kambala (grande 
actuação), o que deixava uma 

enorme cratera ali no miolo. 
Mas era pela esquerda que a 
Mauritânia se revelava mais 
perigosa e criativa e, nova-
mente nas costas de Clésio, 
Tanjy ganhou uma segunda 
bola que se seguiu a um can-
to desde a direita, rematando 
a meia-volta com o esférico a 
sair a roçar a barra, aos 24 mi-
nutos.

Daí em diante foi um jogo 
de gestão por parte dos mau-
ritanos e uma procura de so-
luções sem sucesso por parte 
dos “Mambas” que saíram ao 
intervalo a perder por 0-1.

...MALDIÇÃO 
DO MINUTO 90+2

Ao intervalo Chiquinho 
Conde preferiu deixar Domin-

LIGA MOZAL EM BASQUETEBOL

Município e A Politécnica
batem-se pela manutenção

Costa do Sol cruza com Maxaquene nos “quartos”
LIGA JOGABETS

Liga Jogabets entra na fase a eliminar próximo fim-de-semana

partidas da primeira elimi-
natória da fase provincial da 
Taça de Moçambique, tendo 
sido adiados dois encontros 
devido às más condições de 
transitabilidade na ligação 
entre os distritos de Nicoada-
la e Namacurra.

O Ferroviário de Nicoa-
dala afastou 1.° de Maio de 
Quelimane, por 2-0; Djerre 
perdeu por 1-2 diante do Su-
meia FC de Mocuba e a elimi-
natória entre 3 de Fevereiro 
de Quelimane e Sonho Real 
de Nicoadala foi decidida nas 

grandes penalidades a favor 
da segunda equipa, por 5-4, 
depois de uma igualdade a 
um golo. 

As partidas adiadas são 
Matchedje de Mocuba - Spor-
ting de Quelimane e Ferro-
viário de Quelimane - Efuwa.   

FMAM ameaça processar FIA no TAD
ferendo que existe, no país, 
entre a  FMAM e o Automóvel 
Touring e Club de Moçambi-
que (ATCM), com as duas en-
tidades a reivindicarem para 
si o direito de autoridade má-

xima, no território moçambi-
cano, do desporto automóvel.

A FIA reconheceu, em 
2005, o ATCM como seu 
membro em Moçambique, 
facto que é impugnado pelo 

FMAM, fundada em 2019.
O nosso Jornal tentou, 

sem sucesso, ouvir a reacção 
do presidente da FMAM, Bru-
no Campos, sobre o ofício en-
viado à FIA.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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A pandemia não acabou. Todos podemos 
apanhar a Covid-19, não importa a idade, a 

raça e principalmente onde vivemos.   

C
ERCA de mil pessoas 
manifestaram-se no 
sábado em Joanesbur-
go, a capital económica 
da África do Sul, contra 

a crescente onda de violência 
e intimidação de que são alvo 
imigrantes africanos no país.

A iniciativa Kopanang Afri-
ca contra a xenofobia, organi-
zada por várias organizações 
não-governamentais, foi au-
torizada por um tribunal sul-
-africano depois de a Polícia 
Metropolitana de Joanesburgo 
(JMPD) ter proibido a manifes-
tação na passada segunda-feira 
alegando “ameaças de violên-
cia”.

A data, conhecida na Áfri-
ca do Sul como dia dos direitos 
humanos, está historicamente 
ligada aos acontecimentos de 
21 de Março de 1960, em Shar-
peville, quando a Polícia do 
“apartheid” disparou contra 

ÁFRICA DO SUL

Migrantes protestam contra 
a violência e xenofobia

uma multidão que se manifes-
tava contra a então lei do passe, 
causando 69 mortos e 180 feri-
dos.

Em declarações à rádio pú-

blica sul-africana, a activista 
Janet Munakamwe, disse ter 
sido alvo de “xenofobia insti-
tucionalizada” na África do Sul 
por não ter conseguido ainda 

alterar um visto de estudante 
para um visto de trabalho.

A organização Rede de Tra-
balhadores da Diáspora Afri-
cana, citada pela imprensa lo-

cal, referiu que as autoridades 
sul-africanas “permitiram que 
grupos como a ‘Operação Du-
dula’ operem com impunida-
de” no seio das comunidades. 

Por seu lado, a Associa-
ção de Todos os Vendedores 
Ambulantes frisou que o Pre-
sidente sul-africano, Cyril Ra-
maphosa, “não implementou 
ainda o prometido plano de 
açcão nacional de combate ao 
racismo e xenofobia”.

Simultaneamente, mem-
bros do movimento civil 
“Operação Dudula”, com ori-
gem no Soweto - cidade satéli-
te de Joanesburgo onde eclodiu 
a luta de libertação contra o 
anterior regime segregacionis-
ta do “apartheid”, saíram tam-
bém à rua em protesto contra a 
detenção do seu líder Nhlanhla 
Dlamini pela Polícia na passada 
sexta-feira.

Nas últimas semanas, este 

movimento tem sido acusado 
de realizar uma “cruzada” em 
várias partes do país para “er-
radicar” imigrantes ilegais que 
vivem e operam negócios em 
várias comunidades de acolhi-
mento.

Além da Polícia Metropo-
litana de Joanesburgo, as for-
ças de segurança na província 
do KwaZulu-Natal, sudeste 
do país, activaram também o 
estado de “alerta máximo” 
devido a ameaças de violência 
e criminalidade na região por 
vários agrupamentos, incluin-
do membros da “Operação 
Dudula”, segundo as autorida-
des sul-africanas.

As autoridades municipais, 
referiu um porta-voz da Po-
lícia, não autorizaram a reali-
zação de uma manifestação da 
“Operação Dudula” agendada 
para ontem na cidade portuária 
de Durban. -(Lusa) 

A iniciativa Kopanang Africa contra a xenofobia, organizada por várias organizações não-governamentais
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A UNIÃO Nacional Africana do Zim-
babwe – Frente Patriótica (ZANU-PF, 
partido no poder) conquistou mais 
dois lugares na Assembleia Nacional 
do país, que pertenciam à oposição, 
nas eleições legislativas e locais par-
ciais realizadas no sábado. 

No escrutínio de sábado, que a 
pandemia da Covid-19 impediu que 
se realizassem antes, os cidadãos de-
viam eleger 28 deputados ao Parla-
mento, composto por 270 membros, 
e 105 câmaras locais.

Os lugares estavam vagos por 
morte de alguns deputados e por 
destituição de outros, por lutas in-
ternas no seio da oposição.

Estas  foram as primeiras eleições 
para o principal partido da oposição, 
Coligação de Cidadãos pela Mudança 
(CCC), uma nova formação surgida 

da refundação da antiga Aliança do 
Movimento pela Mudança Democrá-
tica (MDC), depois de lutas internas 
pelo poder no seio do partido na se-
quência da morte, em 2018, do seu 
fundador, Morgan Tsvangirai.

O Zimbabwe realizou as suas úl-
timas eleições em Julho de 2018, em 
que ganhou o actual Presidente, Em-
merson Mnangagwa, com a ZANU-
-PF a conquistar também a maioria 
dos assentos no Parlamento. 

Os resultados dessas eleições fo-
ram impugnados na justiça pelo lí-
der da CCC, Nelson Chamisa,  mas o 
Tribunal Constitucional acabou por 
validá-los.

Mnangagwa chegou ao poder após 
a demissão de Robert Mugabe em 
2017 – após quase 40 anos no poder. 
-(THEHERALD/Lusa)

ELEIÇÕES LEGISLATIVAS E PARCIAIS NO ZIMBABWE  

ZANU-PF com mais 
lugares no Parlamento

OS ministros da Saúde da CPLP 
anunciaram na sexta-feira o 
fortalecimento da coordenação 
entre Estados-membros na vi-
gilância e resposta a emergências 
em saúde pública, incluindo epi-
demias e desastres, e a prioriza-
ção da vigilância, promoção da 
saúde e prevenção de doenças.

O compromisso consta da 
Declaração Final da VI Reunião 
dos Ministros da Saúde da Co-
munidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP), intitulada 
“Recuperação Pós-Pandémica 
para Vencer os Desafios do Futu-
ro”, que decorreu sexta-feira em 
Luanda.

A declaração regista o acordo 
destes Estados em “reforçar me-
canismos de diálogo e coordena-
ção política e técnica que inten-
sifiquem a participação política 
concertada da CPLP em fóruns 

internacionais, multilaterais e 
regionais, nomeadamente no 
domínio da saúde, mas também 
no Conselho dos Direitos Huma-
nos e Assembleia-Geral das Na-
ções Unidas”.

“Priorizar a vigilância, a pro-
moção da saúde e a prevenção 
de doenças por meio de polí-
ticas públicas, governança dos 
sistemas de saúde, educação, 
comunicação e literacia em saú-
de” e “fortalecer esforços para 
lidar com os perfis sócio-epide-
miológicos das populações dos 
Estados-membros da CPLP, pro-
movendo a cobertura e o acesso 
universal à saúde”, foram outros 
compromissos que constam da 
declaração final.

De acordo com o documen-
to, os ministros da Saúde vão 
“apelar aos parceiros de desen-
volvimento regionais e inter-

nacionais para que, no curto e 
médio prazo, incrementem o 
desenvolvimento de actividades 
de cooperação com a CPLP para a 
implementação do Plano Estra-
tégico de Cooperação em Saúde 
(PECS-CPLP)”. Os governantes 
congratulam-se com “o nível de 
execução do PECS-CPLP que, 
apesar dos constrangimen-
tos provocados pela pandemia, 
manteve uma apreciável dinâ-
mica de cooperação”.

No encontro, os ministros 
aprovaram o Plano de Acção 
2022-2024, da reunião de mi-
nistros da Saúde da CPLP, do qual 
consta a revisão do PECS-CPLP 
para o período 2022-2026, que 
será aprovado numa reunião 
extraordinária dos ministros da 
Saúde da CPLP, a realizar, em 
formato híbrido, até ao final des-
te ano. -(Lusa)

Saúde da CPLP fortalece 
resposta a emergências  

A SEGUNDA caixa-negra do 
Boeing 737-800 que se despe-
nhou,  semana passada, na Chi-
na, sem sobreviventes entre as 
132 pessoas a bordo, foi ontem 
recuperada, anunciou a agência 
de notícias estatal chinesa.

“A segunda ‘caixa negra’ do 
voo da China Eastern MU5735 
foi encontrada”, indicou a Xi-
nhua. A primeira “caixa negra” 
tinha sido recuperada na quar-
ta-feira.

O avião, que se despenhou às 
14.38 horas (8.38 horas em Ma-
puto) na segunda-feira passada, 
na região de Guangxi, fazia a li-
gação entre as cidades chinesas 
de Kunming (sudoeste) e Cantão 
(sul).

As “caixas-negras” que re-
gistam todos os dados de um 
voo, incluindo os diálogos na 
cabina de comando, contêm 
informações cruciais e linhas de 
investigação, que chegam a po-
der explicar cerca de 90% de um 
acidente aéreo.

Estes gravadores, introdu-
zidos na aviação nos anos de 
1960, encontram-se no interior 

de caixas metálicas reforçadas, 
concebidas para resistir a cho-
ques extremamente violentos, 
fogo intenso e longa imersão em 
águas profundas.

De acordo com as normas em 
vigor, um avião comercial possui 
duas “caixas negras”, uma FDR 
(gravador de dados) e uma CVR 
(gravador de voz da cabina de 
comando).

O gravador FDR regista, a 
cada segundo, todos os parâme-
tros técnicos ao longo de 25 ho-
ras de voo, como velocidade, al-
titude e trajectória, entre outros.

O CVR guarda os diálogos 
trocados na cabina de comando, 
mas também os sons e anúncios 
ouvidos no local. 

No sábado, a administração 
da aviação civil da China confir-
mou que todas as pessoas a bordo 
do voo MU5735, 123 passageiros 
e nove tripulantes, morreram, 
tendo sido já identificadas 120.

O acidente, em que o avião 
desceu rapidamente de uma al-
titude superior a oito mil metros, 
é considerado muito pouco co-
mum.- (Lusa)

ACIDENTE AÉREO NA CHINA

Encontrada
segunda
caixa-negra
do avião

A GUERRA movida pela 
Rússia contra a Ucrânia, que 
vai na sua quarta semana, 
pode ser considerada como 
o início da terceira Guer-
ra Mundial considerando o 
envolvimento “activo” das 
grandes potencias económi-
cas e bélicas mundiais. 

Esta interpretação sobre o 
conflito armado que eclodiu 
na Europa no mês passado é 
feita pelo cientista político 
da Universidade de Chica-
go Paul Poast, estudioso de 
como o poderio financeiro é 
central em esforços de guer-
ra, em entrevista a britânica 
BBC.

Poast afirma que a parti-
cipação activa na guerra vai 
bem além do envio de tropas 
para um campo de batalha. 
Armar ou financiar um dos 
lados de um conflito é tam-
bém participar activamente 
nele. 

“Tanto os Estados Unidos 
da América quanto a Orga-
nização do Tratado do Atlân-
tico Norte (NATO) - que nas 
últimas semanas não só en-

viaram biliões de dólares em 
ajuda aos ucranianos como 
aplicaram as maiores san-
ções económicas da história 
à Rússia já poderiam ser con-
siderados participantes da 
guerra actual. 

Assim, na prática, as 
maiores potências económi-
cas mundiais e bélicas (Rús-
sia, Estados Unidos e Europa 
Ocidental), já estariam em 
confronto directo, e já vive-
ríamos o princípio da tercei-
ra Guerra Mundial”, argu-
mentou o cientista político.

Nos últimas dias tem se 
ouvido do Presidente ucra-
niano, Volodymyr Zelensky, 
que já se está perante a 3.a 
Guerra Mundial, e outros lí-
deres e pensadores têm dito 
coisas semelhantes.

Segundo o Poast, tal as-
serção depende de como se 
define uma guerra. Algu-
mas pessoas usam a expres-
são 3.a Guerra Mundial para 
se referir a um conflito em 
que armas nucleares estão a 
ser usadas e, portanto, seria 
realmente uma guerra muito 

curta porque seria a aniqui-
lação total. Outros conside-
ram que ela tem que aconte-
cer em vários locais ao redor 
do mundo ao mesmo tempo. 
Ou seja, não pode ser ape-
nas como na guerra actual, 
apenas na Ucrânia, mas teria 
que incluir dois ou três con-
tinentes.

Para ele, a chave para 
definir se algo é uma guerra 
mundial é realmente pensar 
sobre até que ponto diferen-
tes países estão a participar 
nesse conflito. E isso está 
muito relacionado a outro 
conceito que muitos formu-
ladores de políticas e estu-
diosos usam, que é a noção 
de uma guerra entre grandes 
potências, algo que muitos 
defendem que não aconte-
ce desde a Segunda Guerra 
Mundial. 

“Acho que podemos estar 
nos estágios iniciais do que 
os historiadores podem di-
zer mais tarde ser o início de 
uma guerra mundial, mesmo 
que armas nucleares nunca 
sejam usadas”, sublinhou 

Poast.
Acrescentou que, “a ra-

zão pela qual digo isso é por-
que, em primeiro lugar, já 
se tem uma grande potência 
envolvida directamente, a 
Rússia. Em segundo, embo-
ra outras grandes potências, 
como os Estados Unidos da 
América, não lutem na guer-
ra directamente, estamos 
muito perto disso. Os EUA 
estão abertamente a fornecer 
todo o tipo de armas à Ucrâ-
nia para combater a Rússia. E 
o facto de não o fazerem em 
segredo é algo que realmente 
diferencia a guerra actual das 
chamadas guerras por pro-
curação mais tradicionais, 
quando as potências apoiam 
um dos lados de forma vela-
da, sem divulgar isso aberta-
mente”. 

EXPANSÃO
DO CONFLITO
Poast acredita, no entan-

to, que a expansão do conflito 
para fora da Ucrânia é apenas 
uma questão de tempo - e de 
capacidade de organização e 
força militar - para que a Rús-

sia ataque a Polónia, por onde 
hoje transita a maior parte da 
ajuda da NATO e dos EUA para 
o regime de Kiev. Isso, pode 
descambar numa escalada 
da guerra, já que a Varsóvia é 
membro da NATO, o que im-
plicaria que os demais países da 
aliança entraria nos campos de 
batalha em sua defesa.

Uma das maiores preocupa-
ções actuais está na possibilida-
de de a Rússia mirar esses com-
boios de recursos e suprimentos 
que estão a cruzar a fronteira 
entre a Polónia e a Ucrânia. Por 
isso mesmo se há algum mem-
bro da NATO com maior pro-
babilidade de ser atacado pelos 
russos hoje é a Polónia.

“O tempo dirá”, vaticina 
Poast, que acrescenta ser pro-
vável nas próximas semanas 
Moscovo ataque a Polónia, o 
que pode não ter acontecido 
ainda porque não tem a capa-
cidade de abrir uma nova frente 
militar por conta das dificulda-
des grandes na Ucrânia. 

Acredita que se Vladimir 
Putin tivesse condições mili-
tares um pouco melhores, já 

teria expandido essa guerra, 
mas que a única razão pela qual 
ainda não atacou outros pon-
tos da Europa ocidental é que 
simplesmente não conseguiu 
vencer ainda na Ucrânia, e por 
isso não tem como redireccio-
nar forças.

Putin opera com essa ló-
gica de entender a ajuda para 
a Ucrânia vinda do Ocidente 
como parte do conflito. Inclu-
sive considera as sanções que 
lhe foram impostas como uma 
guerra económica. Da sua pers-
pectiva, ele já está em guerra 
com o Ocidente.

Mas isso seria um cenário 
em que as intenções de Putin 
vão muito além deste país. O 
objectivo final seria recriar pelo 
menos uma parte do império da 
União Soviética, possivelmente 
até mesmo do império Russo. 
Se tivesse conseguido isso, teria 
virado os canos para as outras 
ex-repúblicas soviéticas que 
não estão totalmente alinhadas 
com o Kremlin, como a Moldá-
via ou a própria Geórgia, ou vi-
saria os estados bálticos, que já 
estão na NATO.

GUERRA NA UCRÂNIA

Conflito pode representar início da 3.ª Guerra Mundial

Ataques na Nigéria   
fazem 50 mortos
PELO menos 50 pessoas morreram em vários ataques 
na noite de quinta-feira no estado nigeriano de Kadu-
na, noticiou no sábado a agência Efe, que cita líderes 
da sociedade civil. “Posso confirmar que pelo menos 50 
pessoas foram assassinadas por homens armados que 
atacaram as nossas comunidades na noite de quinta-
-feira e desencadearam terror durante horas”, disse à 
Efe por telefone o líder da sociedade civil Lawal Samai-
la Yakawada, ex-governador da localidade de Giwa, no 
norte de Kaduna, o estado do noroeste da Nigéria onde 
ocorreram os ataques. Segundo Yakawada, os bandidos 
– termo usado no país para os grupos armados que co-
metem ataques mortais e sequestros – também raptaram 
um número indeterminado de pessoas, “incendiaram 
muitas casas e roubaram gado”.

Acordo nuclear é “uma 
questão de dias”
A CONCLUSÃO de um acordo sobre o programa nuclear 
iraniano, após vários meses de negociações em Viena, é 
uma questão de dias, disse no sábado o chefe da diplo-
macia da União Europeia (UE), Josep Borrell. “Estamos 
muito perto disso, mas ainda há algumas questões pen-
dentes”, afirmou Josep Borrell aos jornalistas, à margem 
do Fórum de Doha, no Qatar. O Irão está há vários me-
ses em negociações em Viena, capital da Áustria, com a 
China, Rússia, França, Reino Unido e Alemanha, para 
relançar o acordo de 2015 que deveria impedir Teerão de 
obter a bomba atómica. Em troca, a República Islâmica, 
que sempre negou querer ter armas atómicas, pretende o 
levantamento das sanções que asfixiam a sua economia.

Adiada eleição     
do presidente do Iraque
A ELEIÇÃO do presidente do Iraque pelo Parlamento, pre-
vista para sábado, foi adiada para quarta-feira por falta de 
“quorum”, tal como tinha acontecido na primeira tentati-
va, no início de Fevereiro, anunciou a assembleia. Seguindo 
um apelo ao boicote lançado por uma coligação xiita pró-
-Irão, 126 deputados faltaram à votação e apenas 202 par-
lamentares estavam presentes, pelo que faltou o “quorum” 
mínimo de dois terços (220) para que a votação pudesse 
decorrer, disse um responsável do parlamento, citado pela 
agência AFP. Em causa está a eleição para um cargo sobretu-
do honorífico mas profundamente simbólico, porque é um 
dos três pilares em que assenta a frágil distribuição de pode-
res entre xiitas, sunitas e curdos no Iraque.

Para Jornais Acesse: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
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