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PR quer mais investimento
americano em Moçambique

O

PRESIDENTE da República, Filipe Nyusi, convidou ontem
empresários norte-americanos
para
investirem nos sectores de
agricultura, infra-estruturas,
energia e turismo em Moçambique.
Falando na 13.ª Cimeira
de Negócios Estados Unidos-África, que decorre de forma
virtual, o Chefe do Estado disse
que estas áreas são desafiantes
e o seu Governo vai continuar
a promover um ambiente de
confiança por parte dos investidores de modo que o país
tire proveito dos sinais que a
administração norte-americana transmite ao continente
africano.
Referindo-se ao impacto
da Covid-19, Filipe Nyusi indicou que a doença trouxe à tona
o fraco investimento mundial
no sector da saúde. “É uma lição que ficou para todos nós,
para todos os países. Os investimentos que foram realizados
são muito poucos, sobretudo
na investigação e produção de
vacinas”, apontou Nyusi.
Pediu aos investidores, sobretudo dos EUA, que pensem
também na digitalização de
África, privilegiando a inves-

Presidente Nyusi anuncia estarem em preparação novos acordos com os Estados Unidos

tigação.
O Presidente Nyusi defendeu igualmente que as Pequenas e Médias Empresas(PME) são fundamentais para as
economias africanas porque é
através delas que se promove
a inclusão. Neste processo, incluiu o sector informal.
Destacou também o apoio

dos Estados Unidos em programas destinados ao empoderamento da mulher, considerando que focalizar nas
mulheres é investir nas famílias.
Na cimeira, o Presidente
da República falou igualmente das relações bilaterais entre
Moçambique e os EUA, lem-

brando que a cooperação entre
as partes data desde Setembro
de 1975, ano da independência nacional, mas foi em 1984
que a Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento
Internacional (USAID) abriu a
sua representação no país, iniciando o programa de ajuda ao
desenvolvimento.

Lembrou que o último
Plano Estratégico da USAID
em Moçambique é referente
ao período 2014-2019 e está
orçado em cerca 1.6 bilião de
dólares, representando uma
média anual de pouco mais de
250 milhões de dólares para os
sectores de saúde, educação e
agricultura, negócios, gestão

de recursos naturais, ambiente,
democracia e boa governação.
Segundo o Presidente, no
quadro desta estratégia colectiva, os dois países firmaram
quatro instrumentos de cooperação e neste momento está
em preparação a assinatura de
mais um acordo entre a USAID
e o Governo de Moçambique.
As negociações para a assinatura deste instrumento
de ajuda já foram concluídas e
submetida a proposta do acordo para a cooperação.
O novo acordo aglutina todas as áreas de cooperação que
antes estavam em quatro acordos. Significa que agora todas
as áreas estão aglutinadas num
único instrumento.
Nyusi recordou que antes da negociação do acordo,
em Dezembro de 2019, o MCC
anunciou a elegibilidade de
Moçambique para um novo
compacto de cinco anos, com
vista a reduzir a incidência
da pobreza por meio da implementação de projectos de
desenvolvimento com a observância de padrões rigorosos
como a boa governação, combate à corrupção e respeito aos
direitos democráticos.
A cimeira EUA-África termina hoje.

COVID-19

Número
de internados
e infectados
volta a subir
AS autoridades de Saúde registaram de terça-feira para ontem o
internamento de 105 pacientes e 2460 novos casos positivos, o que
representa uma subida em relação às anteriores 24 horas.
De referir que, entre segunda e terça-feira, 81 pacientes foram
admitidos nas unidades sanitárias, com complicações associadas à
Covid-19, enquanto 1703 eram diagnosticados positivos.
Um comunicado distribuído ontem pelo Ministério da Saúde
indica que dos internados, no intervalo em análise, 70 foi na capital e 10 na província de Maputo. Inhambane e Sofala registaram
sete cada, Manica (4), Zambézia (3) e Gaza (dois).
Assim, o número de doentes actualmente hospitalizados devido à Covid-19 é de 484, a maioria dos quais em centros de tratamento da doença da região Sul do país, onde a incidência da epidemia é maior.
Segundo o documento, os 2460 casos positivos foram diagnosticados em 6973 testes efectuados no intervalo em referência e
a maior parte registou-se na capital do país, com 916 casos, seguida pela província de Maputo, com 466 episódios.
Dos infectados anunciados ontem 1381 são indivíduos do sexo
feminino, 51 crianças menores de cinco anos de idade e 121 pessoas
com idade superior a 65 anos.
As estatísticas indicam também a morte de mais 26 pessoas
por Covid-19 entre os dias 24 e 28 deste mês, em indivíduos dos
18 aos 90 anos de idade, dos quais 14 na capital do país, quatro na
província de Maputo, dois no Niassa, igual número em Inhambane
e restantes distribuídos pelas províncias de Sofala e Tete, com um
perecido cada.
No período em análise, 345 pessoas foram declaradas recuperadas, sendo 302 em Sofala e 43 em Nampula, o que eleva para
86.423 o cumulativo de pessoas curadas desde a eclosão da doença
em Março do ano passado.
Assim, Moçambique contabiliza cumulativamente 115.886 casos positivos, 28.092 activos e 1367 óbitos.

TRÁFEGO FERROVIÁRIO
Saúde reforça acções
Linha de “Ressano” preparada
para eliminar hepatites
para a crescente demanda
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O SECTOR da Saúde vai reforçar, nos próximos anos,
as intervenções para eliminar as hepatites virais,
através de vacinação de recém-nascidos e melhoria
do acesso ao diagnóstico
e tratamento de mulheres
grávidas.
Dados do Ministério
da Saúde (MISAU) apontam para uma prevalência
de Hepatite B de 7.2 por
cento, correspondendo a
2.1 milhões de portadores crónicos, o que exige a
adopção de medidas combinadas para inverter o cenário.
As autoridades estimam
também que haja 249 mil
pessoas sofrendo de Hepatite C, sobretudo entre
indivíduos que injectam
drogas.
O Ministro da Saúde,
Armindo Tiago, afirma haver urgência na prevenção
e diagnóstico atempado da

doença, para além de tratamento adequado, acções
que são consideradas cruciais na luta contra as hepatites virais.
Falando no seminário
alusivo ao Dia Mundial das
Hepatites, que se assinalou
ontem, 28 de Julho, Tiago
reafirmou o cometimento
do Governo na luta contra
a doença.
Segundo o governante,
o país está a desenvolver
políticas públicas para fazer face às hepatites virais
e construir conhecimento
entre os trabalhadores de
Saúde, sociedade e outros
intervenientes.
Este ano, as celebrações
do Dia Mundial das Hepatites decorrem sob o lema
“As mães não podem esperar”, numa altura em que a
problemática das hepatites
toma proporções alarmantes, havendo surgimento
de outras ameaças para a

saúde.
Segundo Tiago, o país
precisa de implementar
estratégias coesas e ambiciosas para reforçar acções
em curso para o controlo
da epidemia.
O ponto focal da região
africana da OMS, Casimir
Manzengo, realçou que o
continente tem o maior
peso das hepatites e a mortalidade devido à doença
poderá superar a causada
pelo HIV, malária e tuberculose juntas até 2040.
Refira-se que, o Governo lançou, ano passado, o
Plano Nacional de Tripla
Eliminação da Transmissão
do HIV, Sífilis e Hepatites
Virais que prevê a alocação de 427 milhões de dólares norte-americanos na
aquisição de medicamentos, meios de testagem,
produtos de saúde sexual
e reprodutiva de projectos
de saúde escolar.

HCN assiste cinco vítimas
de violência doméstica por semana
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África do Sul envia cerca de
1500 militares para Cabo Delgado
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O teu comportamento pode pôr em risco a tua saúde, da
tua família e dos teus amigos. Previne-te da Covid-19.
Fica em casa.

A EMPRESA Portos e Caminhos
de Ferro de Moçambique está a
investir na duplicação da linha
férrea de Ressano Garcia que
liga Moçambique e África do
Sul, num trabalho que visa garantir segurança e dar resposta
à crescente demanda do tráfego ferroviário.
Fonte da empresa explicou
que o projecto consiste em satisfazer os principais objectivos
do sistema ferro-portuário sul,
nomeadamente a duplicação
da linha principal, modernização de estações ferroviárias,
desvios de cruzamentos, entre
outros.
Espera-se que, no fim do
trabalho, a empresa tenha rede
ferroviária em condições estruturais aceitáveis, competitivas
e funcionais e com segurança
(alto padrão de manutenção
para os níveis de tráfego actuais), para além de responder
à crescente demanda de tráfego de Moçambique e dos países

vizinhos, sua compatibilidade
e sincronização com as nações
próximas (bitola, cargas por
eixo, sistema de freios, comboio tipo, potência das locomotivas, entre outros).
Em relação à linha do Limpopo, que conecta o país e o
Zimbabwe, e a de Goba, que
garante a ligação com o Reino
de Eswatini, a fonte dos CFM
disse que os actuais volumes de
tráfego ainda não justificam a
duplicação das mesmas.
Com uma extensão de 88
quilómetros, a linha de Ressano Garcia dispõe de 11 estações,
dois apeadeiros e permite a circulação de 12 comboios por dia,
em cada sentido.
Para além da reabilitação
das linhas, os CFM têm estado, nos últimos anos, a investir
também na aquisição de equipamento com vista a responder
cada vez mais a demanda, quer
em minérios, quer em passageiros.

O trabalho em curso vai elevar o nível de segurança e competitividade da linha

BREVES

Novo PCA para Autoridade
Reguladora de Concorrência

Emose coopera
com UniZambeze

“Dia do Campo” promove
uso de tecnologias agrárias

O GOVERNO nomeou Iacumba Ali Aiuba para o cargo
de presidente do Conselho de Administração da Autoridade Reguladora de Concorrência (ARC), entidade
que supervisiona e sanciona práticas restritivas da concorrência. O facto foi anunciado no fim da 26.ª Sessão
do Conselho de Ministros, realizada na terça-feira. Na
mesma sessão foi exonerado Júlio João Pio, que vinha
exercendo a função.

A EMPRESA Moçambicana de Seguros (Emose) e a Universidade do Zambeze (UniZambeze) assinam amanhã, em Maputo, um memorando de entendimento que estabelece um
novo ciclo de cooperação, particularmente
na prestação de assistência académica, científica e cultural. O acordo será assinado pelo
reitor da UniZambeze, Bettencourt Capece, e
o presidente do Conselho de Administração
da Emose, Joaquim Maqueto Langa.

EXPOR e disseminar o uso de tecnologias melhoradas para a produção de arroz e hortícolas é o mote da realização do “Dia do Campo”,
a ter lugar hoje, no Centro de Investigação e Transferência de Tecnologias Agrárias de Umbelúzi (CITTAU), distrito de Boane, província de Maputo. O evento, organizado pelo Instituto de Investigação
Agrária de Moçambique (IIAM), em parceria com o CITTAU, tem
como objectivo divulgar as actividades levadas a cabo pelas duas
instituições no contexto da cooperação entre Moçambique e China
no domínio da investigação e transferência de tecnologias agrárias.
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PRIMEIRO PLANO

Intransitabilidade compromete
governação em Matondovela

O

PROCESSO de governação, no posto administrativo de Matondovela, distrito
de Mecula, no Niassa, está seriamente comprometido devido à intransitabilidade das vias de acesso,
segundo o respectivo chefe,
Salvador Amido.
Matondovela localiza-se
a cerca de 96 quilómetros da
sede distrital, troço que não
é reabilitado desde finais do
ano de 2016. Os sectores do
Estado que mais se ressentem da intransitabilidade
rodoviária são os da Saúde, Educação e Actividades
Económicas.
Segundo Salvador Amido, o transporte de pacientes em estado de saúde
considerado grave do centro
de Matondovela para a sede
distrital é efectuado com
recurso a motorizadas por
se considerar um meio que
pode garantir a chegada dos
mesmos à maior unidade
sanitária, situada na vila de
Mecula.
No grupo de pacientes em
estado de saúde que requerer intervenção célere para

Vista parcial da via de acesso a sede do distrito de Mecula

receber tratamento médico
especializado encontram-se
mulheres grávidas.
“Situações de saúde que
requerem cuidados intensivos, como são os casos de
mulheres grávidas e crianças padecendo de patologias
diversas, são referenciadas
para o centro de saúde de
Mecula, porém transferidas

em condições não muito cómodas devido às dificuldades das vias”, salientou.
Indicou que no troço
Mecula-Matondovela
as
pontes existentes são feitas
na base de troncos de árvores e quando chove são
arrastados pela força das
águas. Outros troncos deterioram-se devido a vários

factores, sobretudo atmosféricos,
nomeadamente
chuvas que provocam a
humidade e sol intenso,
constituindo perigo para a
travessia.
O distrito de Mecula faz
parte da totalidade da área
de conservação da Reserva
Especial do Niassa, onde predominam espécies de ani-

mais bravios, nomeadamente
o leão, elefante, búfalo, leopardo, hienas, entre outros
que atacam o homem. Só no
presente ano registaram-se
14 ataques que resultaram em
três mortes para além de feridos graves e ligeiros.
Salvador Amido referiu,
noutro
desenvolvimento,
que o transporte do livro es-

colar, entre outros materiais
didácticos para as escolas de
Matondovela, é assegurado
por motas alugadas a terceiros. O transporte dos mesmos
é programado para o período
seco exactamente para acautelar a questão da transitabilidade das vias de acesso.
Parte considerável das
colheitas de milho, mapira,
mexoeira, feijões e mandioca
é comercializada na vizinha
República da Tanzania. Os
produtores recorrem a motorizadas para escoar os produtos para os mercados daquele país vizinho, segundo
o entrevistado que salienta,
porém, que a segurança alimentar e nutricional nunca
foi posta em causa.
“As visitas às populações
que vivem nos povoados distantes de Matondovela não
acontecem com a regularidade desejada e isso compromete o processo de governação que exige interacção para
transmissão das decisões
governamentais e sensibilização para a prevenção de
doenças no caso vertente da
Covid-19”, lamentou Salvador Amido.

Suicídios inquietam
autoridades em Mecanhelas
AS autoridades governamentais do distrito de Mecanhelas, no Niassa, estão
preocupadas com o recrudescimento de casos de
suicídios envolvendo, na
sua maioria, adolescentes e
jovens.
Dados em nosso poder
indicam que no presente
ano oito pessoas se suicidaram naquele ponto da província, contra seis de igual
período do ano passado.
O mais recente caso de
suicídio que o distrito notificou envolveu uma menor de 12 anos que decidiu
tirar a sua própria vida pelo
facto de os seus pais a terem
questionado se namorava.
André Ticongolo, comandante da Polícia da República de Moçambique,
PRM, no distrito de Mecanhelas, apontou, na ocasião, como sendo as prin-

cipais causas destes actos
criminais desentendimentos entre os membros da
mesma família, ciúmes, depressão resultante do consumo excessivo de bebidas
alcoólicas e de substâncias
psicotrópicas.
Para reverter este quadro, segundo a nossa fonte, equipas multissectoriais
têm vindo a desenvolver
trabalhos de sensibilização
das comunidades no sentido destas não enveredarem
pelo suicídio como forma de
resolver os seus problemas,
tudo em salvaguarda da sua
vida bem como a dos restantes membros do agregado familiar.
Ainda de acordo com
aquele responsável, a missão da Polícia não é apenas
a prevenção e combate ao
crime. Ela consiste, igualmente, em desenvolver

Governo do distrito de Mecanhelas preocupado com a onda de suicídios

palestras entre outros mecanismos de comunicação

visando educar as comunidades para não envere-

darem pelo crime para resolverem diferenças no seio

das suas famílias.
“Realizamos trabalhos
coordenados de sensibilização da população, embora
em moldes restritivos devido à pandemia da Covid-19,
para que estes privilegiem
o diálogo com vista à resolução de qualquer desavença, acção que tem sido
desenvolvida com o apoio
de líderes comunitários, religiosos, entre outras figuras
influentes”, anotou André
Ticongolo.
O distrito de Mecanhelas
notificou ao longo do presente ano cerca de 56 casos
criminais, 30 dos quais de
natureza civil. Os restantes
crimes são assaltos a residências, na via pública, estabelecimentos comerciais
para subtracção de bens valiosos e produtos alimentares, entre outros, bem assim
ofensas corporais.

Alunas denunciam
assédio sexual em Majune
ALUNAS da Escola Secundária Francisco Mazuze, no distrito de Majune, província do
Niassa, denunciam assédio sexual protagonizado por certos
professores, com promessas
de notas positivas nas provas
de avaliação, garantindo-as a
passagem de classe.
Acrescentaram ainda que,
em regra, sofrem ameaças de
reprovação nalgumas disciplinas por se recusarem a satisfazer os apetites sexuais desses
professores. As alunas dizem
que o ambiente escolar não favorece para o prosseguimento
da sua formação, por causa da
pressão que lhes é exercida por
estes professores para práticas
sexuais.
Propõem a rápida intervenção das entidades responsáveis pelo sector, visando
afastar os professores envolvidos nestas práticas que atentam contra todo o processo de
ensino e aprendizagem da ra-

pariga.
A denúncia foi apresentada à Governadora do Niassa,
Judite Massengele, no decurso
de um encontro que orientou
recentemente na vila da Malanga, sede distrital de Majune,
com a participação de jovens
integrantes de várias organizações locais.
Na ocasião, Mariana Tomola, aluna da referida escola
e membro da geração BIZ, em
Majune, frisou que alguns casos de gravidezes indesejadas
e de uniões prematuras que
ocorrem no distrito contam
com o envolvimento de certos
professores.
“As raparigas com certas
dificuldades na assimilação
das matérias acabam cedendo à pressão dos professores
para assim garantirem a transição de classe. Em resultado,
algumas acabam contraindo
grávidas indesejadas, comprometendo o seu futuro, pois

alguns professores com quem
se metem acabam fugindo à
responsabilidade”, rematou
a jovem visivelmente angustiada.
No mesmo encontro, os
jovens pediram apoio financeiro ou em insumos agrícolas visando implementar
projectos com impacto social
e económico nas respectivas
famílias, com destaque para
a prática da agricultura. Disseram que Majune tem terras
abundantes e aráveis, cuja
exploração de forma racional pode ajudar a minorar as
dificuldades que a camada
enfrenta para melhorar a sua
qualidade de vida.
Majune é atravessado por
vários rios com regime permanente, segundo Agostinho
Pedro, líder do fórum das associações de agricultores de
Majune. O mesmo salientou
que a disponibilidade de sistemas de irrigação vai facilitar

Aumentam
casos de
abandono
ao TARV
CERCA de vinte e nove mil pessoas infectadas pelo vírus do
HIV/SIDA na província do Niassa não estão a seguir regularmente o tratamento com anti-retrovirais, TARV, disponibilizado a título gratuito nas unidades sanitárias do sector
público.
O facto fica a dever-se ao estigma e discriminação no
seio da família, aliados, entre outros factores, a aspectos
culturais.
Simão Capece, assistente de comunicação e advocacia
no Conselho Provincial de Combate à SIDA no Niassa, revelou o facto acrescentando que cerca de 68 mil pessoas
residentes naquela parcela são seropositivas. No entanto,
estimativas do sector apontam que cerca de 39 mil seguem
correctamente o tratamento do Hiv-Sida.
Uma parte significativa dos cerca de 29 mil pacientes
do Hiv-Sida que, entretanto, abandonaram ou não seguem
com regularidade o tratamento com anti-retrovirais é indetectável, facto que reduz a probabilidade de transmissão
da doença.
A fonte esclareceu que o abandono do TARV aumenta o
risco de o paciente que vive com a chamada doença do século registar uma recaída podendo resultar no agravamento
do seu estado de saúde e levar à perda de vida.
Conforme explicou, no primeiro semestre do ano transacto, a província registou um total de 893 óbitos causados
por doenças associadas ao HIV/SIDA, contra 607 de igual
período de 2019. O maior número das vítimas mortais contabilizadas era constituído por pessoas do sexo masculino
que abandonaram o tratamento que vinham seguindo para
minorar os impactos da doença.
A situação do abandono do TARV pelos pacientes infectados pelo HIV-SIDA no Niassa inquieta sobremaneira o CPCS que, segundo a fonte, no mês de Maio passado,
promoveu uma acção de capacitação destinada, sobretudo,
aos líderes religiosos, mas que foi extensiva às autoridades
comunitárias, entre outras pessoas influentes na sociedade,
no âmbito dos esforços para sensibilizar os pacientes a retornarem ao tratamento.
“A capacitação visou essencialmente buscar formas de
usar a literacia baseada na fé para influenciar os pacientes
que vivem com o HIV-SIDA e que abandonaram o tratamento anti-retroviral para voltarem a tomar os medicamentos para o bem da sua saúde e da família”, referiu Simões Capece.
Entretanto, a fonte admitiu que a pandemia da Covid-19
constitui um constrangimento ao desenvolvimento de programas de controlo e tratamento do HIV/SIDA. Mesmo assim, louvou o esforço das organizações da sociedade civil
no Niassa envolvidas na mitigação da chamada doença do
século, através da implementação de actividades de sensibilização e mobilização dos pacientes para não abandonarem o tratamento.
Em Agosto próximo arranca a fase provincial no Niassa do inquérito nacional sobre o impacto do HIV/SIDA em
Moçambique. Denominado INSIDA, prevê abranger cerca
de 35 áreas de enumeração, 1225 unidades habitacionais,
1191 agregados familiares e 2047 participantes de 15 a mais
anos de idade.
PUBLICIDADE

EM QUALQUER PARTE
DO PAÍS OU MUNDO

Leia Notícias

EM PRIMEIRA MÃO

BAIXE JÁ!

Placa indicativa da escola onde ocorrem casos de assédio sexual

Termos e condições aplicavéis
a exploração do potencial do
distrito, sobretudo no domínio da agricultura.
Entretanto, Judite Massengele, Governadora do
Niassa, garantiu que medidas
ajustadas contra os professores indiciados de prática de

assédio sexual serão exemplarmente aplicadas na Escola
Secundária de Majune.
“Uma investigação será
desenvolvida brevemente para
apurar a veracidade dos factos,
sendo que os infractores serão
responsabilizados”, ajuntou.

Relativamente aos pedidos
de apoio solicitado ao governo
provincial pelos jovens de Majune, Judite Massengele prometeu que o seu executivo vai
fazer contactos junto de parceiros que trabalham na área
da juventude.
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GÁS DOMÉSTICO

Obras na Galp
continuam a condicionar
abastecimento

A

ÁREA Metropolitana do Grande Maputo enfrenta nova
escassez de gás de
cozinha, sobretudo
de botijas de 11 quilos fornecidas pela empresa GALP.
Há mais de uma semana
que várias bombas de combustível e alguns revendedores se ressentem de restrições no abastecimento
de gás de cozinha.
Revendedores são citados pela AIM a dizer que
levam dias para receber
botijas de gás de cozinha
e, quando chegam, são em
quantidades reduzidas.
Em muitos postos de
revenda de gás, o cenário é
o mesmo: dezenas de botijas vazias aguardando pela
substituição.
“Depois de vários dias
sem nada, recebemos na
segunda-feira cerca 50 botijas que esgotaram em menos de 30 minutos porque
a procura é grande”, disse
Carlos Dinis, de uma das
bombas de combustível da
GALP, na cidade de Maputo.
Apontou que uma das
soluções adoptadas é anotar o número de telemóvel
dos consumidores que vão
aparecendo à procura de
gás, para informá-los logo
que for disponibilizado.
Noutros locais, os re-

lefónico estabelecido com a
AIM, fonte da GALP reconheceu que existem alguns
constrangimentos no fornecimento de gás de cozinha na Área Metropolitana
do Grande Maputo, alegadamente devido às obras
no parque de enchimento,
na cidade da Matola.
O que está a acontecer
não é escassez como tal,
mas estamos a ter limitação
no fornecimento devido às
obras que estamos a fazer,
então não conseguimos
fornecer o gás a 100 por
cento”, sublinhou.
Esta é a segunda vez,
em menos de três meses,
que a Área Metropolitana
do Grande Maputo enfrenta
escassez de gás de cozinha.
(AIM)

Fila para a compra de gás

vendedores evitam perfilar
as botijas de gás do lado de
fora para evitar aborrecimentos.
“Agora está a ser difícil
ter gás. Os clientes chegam aqui na expectativa
de comprar e quando tal
não acontece ficam muito
aborrecidos”, disse Cristiano Uiphuwe, revendedor.
Acrescentou que ainda
não tem informação precisa da empresa fornecedora
sobre as razões da escassez
de gás doméstico.
Num breve contacto te-

Aumenta
capacidade
de conservação
de corpos

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
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

A MORGUE do Cemitério de Michafutene, em Marracuene, província de Maputo, entrou em funcionamento na segunda-feira, aumentando a capacidade
de conservação de corpos na Zona Metropolitana do
Grande Maputo, com a disponibilidade de mais 52
gavetas.
A infra-estrutura foi entregue numa altura em
que se regista aumento de óbitos devido à Covid-19,
a maioria dos quais na cidade de Maputo.
As autoridades garantem que, mesmo perante
este cenário, as morgues anexas aos hospitais são
rigorosas na observância das medidas de prevenção
para que não sejam focos de disseminação da doença.
A vereadora da Saúde e Acção Social no Conselho Municipal da Cidade de Maputo, Alice de Abreu,
disse que os corpos de pessoas falecidas por Covid-19 nos hospitais Central de Maputo e geral de
Mavalane são conservados separados dos restantes.
Destacou que a abertura da morgue de Michafutene vai também reduzir a distância que as famílias
têm de percorrer em busca do serviço.
Para além das morgues anexas a estas unidades
sanitárias, há outras disponíveis nos distritos municipais da KaTembe e KaNyaka.

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA
Chamadas de Socorro ---------- 82 198
Geral: 21322222
21322334

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

HOSPITAIS
Banco de Socorros HCM ---- 21620448
Serviço Geral ------------------- 21620457
Hospital Militar ------------- 21616825/8
José Macamo ------------------- 21600044
Idem ------------------- 21600045
Geral de Mavalane ------------ 21675167

POLÍCIA
POLÍCIA: --------------------------------- 199
Corpo da Polícia
Maputo: ------------------------ 21622001
21625031
21327206
SOCORROS: ----------------------------- 197

COVID-19

MUSEUS

Porto de Pesca reforça medidas de prevenção
O PORTO de Pesca da cidade de Maputo reforçou as medidas de prevenção da
Covid-19, restringindo o acesso, monitorando o uso obrigatório da máscara, o
distanciamento físico e realizando desinfecção regular.
Igualmente, os aglomerados de
compradores de peixe foram combatidos, sendo que as associações de pescadores de Inhaca e Machangulo são obrigadas a enviar o pescado aos receptores

com aviso prévio.
Miguel Timane, responsável pela
segurança no Porto de Pesca, indicou
que os pescadores artesanais já não comercializam peixe no recinto portuário.
“O produto chega por encomenda
e o porto é apenas um centro transitório,” referiu.
Disse que foi com este método que
se conseguiu estabelecer a ordem e segurança, e a garantia de que as medidas

preventivas da Covid-19 são cumpridas.
Hélio Canda, responsável pelo controlo da qualidade de serviços no porto,
apontou que graças ao trabalho coordenado envolvendo a sua secção, a Polícia
da República de Moçambique (PRM) e
a segurança interna, a empresa não regista infracções na observância do protocolo sanitário.

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

Porto de Pesca de Maputo

Anúncio de 3 (três) Vagas
(1 Técnico de Gestão do Preservativo, 1 Técnico de Monitoria e Avaliação e 1 Técnico de Aprovisionamento do Preservativo)
O Secretariado Executivo do Conselho Nacional de Combate ao SIDA
(SE-CNCS) no âmbito do desenvolvimento de actividades da Resposta
Nacional ao HIV e SIDA pretende recrutar 3 (três) Técnicos, sendo 1
Técnico de Gestão do Preservativo, 1 Técnico de Monitoria e Avaliação e 1
Técnico de Aprovisionamento do Preservativo. Assim, são convidados os
interessados a apresentarem candidaturas.
Os técnicos irão realizar as seguintes tarefas:
1. Técnico de Gestão do Preservativo
• Liderar o programa de preservativo a nível nacional;
• Gerir os membros do programa de preservativo do SE-CNCS;
• Assegurar a monitoria da implementação da Estratégia Nacional
do Preservativo;
• Apoiar os pontos focais sectoriais e distritais na gestão de
programas do preservativo.
Requisitos:
• Possuir licenciatura em Saúde Pública, Epidemiologia, Ciências
Sociais e Comportamentais, ou ainda diploma universitário em
uma área relacionada;
• Ter experiência mínima de 5 (cinco) anos de trabalho na área de
planificação, implementação e gestão de projectos ou programas;
• Conhecimento e experiência em gestão baseada em resultados; e
• Boa capacidade de análise qualitativa e quantitativa de dados
programáticos e financeiros.
2. Técnico de Monitoria e Avaliação
• Actualizar e operacionalizar o plano de monitoria e avaliação (M&A);
• Desenvolver um quadro abrangente e integrado de M&A que apoia
tanto à uma teoria da mudança, como à Estratégia Nacional do
Preservativo (ENP);
• Instituir um sistema padronizado simples e eficiente de M&A;
• Desenvolver e alinhar indicadores que medem o progresso dos
objectivos da ENP;
• Garantir que os Secretariados Executivos dos Conselhos Provinciais
de Combate ao SIDA (SE-CPCS) e outros implementadores do

Governo, sector privado e sociedade civil usem os instrumentos
padronizados de M&A;
• Garantir que o programa do preservativo seja trimestralmente
avaliado com processos e componentes priorizados, com base no
desempenho em relação ao quadro de M&A; e
• Participar no desenvolvimento e implementação do sistema de
informação de saúde comunitária.
Requisitos:
• Possuir licenciatura em Epidemiologia, Saúde Pública, Gestão
ou Ciências Sociais com uma forte orientação para análises
qualitativas e quantitativas;
• Mínimo 5 anos de experiência em monitoria e avaliação em
programas de HIV e SIDA; e
• Conhecimentos de estatística e/ou demografia constitui uma
vantagem.
3. Técnico de Aprovisionamento
• Liderar/participar no processo de quantificação das necessidades
totais do preservativo, por formas a garantir que estas sejam
baseadas em evidências disponíveis;
• Garantir, em coordenação com Project Last Mile (PLM) e a Central
de Medicamentos e Artigos Médicos (CMAM);
• Apoiar aos SE-CPCS, Direcções Provinciais da Saúde, Conselhos
Distritais de Combate ao SIDA, Serviços Distritais da Saúde,
Mulher e Acção Social para projectarem e implementarem
estratégias que permitam realçar o papel do preservativo; e
• Identificar e interagir com parceiros das organizações nãogovernamentais, organizações comunitárias de base e sector
privado para garantir o processo de abastecimento e de
distribuição do preservativo.
Requisitos:
• Possuir Licenciatura em Administração de Empresas,
Administração Pública ou áreas afins;
• Conhecimento especializado na área de aquisições, logística,
sistemas de gestão de qualidade e/ou cadeia de abastecimento é
desejável;

• Conhecimento de informática na óptica do utilizador, em
particular Excel, exigido em nível intermediário;
• Experiência comprovada em gestão/operação de armazém;
• Experiência na utilização de softwares para gestão logística e de
armazéns; e
• Experiência em trabalhar com os sectores público, privado e
sociedade civil.
Os técnicos terão contratos de trabalho de 1 ano renovável e estarão
sedeados na Cidade de Maputo.
Um candidato apenas será seleccionado para cada posto em
conformidade com os procedimentos estabelecidos no artigo 271 do
Regulamento aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março.
Os interessados poderão obter Termos de Referência na página web do
CNCS no Link: https://cncs.gov.mz/recrutamento/ e esclarecimentos
no endereço abaixo, das 9.00 às 14.00 horas.
Conselho Nacional de Combate ao SIDA
Av. 25 de Setembro, prédio 1008, 8º andar
Telefones: 84 3890555, 82 3001102, 84 3890558
Baixa da Cidade de Maputo
Moçambique
As candidaturas deverão ser submetidas no endereço acima até às 14.00
horas do dia 11 de Agosto de 2021.
Maputo, aos 26 de Julho de 2021
Autoridade Competente
(Ilegível)

Missão: Coordenar, facilitar, monitorar e avaliar a Resposta Multissectorial de Combate ao HIV e SIDA
Av. 25 de setembro prédio 1008 8º andar, Maputo
Telefones: 843890555, 823001102, 843890558 www.cncs.gov.mz
7301
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Acesse https://t.me/Novojornal
Quinta-feira, 29 de Julho de 2021

ECONOMIA

ENTRE A SADC E EUA

PR põe foco na parceria
no agro-processamento

O

PRESIDENTE da República,
Filipe
Nyusi,
defendeu
uma parceria entre
os países da Comunidade da África Austral
(SADC) e os Estados Unidos
da América, com foco no
agro-processamento.
Intervindo terça-feira
na abertura da 13.ª Cimeira Económica EUA-ÁFRICA, evento que decorreu
em formato virtual, Filipe
Nyusi, que é também presidente em exercício da
SADC, justificou a aposta
no
agro-processamento
pelo seu impacto na renda
do sector familiar rural.
“Em linha, como nosso
roteiro visando a industrialização na SADC, é essencial consolidarmos a cadeia
de valores no sector agrícola e no agro-processamento porque tal permite maior
impacto sobre a maioria das
famílias rurais na geração
de renda”, disse.
Comentando sobre o
actual estágio da cooperação entre os EUA e a SADC,
o Presidente Nyusi afirmou
que está aquém do potencial económico, com uma
diminuta participação do
comércio externo dos Estados Unidos na região que
se cifra abaixo dos 4 por
cento, nos últimos cinco
anos”.
O Chefe do Estado afirmou ainda que gostaria
de ver mais investimento
norte-americano na indústria extractiva, visto
que ela impulsiona o de-

BANCO DE MOÇAMBIQUE
TAXAS DE CÂMBIO PRATICADAS PELOS BANCOS COMERCIAIS NAS SUAS TRANSAÇÕES
MOEDAS : [USD/MZN ]
DATA :28/07/2021
09:30
BANCOS

12:30

15:30

TAXAS DE CÂMBIO

TAXAS DE CÂMBIO

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

COMPRA

VENDA

ABC

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

ABSA

63,03

64,29

63,03

64,29

63,03

64,29

BCI

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

BIM

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

BNI

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

ECOBANK

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

FIRST CAPITAL BANK S.A.

62,95

64,21

62,95

64,21

62,95

64,21

FNB

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

MZB

62,95

64,21

62,95

64,21

62,95

64,21

SGM

63,04

64,30

63,03

64,29

63,03

64,29

UBA

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

ÚNICO

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA PONDERADA

63,00

64,26

63,00

64,26

63,00

64,26

TAXA DE CÂMBIO MÉDIA DE REFERÊNCIA

63,63

TAXAS DE CÂMBIO

63,63

63,63

TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO MERCADO CAMBIAL MOÇAMBICANO USD/MZN, REFERENTES AO DIA 28.07.2021
COMPRA
TAXA DE CÂMBIO

VENDA

63,00

MÉDIA

64,26

63,63

MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO (MMI)
OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO MONETÁRIO INTERBANCÁRIO, REFERENTES AO DIA
28 de julho de 2021
1. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DAS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

2. OPERAÇÕES POR INICIATIVA DO BANCO DE MOÇAMBIQUE

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Permutas de Liquidez entre Instituições de Crédito
Prazo
SEM GARANTIA
(dias)
Valor
Taxa
Overnight
1.270,00
13,25%

COM GARANTIA
Valor
Taxa

…
Facilidades Permanentes de Depósito e de Cedência (FPD e FPC)
Prazo
FPD
FPC
(dias)
Valor
Taxa(a)
Valor
Overnight
7.106,20
10,25%
900,00

Taxa(a)
16,25%

Bilhetes do Tesouro - Emissão Primária
Colocações por prazo
91 dias
Valor colocado Tipo A
1.189,00
Taxa Média Ponderada
13,33%

182 dias
881,00
13,43%

364 dias
3.230,00
13,40%

Total/Média
5.300,00
13,39%

Data última colocação

21-jul-21

21-jul-21

21-jul-21

21-jul-21

Valor colocado Tipo B
Taxa Média Ponderada

0,00
-

304,00
13,43%

239,00
13,40%

543,00
13,42%

Data última colocação

n.a

26-jul-21

26-jul-21

26-jul-21

BT em Carteira
Taxas BT em Carteira

9.540,00
13,36%

41.081,00
13,33%

83.147,00
11,63%

133.768,00
12,27%

Taxa últimas 6 colocações

13,36%

13,43%

13,40%

13,40%

Venda de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Recompra
Descrição
07 dias
28 dias
Valor Títulos Vendidos
Taxa Média Ponderada

(a) Taxas pré-fixadas do BM.

Transacções de Títulos entre Instituições de Crédito

O agro-processamento é um dos sectores com potencial para o estabelecimento de parcerias EUA e de África

Prazo

senvolvimento de subsectores estruturantes como
a indústria de ferro e aço,
bem como a redução da dependência da importação
de combustíveis e insumos
agrícolas.
“Temos também as infra-estruturas dos portos,
caminhos-de-ferro,
estradas e desenvolvimento
da nossa matriz energética
numa fase de transição para
energias mais limpas e sustentáveis”, disse.
Na ocasião, o Presi-

dente Nyusi afirmou haver um amplo espaço para
os investimentos dos EUA
na região, citando como
exemplo o envolvimento
do Development Finance
Corporation (DFC) que já
participa nos projectos da
central de Temane e de Gás
Natural Liquefeito (LNG) da
Bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado.
“No
mesmo
sentido, notamos o potencial
de energia solar tal como
acontece nos outros paí-

ses africanos, através da
iniciativa ‘Prosper Africa’”
dos EUA.
Este desiderato terá
maior
enraizamento
com a continuidade do
Millennium Challange Account (MCA) virado para o
desenvolvimento de infra-estruturas e capacitação
institucional”, realçou.
Outro potencial para a
parceria com os EUA, segundo o Chefe do Estado,
está na juventude realçando que “é o nosso dividen-

do demográfico”.
“Essa parceria pode
ser feita através de alternativas de financiamento
para pequenos negócios
para jovens e mulheres,
técnica fundamental para
o aumento de emprego e
empregabilidade. Esse é
um movimento que ocorre
em toda a região da SADC.
Também achamos que este
processo pode incluir programas de troca de experiência entre africanos e
norte-americanos”, disse.

VENDA COM RECOMPRA/ COMPRA
COM REVENDA

(dias)
Overnight

Valor
500,00

VENDA DEFINITIVA

Taxa
13,25%

3. COMPRA E VENDA DE TÍTULOS

(b)

Valor

Taxa

Total / Média

1.276,34
13,36%

255,27
13,37%

1.531,61
13,36%

26-jul-21

28-jul-21

28-jul-21

28-jul-21

Compra de Bilhetes do Tesouro com Acordo de Revenda
Descrição
Overnight
2 - 7 dias
+ de 7 dias
Valor Títulos Comprados
1.989,66
0,00
0,00
Taxa Média Ponderada
21,00%
-

NO MERCADO SECUNDÁRIO

(Valores expressos em Milhões de Meticais)

Data da última compra

Venda de Títulos com Recompra / Compra de Títulos com Revenda
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
0,00
0,00
0,00
0,00
Bancos p/ Público
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
22,00
0,00
0,00
22,00
Taxa Méd. Pond.
13,24%
13,24%
Bancos p/ Bancos
0,00
0,00
0,00
0,00
Taxa Méd. Pond.
Vendas de Títulos Definitivas
Vendas por prazo
1 - 91 dias
92 - 182 dias 183 - 364 dias Total / Média
Bancos p/ Público
0,00
0,00
0,00
0,00
Taxa Méd. Pond.
Público p/ Bancos
0,00
0,00
0,00
0,00
Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

Bancos p/ Bancos

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxa Méd. Pond.

-

-

-

-

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

127.909,65
5.858,35

6-nov-17

Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
Overnight
Valor Títulos Vendidos
0,00
Taxa Média Ponderada
Data da última venda

Data da última compra

11-out-16

1.989,66
21,00%

n.a.

n.a.

6-nov-17

2 - 7 dias

+ de 7 dias

Total / Média

0,00
-

0,00
-

0,00
-

n.a.

n.a.

n.a.

31 - 63 dias

+ de 63 dias

Total / Média

2.953,34
14,89%

192,99
17,00%

14.236,78
13,97%

11-out-16

11-out-16

11-out-16

n.a.

Compra Definitiva de Bilhetes do Tesouro
Descrição
1 - 30 dias
Valor Títulos Comprados
11.090,44
Taxa Média Ponderada
13,30%

Total / Média

5. NOTAS EXPLICATIVAS
Bilhetes do Tesouro (BT's) - são valores mobiliários escriturais representativos de empréstimos de curto prazo da República
de Moçambique, denominados em moeda nacional e destinam-se ao financiamento do défice de tesouraria corrente do
Estado e às intervenções do Banco de Moçambique no âmbito da política monetária. Os BT's são vendidos em sistema de
leilão aos operadores do mercado monetário.
Operações com acordo de recompra – venda de títulos com o acordo de recompra assumido pelo vendedor,
conjugadamente com acordo de revenda assumido pelo comprador, para liquidação em data pré-estabelecida.

(b) Bilhetes do Tesouro.

4. INDEXANTE ÚNICO - PRIME RATE DO SISTEMA FINANCEIRO
MOÇAMBICANO (A VIGORAR DE 01-07-2021 A 31-07-2021)

"Mukheristas" retomam
importações da RAS

Data da última venda

63 dias

46.983,49
13,29%

Descrição
Taxa de juro de política monetária (MIMO)
Indexate Único
Prémio de Custo
6%
Prime Rate do Sistema Financeiro Moçambicano

Taxa

5%

Operações com acordo de revenda - compra de títulos com o acordo de revenda assumido pelo comprador,
conjugadamente com o acordo de recompra assumido pelo vendedor, para liquidação em data pré-estabelecida.
Venda Definitiva de Bilhetes do Tesouro - operação através da qual o Banco de Moçambique vende títulos (BT's) aos
operadores do mercado por via de leilão e absorvendo excessos de liquidez.

13,25%
13,30%
5,60%

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

18,90%

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

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

A ASSOCIAÇÃO dos Vendedores e Importadores
Informais de Moçambique, mais conhecida por
MUKHERO, já retomou a importação de produtos
de primeira necessidade da vizinha África do Sul,
graças ao abrandamento da violência desencadeada pela prisão do ex-presidente Jacob Zuma.
Os episódios de violência, caracterizada por saques aos estabelecimentos comerciais no país vizinho, resultaram numa ligeira ruptura de stocks de
produtos alimentares no maior mercado grossista
da capital moçambicana no bairro do Zimpeto.
“Devido à onda de violência, os produtos não
entravam para o país e até sexta-feira passada (16)
os mercados estavam quase sem nada”, disse Sudecar Novela, o presidente da MUKHERO em entrevista recente à AIM.
Na ocasião, Novela anotou que se a situação
não fosse controlada na África do Sul, Moçambique corria o risco de enfrentar uma escassez de
bens alimentares, com uma consequente subida de
preços, por depender fortemente de importações

daquele país vizinho.
Num outro desenvolvimento, a fonte indicou
que os “mukheristas” (importadores informais)
sempre fizeram a importação de produtos alimentares, observando todo o protocolo das medidas de
prevenção. Entretanto, sentem-se de certa forma
sufocados devido às restrições impostas pelas autoridades sul-africanas, bem como o custo para a
realização de testes contra a Covid-19.
“Como se sabe, aquando da eclosão da pandemia em 2020 houve o encerramento parcial das
fronteiras e apenas os motoristas estavam autorizados a atravessar a fronteira sem acompanhante
que é, na verdade, o dono do negócio. Isto criou
grandes constrangimentos sobretudo financeiros”,
disse.
Outro constrangimento na actividade de importação foi a obrigatoriedade da apresentação de
teste negativo para a Covid-19.
“Este documento trouxe custos elevados, o que
afectou directamente a nossa actividade e isto tudo

provocou uma ligeira subida de preços, mas o nosso trabalho continua, apesar de não ser com a mesma flexibilidade, porque o processo de procurar de
um teste negativo da Covid-19 exigia no mínimo
uma semana”, afirmou.
Novela reconhece que a introdução de serviços
de testagem, por parte da África do Sul, veio flexibilizar o processo aos “mukheristas” para viajar, no
entanto manifesta a sua preocupação com a morosidade do processo.
Como resultado, os camiões que transportam
os produtos alimentícios são obrigados a aguardar
horas a fio na fronteira, algo que propicia a escassez
de produtos nos mercados e, consequentemente, o
agravamento de preços.
“São estas medidas que acabam tendo um
impacto no consumidor final que, na verdade, é
a principal vítima e não terá o poder de compra
quando a inflação subir”, apontou.
Fundada em 2000, a MUKHERO conta actualmente com mais de 1500 membros. (AIM)

ÁFRICA SUBSAHARIANA

Maputo, 28 de Julho de 2021.
Fonte: BANCO DE MOÇAMBIQUE

MERCADO CAMBIAL
BOLETIM Nº 081/21
1. TAXAS DE CÂMBIO MÉDIAS DE REFERÊNCIA EM METICAIS DO DIA 28 Julho
de 2021
PAÍSES

MOEDAS

CÂMBIOS(MT)
COMPRA
VENDA

Estados Unidos(a)

Dolar

63,00

64,26

63,63

4,25
5,65
4,25
1,49
3,28

4,34
5,76
4,34
1,52
3,35

4,30
5,71
4,30
1,50
3,31

572,16
78,30
27,23
166,67

583,60
79,87
27,77
170,00

577,88
79,09
27,50
168,33

12,20
50,08
9,68
9,69
10,00
87,38
7,10
7,29
68,79
74,33

12,45
51,08
9,87
9,89
10,20
89,13
7,24
7,43
70,17
75,81

12,33
50,58
9,78
9,79
10,10
88,26
7,17
7,36
69,48
75,07

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

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

MOEDAS
Iene
Kwacha
Shilling
Dólar

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

FMI mantém previsão
de crescimento de 3,4%

MÉDIA

3. OUTRAS INFORMAÇÕES

O FUNDO Monetário Internacional (FMI) manteve a previsão de crescimento de 3,4% para a
África Subsahariana para
este ano, elevando também a estimativa da África do Sul para 4%.
Mantém-se assim a

previsão de Abril, na qual
o FMI antevia uma recuperação de 3,4% para este
ano e 4,1% para 2022.
“A previsão para 2021
para a África Subsahariana mantém-se inalterada
em relação às previsões
de Abril, com uma ac-

tualização para a África
do Sul, após uma forte
surpresa positiva no primeiro trimestre, compensada por revisões em
baixa noutros países”,
refere o relatório sobre as
Perspectivas Económicas
Mundiais.

O FMI alerta ainda que
um agravamento da pandemia “deverá pesar na
recuperação da região”.
Quanto à África do
Sul, o FMI reviu em alta
a previsão para 2021 e
2022. De acordo com o
documento, a economia

sul-africana deverá crescer 4,0% este ano, após
uma revisão em alta de
0,9 pontos percentuais.
Já para o próximo ano,
este aumento deverá ser
de 2,2%, com a previsão
a ser revista em alta 0,2
pontos percentuais.

1. PRIME RATE - Nova Iorque.......................
2. LIBOR (London interbank Offered Rate) 6 meses...
3. OURO/-USD/Onça:
Compra............. 1.799,09850
Venda.............. 1.800,30460

3,2500000
0,1585000

%
%

Maputo, 29.07.2021
(a) A taxa média de USD/MZN é apurada às 15H30 com base na informacão
cambial reportada pelos Bancos Comerciais ao longo do dia.
(b) Taxas de câmbio resultantes do cruzamento entre a taxa de câmbio do
USD/MZN e do dólar face as restantes moedas no mercado Internacional,
obtidas através da Reuters.

Acesse https://t.me/Novojornal
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INAE suspende
estabelecimentos comerciais
SEIS estabelecimentos comerciais foram suspensos na cidade
da Beira por violação do Decreto
do Conselho de Ministros sobre
Situação de Calamidade Pública.
A suspensão destes estabelecimentos comerciais, por períodos que variam de um a seis
meses, foi decretada pela Inspecção Nacional de Actividades
Económicas (INAE) e respeita a
fiscalizações feitas nos últimos
15 dias, visando a prevenção e o
combate à Covid-19.
Falando ao “Notícias” sobre
o assunto, Arminda Macuamule, delegada da Inspecção
Nacional de Actividades Económicas em Sofala, disse que
se trata de três barracas, dois
“take-aways” e um bar cujos
proprietários foram surpreendidos pela fiscalização a exercerem as suas actividades fora dos
princípios previstos no Decreto
do Conselho de Ministros sobre

COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS

Centro de Pesquisas
ensaia eficácia da vacina

O

CENTRO de Pesquisas Clínicas da Ponta-Gêa, na cidade
da Beira, vai realizar
ensaios com vista
a apurar a eficácia das fases
dois e três da nova vacina
contra a Covid-19.
O facto foi revelado pelo
porta-voz do Conselho de
Representação do Estado na
província de Sofala, Octávio
Chicoco, durante a 11.ª sessão
ordinária daquele órgão.

Octávio Chicoco fez saber
ainda que o centro foi eleito
para liderar os ensaios clínicos que vão envolver 8500
pessoas a serem recrutadas
nas comunidades, universidades, escolas, paragens de
transportes públicos e mercados, numa actividade a arrancar em Outubro próximo.
Além dos referidos ensaios, Octávio Chicoco disse que o centro irá capacitar
recursos humanos com o ob-

jectivo de sensibilizar as pessoas a aderirem à vacinação.
Por outro lado, o porta-voz do Conselho de Representação do Estado em Sofala
apelou às pessoas assintomáticas ao novo coronavírus e
que tenham mantido contactos com casos positivos da
Covid-19 a permanecerem
em quarentena domiciliar. A
ideia é que estas não se devem dirigir às unidades sanitárias para a realização de

a Situação de Calamidade.
“As situações irregulares
encontradas nestes locais eram
a desobediência do distanciamento físico, uso incorrecto da
máscara, falta de água ou álcool
em gel para desinfecção das
mãos e incumprimento dos ho-

rários de funcionamento”, explicou. Clarificou que Macúti,
Manga, Matacuane e Pioneiros
são os locais onde ocorrem com
maior frequência os casos de incumprimento das medidas preventivas do novo coronavírus.
A fiscalização das activida-

des nos estabelecimentos comerciais é realizada por uma
equipa multissectorial envolvendo a INAE, Polícia da República de Moçambique, Inspecção do Trabalho, direcção da
Saúde e Conselho Municipal da
Beira.

ACESSO AO PORTO DA BEIRA

Município avalia custos da nova estrada
O CONSELHO Municipal
da Beira está a realizar estudos
com o objectivo de avaliar os valores necessários, abaixo dos 80
milhões de dólares inicialmente
estimados, para a construção de
uma nova estrada de acesso directo ao Porto da Beira.
De acordo com o vereador
para a área de Construção e Urbanização da autarquia da Beira,
Augusto Manhoca, a estrada vai
partir da zona da Cerâmica e
deverá ter um total de 27,5 quilómetros passando pela área industrial.
“Tudo indica que até ao final
do presente ano os novos valores estarão disponíveis e aí tere-

testes rápidos, pois sobrecarregam as unidades sanitárias
e desperdiçam os testes rápidos.
“Apenas devem fazer-se às unidades sanitárias
para testes rápidos aqueles
que apresentam sintomas do
novo coronavírus”, explicou.
Aos cidadãos cujos testes
sejam negativos, Chicoco recomendou que façam o teste de PCR que vai detectar a
presença ou não do vírus.

mos uma base para abordarmos
os nossos parceiros”, perspectivou, lembrando que o Governo
holandês já havia manifestado
interesse em contribuir financeiramente para a construção
da estrada. O vereador explicou
que a nova via permitirá o acesso imediato ao Porto da Beira
de camiões, o que diminuirá
consideravelmente o congestionamento na Estrada Nacional
Número Seis (EN6).
“Temos tido congestionamento causado por camiões na
EN6, na zona da Munhava, que
pretendem entrar no Porto, o
que pode ser colmatado com
uma nova via”, elucidou.

PUBLICIDADE

ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
004/FDC/CP/21/B

FORNECIMENTO DE 72 MOTORIZADAS 125CC E RESPECTIVOS CAPACETES DE
PROTECÇÃO

Anúncio de Concurso

1. A FDC 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.

Concurso Limitado nº 08/CL/CNCS/UGEA/B/OE/2021
1. O Secretariado Executivo do Conselho Nacional do Combate ao SIDA convida empresas interessadas
a apresentarem propostas fechadas, para o fornecimento de produtos de limpeza e géneros alimentícios.
2. Para este concurso são elegíveis apenas os concorrentes inscritos, até à data de entrega das propostas,
no cadastro único da Unidade Funcional de Supervisão de Aquisições (UFSA).
3. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os Documentos do
Concurso ou levantá-los no Secretariado Executivo do Conselho Nacional de Combate ao SIDA, sito
na Av. 25 de Setembro, prédio 1008, 8º andar, Maputo, pela importância não reembolsável de 500,00
Mts (quinhentos meticais).
4. O período de validade das propostas é de 90 (noventa) dias.
5. As propostas deverão ser entregues até ao dia 10 de Agosto de 2021, às 10.00h no endereço abaixo
e serão abertas em sessão pública no mesmo dia às 10.15h, no mesmo endereço, na presença dos
Concorrentes que desejarem comparecer.

2. A FDC convida as empresas interessadas a apresentarem propostas para o Fornecimento de
72 (setenta e duas) Motorizadas 125cc e respectivos Capacetes de protecção para entrega nos
seguintes locais:
Cidade de Lichinga (Niassa) – 3
Cidade de Pemba (Cabo Delgado) – 3
Cidade de Nampula – 10
Cidade de Quelimane (Zambézia) – 11
Cidade de Tete – 3
Cidade de Chimoio (Manica) – 8
Cidade da Beira (Sofala) – 8
Cidade de Inhambane – 16
Cidade de Xai-Xai (Gaza) – 6
Maputo Província – 4

Av. 25 de Setembro prédio 1008, 8º andar

3. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos
do Concurso ou levantá-los no endereço abaixo, das 8h30 as 16h00, pela apresentação de
comprovativo de depósito do valor não reembolsável de 1.000,00 MT na conta: BIM-50166752,
NIB-0001.0000.0005.0166.752.57, NUIT-700195971.

Maputo

4. O período de validade das propostas deve ser de 60 dias.

Secretariado Executivo do Conselho Nacional do Combate ao SIDA

6. O anúncio do posicionamento dos concorrentes será no dia 16 de Agosto, às 10.00h, no endereço
acima.
7. A garantia provisória não é requerida.
8. O Concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de
Março.

5. A avaliação será com base no Critério de Menor Preço Avaliado.
6. As Propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até 10 horas do dia 17 de Agosto de
2021 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.10 horas do mesmo dia na
presença dos concorrentes que comparecerem.
FDC – Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade
Av. 25 de Setembro, 270, Bloco II do Prédio Times Square, 3º Andar, Maputo
Email: contratacoes@fdc.org.mz
7. A proposta deverá acompanhada de uma garantia provisória no valor de 275.000,00 Mt (duzentos
e setenta e cinco mil meticais), com validade de 90 dias.

Maputo, aos 28 de Julho de 2021
Autoridade Competente
(Ilegível)

8. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratações da FDC.
Maputo, Julho de 2021

Missão: Coordenar, facilitar, monitorar e avaliar a Resposta Multissectorial de Combate ao HIV e SIDA
Av. 25 de Setembro prédio 1008 8º andar, Maputo
Telefones: 843890555, 823001102, 843890558 www.cncs.org.mz

Autoridade Competente
7301

7230
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Todos distritos do sul do país
já registam casos de Covid-19

T

odos os distritos da região sul do país estão a
reportar, desde a semana passada, casos
de Covid-19, segundo a directora nacional de
laboratórios de saúde pública, no Instituto Nacional de Saúde, Sofia Viegas.
Falando no balanço semanal sobre a evolução da
Covid-19 no país, Viegas
anotou que, na semana
epidemiológica finda, verificou-se uma tendência
crescente de casos positivos em quase todo o país,
com novos distritos, sobretudo do sul do país, a
notificar novas infecções
pelo SARS-CoV-2.
Avançou que o maior
número de casos foi observado nos distritos de
KaMfumu, na cidade de
Maputo; Matola, na província de Maputo; Xai-

Activista chama atenção sobre o perigo do novo coronavírus

-Xai, em Gaza; cidade de
Inhambane e Vilankulo,
na província de Inhamba-

ne.
Há ainda um maior número de casos notificados

nos distritos de Dondo,
em Sofala; Marara, em
Tete; Maganja da Costa, na

Zambézia; e Lichinga, na
província do Niassa.
Sofia Viegas explica
que o diagnóstico de mais
casos positivos no sul do
país pode estar relacionado com a expansão dos
testes rápidos de antigénos, combinados com o
PCR.
“É natural que no sul
do país se diagnostiquem
mais casos porque talvez
estejamos a testar mais,
usando os testes de antigénos”, disse, acrescentando que a cidade e
província de Maputo já
estão a fazer o uso deste
método, enquanto Gaza
está a iniciar a descentralização.
“As maiores taxas de
positividade, depois de
Tete, foram registadas
na cidade e província de
Maputo. É natural que a

LUTA CONTRA A COVID-19

epidemia esteja mais concentrada no sul do país”,
sublinhou.
Segundo Viegas, o número de casos continua a
aumentar no país, sendo
que na última semana registou-se um cumulativo
de 10.608 episódios, com
uma taxa de positividade
de 35,4 por cento. De igual
modo, a taxa de positividade nacional mantém a
tendência crescente, tendo se fixado, na segunda-feira, em 15,8 por cento.
Olhando para a taxa de
positividade por província, Sofia Viegas disse que
nove das 11 províncias do
país registaram um incremento na semana actual,
com a excepção de Tete e
Gaza que mostraram um
ligeiro decréscimo neste
índice em relação à semana finda.

REDES DE ITEPELA E MACALOGE INAUGURADAS HOJE E AMANHÃ

FOTO DE J. CHISSANO

Dez postos administrativos ainda às escuras no Niassa

Vista parcial da sede do PA de Macaloge

JOSÉ CHISSANO,
EM LICHINGA
Dez postos administrativos
da província do niassa, de um
total de 39, continuam por
electrificar, não obstante os
avanços registados no sector
energético nos últimos anos.

Estas divisões administrativas deverão ser abrangidas pela electrificação dentro
dos próximos três anos, altura
em que todos os postos estarão ligados à rede nacional de
energia eléctrica gerida pela
Electricidade de Moçambique

(EDM) ou através de sistemas
isolados da alçada do Fundo
Nacional de Energia (FUnAE).
A garantia neste sentido
foi dada ontem na cidade de
Lichinga pelo director da área
de Serviço ao Cliente da EDM
no niassa, explicando que está

tudo a correr para que até 2024
a meta seja cumprida.
Heitor Matimela, que falava por ocasião da inauguração,
hoje e amanhã, das redes dos
postos administrativos de Itepela, no distrito de ngaúma, e
Macaloge, em Sanga, deixou
claro que a província registou
avanços nos últimos anos, tendo-se, por exemplo, levado,
até 2020, energia eléctrica a 27
das 39 divisões desta categoria.
Com a ligação oficial, hoje,
destes dois, o número de postos ainda sem electricidade
baixa para 10, havendo já movimentações de angariação
de financiamento com vista a
suportar os projectos de electrificação.
Ao que explicou, a electrificação de Macaloge e Itepela
esteve no mesmo pacote com
a de Etatara e Meponda, que
entraram na rede nacional em
novembro e Dezembro do ano
passado, respectivamente.
Os quatro projectos custaram 14 milhões de dólares norte-americanos, de acordo com

Heitor Matimela, e arrancaram
em 2019.
A electrificação de Itepela consistiu na montagem de
uma linha de média tensão
com 24 quilómetros de extensão a partir de Massangulo,
cinco postos de transformação
e uma rede de distribuição de
13 quilómetros na sede do posto e em mais dois povoados,
ainda com trabalhos em curso.

Por sua vez, para Macaloge, os trabalhos, realizados
pelo empreiteiro Tes-Top,
passaram pela construção de
uma linha de média tensão
com cerca de 60 quilómetros
a partir de Unango, vila-sede
de Sanga, instalação de seis
postos administrativos e 19
quilómetros de rede de baixa
na qual foram já ligados 900
consumidores.

Vinte por cento
da população
vacinada até
fim de Setembro
PELO menos 20 por cento da população devem ser imunizados contra a Covid-19 até finais de Setembro próximo em Moçambique, segundo previsões do Ministério da
Saúde.
O país recebeu na noite de terça-feira mais um lote de
um milhão de vacinas contra o novo coronavírus, adquiridas pelo Governo no âmbito dos esforços para acelerar o
plano de imunização contra a Covid-19 no país.
Este lote junta-se a um outro, de pouco mais de
300.000, que chegou ao país na segunda-feira, adquiridas com o financiamentos dos Estados Unidos da América.
Estas vacinas, algumas das quais de dose única, devem permitir o aceleramento do plano de imunização
contra a Covid-19 em Moçambique. As autoridades sanitárias esperam que, até finais de Setembro próximo,
estejam vacinados pelo menos seis milhões de pessoas, o
correspondente a 20% da população.
Falando na terça-feira, no aeroporto de Maputo, durante a cerimónia de recepção de um milhão de vacinas,
a vice-ministra da Saúde, Lídia Cardoso, revelou que
Moçambique recebeu desde Março passado um total de
1.704.400 doses de vacinas anti-Covid-19.
Segundo a vice-ministra, esses imunizantes resultaram de doações de países como China, Estados Unidos,
França, Índia e Portugal, além das adquiridas através do
Univax, uma iniciativa do sector privado em Moçambique.
“A recepção dessas vacinas é uma clara demonstração
da preocupação do Chefe do Estado (Filipe Nysi) e do Governo em colocar a saúde dos moçambicanos como um
bem precioso e sem preço”, referiu Lídia Cardoso.
A vice-ministra anunciou ainda para os próximos dias
o início da vacinação de “um maior número de pessoas”,
o que vai “acelerar a imunização de mais moçambicanos
em curto espaço de tempo”, referiu, reiterando apelos
para a participação dos grupos contemplados.
O país vive a terceira vaga da pandemia, a mais mortífera comparada às anteriores, com um aumento de casos
e internamentos, situação que pressiona o Sistema Nacional de Saúde.

PUBLICIDADE
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SOLUÇÕES PARA EQUIPAMENTO GERAL MÉDICO E CIRÚRGICO

Cunle vai estar ligado
à energia da rede nacional
A sede do posto administrativo de Cunle, no distrito de Ribáuè, província
de Nampula, estará ligada
à energia eléctrica da rede
nacional até o final do próximo mês, altura em que
estarão concluídas as obras
de instalação de postes de
transmissão incluindo extensão da corrente.
As obras encontram-se
numa fase muito avançada
de execução, facto que alimenta as expectativas dos
habitantes do posto, que
há muito esperam por esta
novidade, para estimular o
desenvolvimento.
O director da empresa
Electricidade de Moçambique (EDM) em Nampula,
Eduardo Pinto, que, recentemente, fez uma monitoria às obras, disse que os
trabalhos de electrificação
de Cunle estão num nível
de execução de 90 por cento.
“Por exemplo, toda a
rede de 15 km de média
tensão encontra-se concluída, sendo que actualmente decorre a montagem
de 10 quilómetros da rede
de baixa tensão, incluin-
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Extensão da rede de energia eléctrica

do a instalação de quatro
postos de transformação
(PT) com capacidade de 100
KVA. Portanto, é um grande
avanço para a conclusão do
nosso projecto”, explicou.
As obras de electrificação deste posto administrativo tiveram início em
Setembro do ano passado,
com o prazo de entrega

previsto para Novembro do
presente ano, o que significa que, provavelmente, vão
terminar antes desse período.
Do levantamento feito pela EDM, está prevista,
numa primeira fase, a ligação de cerca de 750 domicílios, enquanto na segunda
também serão abrangidos

empreendimentos
económicos. Espera-se que a
energia eléctrica beneficie
mais de mil pessoas além da
iluminação pública.
A chefe do posto administrativo de Cunle, Rita
Soares, considerou um
grande ganho a electrificação da sua área de jurisdição.

MESA DE LEITO
MÓVEL
Av. 24 de Julho, Nº 3664
info-medical@sidat.co.mz

SUPORTE
DE SORO

LÂMPADA DE
EXAMINAÇÃO MÓVEL

+258 21 404 435
+258 84 337 8603 / 87 337 8624
/ 84 1242560

BACIA, CANECA INOX
E COPO DE ALIMENTAÇÃO
Siga-nos:
Sidat Solutions
sidat.solutions
5150
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ESCOLAS DA CIDADE

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Há incumprimento total
das medidas de prevenção

Hospital Central assiste
cinco vítimas por semana

Governador fez visitas-surpresa a escolas e constatou incumprimento da prevenção da Covid-19

O

GOVERNADOR de
Nampula, Manuel
Rodrigues, diz estar muito preocupado com a inobservância total das medidas
de prevenção da pandemia
do novo coronavírus nas escolas da cidade capital provincial, numa altura em que
o país está a registar grande
aumento de casos e mortes
devido à doença.
Rodrigues fez esta constatação no âmbito das visitas-relâmpago que tem
vindo a fazer aos estabelecimentos de ensino não só da
cidade de Nampula, como
também de outros pontos da
província, visando verificar o

cumprimento rigoroso dessas medidas.
Segundo o governador,
além do cumprimento das
medidas, há outra situação
anómala, que é a ausência,
sem justificação, dos membros das direcções das escolas, que deviam estar na
dianteira na fiscalização e
controlo na observância do
protocolo sanitário.
“Por exemplo, quando
chegámos à Escola Secundária de Nampula, muito
cedo, para assistir às primeiras aulas, constatámos o que
não esperávamos: nenhum
membro da direcção estava,
e isto é absolutamente triste e preocupante, num mo-

mento em que enfrentamos
esta doença mortífera”, observou.
Por outro lado, Manuel
Rodrigues disse haver falta
naquela escola, que é a maior
da região norte do país, de
material de higienização,
particularmente nos sanitários, limpeza nas salas de aula
e no recinto escolar, além de
termómetros para a medição
de temperatura dos estudantes. Na Escola Primária e
Completa do bairro de Mutomote, o governante encontrou todos os alunos que ali
estudam fora das salas de aula
a brincar e a conversar sem
observância das medidas de
prevenção de Covid-19.

Tal como na Escola Secundária de Nampula, aqui
Rodrigues notou também
ausência de membros de direcção e de professores, e
porque esse facto punha em
risco a vida dos alunos, decidiu mandá-los para casa.
A última escola a ser visitada foi a Secundária de
Napipine, no bairro do mesmo nome, onde igualmente
verificou falta do cumprimento do protocolo sanitário
no âmbito da Covid-19.
O governador provincial
prometeu continuar com as
visitas porque entende que
são a melhor forma de fiscalizar o cumprimento de medidas de prevenção nas escolas.
Ainda sobre a prevenção
da pandemia do novo coronavírus, o chefe das Relações
Públicas no Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique (PRM)
de Nampula, Dércio Samuel,
disse que na sequência da intensificação da fiscalização
da observância das medidas
de prevenção e do recolher
obrigatório foram retidos durante esta semana em todas
as unidades da corporação
perto de 900 indivíduos e
parqueadas quase 300 viaturas por incumprimento.
O trabalho de fiscalização
foi realizado de forma coordenada entre a PRM, Inspecção Nacional das Actividades
Económicas (INAE), Instituto
dos Transportes Terrestres
(INATTER) e Polícia Municipal.

O HOSPITAL Central de Nampula (HCN) regista em média,
por semana, pelo menos cinco
casos de violência doméstica,
na sua maioria contra mulheres, facto que deixa a direcção daquela unidade sanitária
apreensiva.
A chefe do Banco de Socorros, Laíce Duarte, disse ontem
em conferência de imprensa
que é deveras preocupante a
problemática da violência doméstica em Nampula, em particular na capital provincial.
A fonte aproveitou a ocasião para informar que acabava
de dar entrada no hospital uma
mulher de 39 anos de idade com
queimaduras com substâncias
inflamáveis em 90 por cento do
corpo, encontrando-se actualmente em estado crítico nos
cuidados intensivos.
A vítima, supostamente
agredida pelo próprio parceiro
por questões passionais, é resi-
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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

CORPO DE SALVAÇÃO PÚBLICA

Bombeiros –
26212222/26212260/840293051
CRUZ VERMELHA

Serviço Geral – 26213693

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

Tende a subir número de casos atendidos de vítimas de violência
doméstica em Nampula

dente do bairro suburbano de
Muhala-Belenenses. O alegado criminoso encontra-se em
parte incerta.
Por outro lado, Laíce
Duarte disse que nos últimos
tempos a violência doméstica
tem vindo a afectar também
homens, que algumas vezes
procuram assistência médica e

medicamentosa naquele estabelecimento hospitalar.
As autoridades governamentais da província de Nampula têm vindo a mostrar preocupação pelo facto de casos
de violência contra a mulher
tenderem a atingir proporções
alarmantes, causando desestabilização de muitas famílias.

Curandeiro acusado
de violar menor
UM curandeiro de 48 anos de idade encontra-se detido em Nampula, indiciado de violar uma
menor de 16 anos na unidade comunal de Namiepe, bairro de Namicopo, na cidade capital.
O chefe das Relações Públicas no Comando
Provincial da corporação, Dércio Samuel, disse a
jornalistas que a menor foi conduzida à casa do
suposto violador para tratamento tradicional de
uma doença de que padecia.
Para concretizar os seus intentos, o acusado
pediu à família que a menor fosse sozinha no sétimo dia do tratamento. Depois de satisfeito este
pedido, levou-a a uma mata, onde a forçou a
manter relações sexuais, facto confirmado pela

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

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

própria vítima.
“O agravante é que, depois deste acto, ele
teria ameaçado a menor que se denunciasse mataria a família”, contou Samuel, sustentando que
a corporação tomou conhecimento do caso através de denúncia feita pela família.
A fonte policial indicou que, da observação
feita à menor no Centro de Saúde de Namiepe,
provou-se ter havido violação sexual. Acrescentou que no local onde a menor foi violada
sexualmente foram encontrados vestígios que
comprovam o acto. O acusado refuta a acusação
e diz ter tratado a menor até melhorar da doença
de que padecia em troca de 1500 meticais.
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COMBATE AO TERRORISMO

Chegada oportuna

Intervenção inspira
medidas preventivas

A

I N T E RV E N Ç ÃO
das tropas estrangeiras para ajudar
a debelar as incursões terroristas na
província de Cabo Delgado é vista como pertinente para estancar o alastramento do fenómeno, mas
entende-se que medidas
preventivas devem ser
equacionadas.
Foi olhando para estes aspectos que vários
intervenientes saudaram
a decisão do Governo em
solicitar a ajuda militar
externa, o que se materializou com a chegada
de um contingente de mil
homens do exército ruandês já no campo de batalha
desde 9 de Julho corrente.
Para além do Ruanda,
um comando da SADC
está a preparar as condições para a vinda de uma
Força em Estado de Alerta para ajudar as Forças de

A presença das tropas estrangeiras trouxe esperança para milhares de deslocados

Defesa e Segurança (FDS)
a combater os terroristas.

O Presidente da República esclareceu na sua

comunicação à nação de
domingo último que estas

Comunicação do PR
foi esclarecedora
PARA o Instituto para a Democracia Multipartidária (IMD) a comunicação à nação
proferida pelo Presidente da República,
Filipe Nyusi, foi oportuna e serviu para
esclarecer dúvidas e dissipar receios sobre a intervenção de forças estrangeiras.
Serviu para partilhar informação detalhada, ponto da situação que inclui os
impactos sociais, políticos e económicos,
com ênfase para a crise humanitária e a
situação dos direitos humanos.
Trata-se de uma comunicação que
serviu também, segundo o IMD, para o
Presidente da República prestar contas
ao país e informar sobre os passos que
estão a ser seguidos com vista a resolver
o problema dos ataques terroristas em
Cabo Delgado.
“Esta foi a primeira vez que o Chefe
do Estado fez uma comunicação à nação para explicar, de forma detalhada, os
contornos deste conflito que preocupa os
moçambicanos. Na abordagem demonstrou a situação dramática que se vive,
mas também trouxe uma mensagem de

esperança no sentido de assegurar que há
acções em curso com vista a se encontrar
uma solução definitiva e sustentável”,
refere esta organização da sociedade civil
em comunicado recebida na nossa Redacção. A referência ao assassinato de 50
jovens que se recusaram a fazer parte do
grupo terrorista é vista como demonstração de abertura para que todos os moçambicanos tenham acesso à informação
oficial sobre a situação dramática causada
pelo conflito, e indica que o PR está atento aos diferentes estudos e análises feitos
sobre o conflito.
“Esta abertura demonstra que há
consciência política de que estamos perante um problema que é novo e por isso
as contribuições divergentes ou não,
independentemente da fonte, devem
ser consideradas. Por isso é importante
que os partidos políticos, académicos,
sociedade civil, religiosos entre outros
segmentos participem no debate e partilhem as suas contribuições como forma
de se encontrar os melhores caminhos

para fazer face ao conflito em Cabo Delgado”, refere a nota do IMD.
Para a organização, foi também uma
oportunidade para o PR se debruçar sobre o papel que as Forças de Defesa e Segurança (FDS) estão a desempenhar no
combate ao terrorismo, explicar sobre os
novos contornos e a nova abordagem de
intervenção e combate ao fenómeno.
Serviu também para trazer algum esclarecimento sobre os fundamentos por
detrás das decisões que estão a ser tomadas pelo Governo em relação à presença
das tropas estrangeiras, mas também
para comunicar, sobretudo à SADC sobre o protocolo que está a ser observado
para a vinda de outras tropas que estão a
apoiar o país.
Por isso, o IMD reconhece o valor
da comunicação do Chefe do Estado no
contexto da promoção do espaço democrático e permite aos diversos actores da
sociedade poderem monitorar as acções
do combate ao terrorismo, com base em
informações oficiais.

Suécia saúda iniciativa
A EMBAIXADORA da Suécia,
Mette Sunnergren, saúda a decisão do Governo em envolver
forças militares estrangeiras no
combate aos terroristas que estão a causar mortes e destruição
de infra-estruturas em Cabo
Delgado.
Mette Sunnergren disse
que o seu país, por via da União
Europeia, presta assistência e
apoio multiforme desde o início
da insurgência que causou mais
de 800 mil deslocados.
Falando na segunda-feira,
em Quelimane, durante o lançamento do Programa Nacional
de Restauração de Ecossistemas
de Mangais, Mette Sunnergren
afirmou que o desejo do povo
e Governo da Suécia é que os
ataques terroristas terminem
rapidamente para a população
retomar o seu curso normal de
vida.
Segundo a diplomata, a população moçambicana é muito
trabalhadora e esses conflitos
estão a deteriorar as suas condições sociais e económicas por
não poderem trabalhar para
gerar renda e satisfazer as suas
necessidades.
A embaixadora da Suécia
disse ainda que o seu país vai
apoiar o treinamento das Forças

de Defesa e Segurança, com o
intuito de recuperar a estabilidade e restaurar a ordem e segurança em Cabo Delgado.
“Com a chegada das tropas
do Ruanda e da SADC é restituída a esperança de que, brevemente, seja possível erradicar
o terrorismo, possibilitando o
relançamento do crescimento
socioeconómico com fundos
do Governo e seus parceiros”,
disse e diplomata, acrescentando que embaixada da Suécia já
desembolsou mais de cinco milhões de dólares americanos em
apoio às vítimas do terrorismo
no país.
Segundo Mette Sunnergren, o apoio aos deslocados
tem sido essencialmente alimentar canalizado através do
Programa Mundial de Alimentação (PMA).
Moçambique e Suécia cooperam há vários anos nas áreas
do ambiente, energia, educação
e desenvolvimento de infra-estruturas socioeconómicas. No
ano passado, a cooperação entre os dois países atingiu mais
de 80 milhões de dólares.
A província da Zambézia
conta actualmente com mais
de mil pessoas reassentadas nos
distritos de Nicoadala, Mocuba,

forças vêm a Moçambique
para apoiar as FDS na sua
tarefa de restaurar a segurança e integridade territorial e garantir que o mal
não se espalhe pelo país.
Organizações da sociedade civil e individualidades consideram pertinente esta intervenção
em nome da salvaguarda
da vida de pessoas inocentes, mas são de opinião
que é preciso pensar-se
em políticas que garantem
a manutenção da paz em
Moçambique.

A CHEGADA dos militares
estrangeiras é oportuna e
necessária neste momento do conflito para ajudar a estancar o seu alastramento, mas não deve
constituir motivo para
celebrar porque é preciso
estudar políticas que vão
garantir a manutenção da
paz e tranquilidade mais
tarde.
A opinião é do pesquisador do Centro de Integridade Pública (CIP),
Borges Nhamire, para
quem o país não tem outra
alternativa senão recorrer
à ajuda externa perante
este fenómeno que é novo
e, por outro lado, as FDS
estão a fazer tudo para defender as comunidades.
Destaca o facto de a
ajuda vir de países africanos, o que demonstra
o valor que o Governo de
Moçambique dá ao factor
proximidade, destacando
a boa vizinhança e união
entre os africanos.
Para Nhamire, as FDS
têm mérito de, mesmo
diante de um inimigo novo
e desconhecido, estarem a
conter o conflito para não
se alastrar para o resto da
província de Cabo Delgado, muito menos sair dos
seus limites.
Sobre os efeitos da
presença da força estrangeira, o nosso entrevistado considera que não se
vai acabar com o conflito
pela intervenção militar, podendo sim ajudar a
conquistar a paz, cuja manutenção não se faz com
armas, mas sim com políticas sociais e de integração eficazes.
“Não vamos acabar o
terrorismo, mas podemos

Borges Nhamire

minimizar os seus efeitos
e evitar os ataques. Temos
países como Quénia e Tanzania que são próximos de
nós, só para não falar da
Nigéria que está longe, que
convivem com o fenómeno há anos. O melhor momento para debelar os ataques é a prevenção e o PR
falou de ter havido bolsas
antes de 2017, o que indica
que o Estado pode ter falhado na prevenção”, disse Nhamire, acrescentando que a forma de agir dos
terroristas demonstra que
possuem recursos, para
além de apoderam-se de
armas, dinheiro e alimentos quando fazem assaltos.
Apontou como exemplos os ataques em Palma

e outros lugares onde os
inimigos se apoderaram de
valores monetários avultados que usam para pagar
informantes e compram
armamento, o que pode
ser prevenido. Disse que
tudo indica que os terroristas têm ambições de ir
mais longe fora de Cabo
Delgado.
“Eles só não conseguem porque as FDS estão
a fazer tudo para travar
o seu avanço e é preciso
manter esta força para não
expandirem para Nampula, Niassa e outros lugares
a sul de Cabo Delgado. Há
que reconhecer que falhamos, mas estamos a conseguir controlar”, frisou
Jorge Namire.

PUBLICIDADE

Incrições
ABERTAS
28.07.2021

BUSINESS SCHOOL
ENSINO
E
APRENDIZAGEM DIGITAL

Cursos:
Curso A: Fundamentos de Ensino
e Aprendizagem Digital;
Curso B: Projetando o Ensino de
Aprendizagem Digital.

Público Alvo:
Todas as Instituição de ensino
superior;
Todos os professores primários
e Secundário;
Docentes do Ensino Superior e
Técnico Proﬁssional.

Data de Inicio
do 1° Curso:

16/08 - 30/09 de 2021

Objec�vo do Curso:
Compreender os conceitos e processos de
concepção, implementação e crítica do
e-learning;
Aprofundar a compreensão do ensino e da
aprendizagem, nos modos combinado, híbrido e
online;
Desenvolver habilidades e capacidades de
ensino e aprendizagem digital com sua prática
proﬁssional;
Aplicar pedagogias digitais em seu contexto
disciplinar e reflectir sobre elas.

Mette Sunnergren

Milange, Ile e Alto Molocué. Os
governos locais, organizações
sociais e de assistência humanitária têm canalizado apoios
multiformes visando o restabelecimento das suas vidas.
Nesse quadro de apoios,
aponta-se a integração de tre-

zentas crianças no ensino e dez
funcionários públicos. Recentemente, a Organização da Juventude Moçambicana canalizou uma tonelada de produtos
alimentares diversos para minimizar as suas carências nos novos locais de reassentamento.

CO N TACT U S AT

SIGA-NOS, INSCREVA-SE E DEIXE SEU LIKE

bs@ustm.ac.mz
www.ustm. ac .mz

USTM-Oficial

+258843203652

+258 843 092 245
Av. Ahmed Sekou Touré, n° 610

+258 84 301 3013

www.ustm.ac.mz

ustm@ustm.ac.mz
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PARA CABO DELGADO

RAS autoriza
1495 militares

A

ÁFRICA do Sul vai enviar até 1495 militares
a Moçambique para
combater os terroristas
em Cabo Delgado, palco
de ataques desde 2017, anunciou
ontem o Parlamento do país vizinho. Numa declaração citada pela agência France-Presse
(AFP), o Parlamento afirma que
recebeu “correspondência do

Presidente Cyril Ramaphosa informando que tinha autorizado
a utilização de 1495 membros”
das Forças de Defesa sul-africanas para apoiar Moçambique na
“luta contra actos de terrorismo e extremismo violento”. O
destacamento destas forças sul-africanas, previsto para 90 dias,
segue ao anúncio de Junho pela
Comunidade de Desenvolvi-

mento da África Austral (SADC)
de enviar tropas a Moçambique.
Em Cabo Delgado, já se encontra um contingente de mil
militares e polícias do Ruanda,
que luta contra os grupos armados no quadro de um acordo bilateral entre o Governo moçambicano e as autoridades de Kigali.
Também o Botswana anunciou
que enviará um contingente de

MUNICÍPIO DE MAPUTO
CONSELHO MUNICIPAL

ADMINISTRAҪÃO DO DISTRITO MUNICIPAL KAMPFUMU
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES- UGEA 13
perto de três centenas de soldados e de Angola chegam hoje 20
homens. Não é publicamente
conhecido o número de militares que a organização vai enviar
a Moçambique, mas peritos da
SADC que estiveram em Cabo
Delgado já tinham avançado,
em Abril, que a missão deve ser
composta por cerca de três mil
soldados. - (Lusa)

A Administração do Distrito Municipal KaMpfumu convida a todas as empresas elegíveis,
nacionais ou estrangeiras e que reúnem os requisitos de elegibilidade e Tributos Autárquicos
Regularizados, a apresentarem propostas seladas para o concurso abaixo indicado:

Concurso

Nyusi visita Niassa
O PRESIDENTE da República,
Filipe Nyusi, efectua de hoje
até sábado uma visita de trabalho à província do Niassa.
Durante a sua estada naquela
província, o Chefe do Estado
vai dirigir hoje a cerimónia de
inauguração do centro digital
da TVM da cidade de Lichinga. Ainda hoje, o estadista
moçambicano desloca-se ao
posto administrativo de Ite-

pela, distrito de Ngaúma, onde
irá proceder à inauguração da
linha de energia eléctrica de
Itepela. Amanhã, o Presidente Nyusi desloca-se ao posto
administrativo de Matchedje,
distrito de Sanga, para o acto
da entrega da Central Solar de
Matchedje. No mesmo dia, o
Chefe do Estado escala o posto administrativo de Macaloge
para a inauguração da linha de

Objecto do concurso

90L000141/CC/
AMKaMpfumu/15/21

energia eléctrica de Macaloge.
O Presidente da República visita ainda o distrito de Mecula,
onde irá participar na celebração do Dia Internacional
do Fiscal da Floresta e Fauna
Bravia. De referir que a comemoração desta data coincide
com a adesão de Moçambique
ao “The Giant Club”, uma organização que visa intensificar a protecção de elefantes

e tem como alguns membros
de destaque os presidentes do
Quénia, Ruanda, Botswana e
Gabão. Nesta deslocação à província de Niassa, o Presidente
Nyusi faz-se acompanhar pelos ministros dos Transportes
e Comunicações, Janfar Abdulai; da Terra e Ambiente, Ivete
Maibaze; quadros da Presidência da República e de outras
instituições do Estado.

Aquisição de Esculturas de Arte

Modalidade do
Concurso

Data e hora de
Entrega final

Concurso por
Cotações

03/08/2021
14:00h

1. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos
do concurso na UGEA da Administração, a partir do dia 29 de Julho de 2021.
2. OS DOCUMENTOS DO CONCURSO POR COTAÇÕES SÃO GRÁTIS.
3. O período de validade das propostas será de 60 dias, a contar da data final da sua entrega.
4. O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas,
Fornecimento de Bens e Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de

OMM oficializa gabinete
do V Congresso na Zambézia

OMM na Zambézia trabalha para o sucesso do V Congresso da organização

A ORGANIZAÇÃO da Mulher
Moçambicana (OMM) na província da Zambézia acaba de oficializar o Gabinete de Preparação
do V Congresso desta organização social do partido Frelimo,
a ter lugar em Dezembro deste
ano, em Maputo.
Falando na terça-feira, em
Quelimane, no acto da criação
do gabinete, o primeiro secretário do Comité Provincial da
Frelimo, Paulino Lenço, recomendou maior proactividade e
pragmatismo na mobilização dos
membros, militantes e a população em geral para que os objectivos do partido sejam alcançados
nos próximos pleitos eleitorais,
nomeadamente as autárquicas

de 2023 e gerais de 2024.
Desafiou todos os membros
da OMM a realizarem um trabalho de fundo na base para alargar
o apoio político para conquistar
as vitórias eleitorais.
Segundo afirmou, esta organização tem sabido, ao longo de
toda a história, contribuir para
vencer desafios políticos, sociais
e económicos através da mobilização dos seus membros e não
só para o trabalho, a fim de melhorar as condições de vida da
população.
O Gabinete Provincial de
Preparação do V Congresso da
OMM é constituído por cinco
áreas de trabalho, subdivididas
em vários sectores de activida-

des, para garantir excelente contribuição da Zambézia na criação
de condições para que a magna
reunião decorra da melhor forma. Rosa Carimo, secretária para
a área de Organização, Mobilização e Formação de Quadros da
OMM na Zambézia, disse que o
gabinete será replicado em todos
os distritos, com foco na mobilização dos membros para a angariação de apoios para financiar o
evento.
Segundo afirmou, as mulheres filiadas à organização estão expectantes no sucesso do
congresso porque irá definir as
estratégias de apoio político aos
processos eleitorais que se avizinham, para a vitória da Frelimo,

e vai discutir outros assuntos da
vida da organização.
Nos últimos dois anos, de
acordo com a responsável, a organização esteve envolvida na
sensibilização e mobilização de
mulheres para a prevenção da
Covid-19 em todos os distritos.
Disse ainda que nestas campanhas de sensibilização que
continuam a decorrer em todos
os distritos são distribuídas máscaras e produtos de higiene para
mulheres, e uma das mensagens
a ser levada aos membros e não
só é a necessidade de reforço da
prevenção do coronavírus, numa
altura descrita de crucial com a
chegada da terceira vaga no país.
Por seu turno, o governador da província da Zambézia e
membro sénior da Frelimo, Pio
Matos, apelou ao envolvimento
de todas as mulheres na preparação do V Congresso, alertando
que o momento é de muito trabalho nas bases para a angariação
de apoios e fundos para que o
evento decorra sem sobressaltos.
Pio Matos afirmou ainda
que o congresso vai fortalecer a
participação das mulheres nos
diferentes desafios que o país
enfrenta, e a OMM na Zambézia
deve fazer valer o engajamento
dos mais de 280 mil membros
existentes para o sucesso dos
programas do partido.

Março.
5. Endereço:
Administração do Distrito Municipal KaMpfumu
Av. Eduardo Mondlane, Nº 511, esquina com Av. Tomás Nduda
Maputo, aos 21 de Julho de 2021
A Vereadora
(Ilegível)
7279

CONSELHO MUNICIPAL
PELOURO DE PLANIFICAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES - UGEA

ANÚNCIO DE ADITAMENTO DE CONCURSO
O Conselho Municipal de Maputo convida a todas empresas elegíveis, nacionais ou estrangeiras, interessadas e que
reúnem os requisitos de elegibilidade e tributos autárquicos regularizados, a apresentarem propostas seladas para
os concursos constantes do quadro abaixo.

DISTRITO DE MATUTUÍNE

Nova administradora
apresentada à população
JULIANA Cornélio Mwito, mais conhecida por Júlia Mwito, é a nova administradora de Matutuíne, em Maputo, em substituição de Artur Andrice Muandula, que
vai exercer as mesmas funções na província da Zambézia.
Até à data da sua nomeação para o
cargo de administradora de Matutuíne,
através de um despacho da ministra da
Administração Estatal e Função Pública,
Ana Comoana, Júlia Mwito era directora
provincial de Desenvolvimento Territorial e Ambiente de Gaza.
A nova timoneira do distrito de Matutuíne foi apresentada ontem à população
pelo governador da província de Maputo,
Júlio Parruque, que destacou as qualidades desta funcionária pública e quadro de
reconhecido mérito no sector da Terra e
Ambiente, onde já exerceu vários cargos

de direcção e chefia.
Parruque recomendou à nova administradora a auscultar permanentemente a população, o que pressupõe não ser
uma governante de gabinete, devendo
estar em permanente contacto com os
cidadãos para melhor perceber as suas
preocupações e com eles buscar soluções
das necessidades. Ao mesmo tempo, o
governador pediu que faça correcta gestão do território e do ambiente em geral,
de modo que a corrida para a exploração
dos espaços turísticos não comprometa o
futuro sustentável de Matutuíne.
A este propósito, Júlio Parruque desafiou a nova administradora a acelerar a
recuperação do sector do Turismo afectado pela Covid-19, capitalizando o cartão
postal de Matutuíne, que são as praias e o
potencial da natureza existente.

As belas praias de Machangulo, Reserva Especial de Maputo e Reserva Marinha Parcial da Ponta do Ouro, incluindo
as pontas Mamoli e Malongane, representam um potencial atractivo turístico a
ser explorado para o desenvolvimento do
distrito e da província.
Outro desafio tem a ver com a garantia do acesso à terra para novos investimentos nas áreas de produção agrícola e
pecuária, bem como para a implantação
de pólos industriais que irão contribuir
para o combate ao desemprego no seio da
juventude. A corrupção, preguiça e mau
atendimento nas instituições públicas
são alguns males que lesam a população
utente, devendo a nova administradora
liderar seu combate, assim como precisa
de fiscalizar o cumprimento das medidas
de prevenção da Covid-19 no distrito.

Concurso

Objecto do Concurso

Concurso Público
OM-61/CMM/
GC/S/21

Prestação de Serviços
de Filmagens, Fotografia
e Produção de Vídeos e
Spots

Concurso Limitado
OM-68/CMM/
DMPF/S/21

Fornecimento de
Serviços de Catering

Data, Hora e Local
de Concentração
para visita

Alvará

Data, Hora
e Local de
abertura do
concurso

Garantia
Provisória

N/A

Compatível
ao objecto de
contratação

Dia: 18 de
Agosto de 2021
Entrega: 10.00h
Abertura: 10.15h

345.000,00MT

N/A

Compatível
ao objecto de
contratação

Dia: 11 de
Agosto de 2021
Entrega: 10.00h
Abertura: 10.15h

N/A

1.

As propostas deverão ser válidas por um período de 90 dias para Concurso Limitado e 120 dias para Concurso
Público, acompanhadas de garantias provisórias válidas por 150 dias.

2.

Os concorrentes interessados poderão obter mais informações e consultar ou adquirir os documentos dos
concursos no endereço abaixo indicado, no horário das 8.00 até as 15.30H, a partir do dia 29 de Julho de 2021.

3.

Os documentos dos concursos poderão ser consultados ou adquiridos mediante o pagamento de uma taxa não
reembolsável de 1.000,00MT (Mil Meticais) para o concurso limitado e 2.000,00MT (Dois Mil Meticais) para o
Concurso Público. O pagamento deverá ser por meio de depósito directo para o Conselho Municipal de Maputo
(CMM), Conta com o NIB Nº 000 105 61 0000000 243 263, no BANCO MILLENIUM BIM e levantamento de
recibo emitido pela Recebedoria Municipal, sita na Av. Karl Marx nº173.

4.

Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de
Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016, de 08 de Março.

5.

As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo e serão abertas na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer à sessão de abertura. Não serão permitidas propostas electrónicas e as entregues após o
prazo limite serão rejeitadas.
Conselho Municipal de Maputo
Unidade Gestora Executora das Aquisições - UGEA
Av. Ho-Chi-Min - Praça da Independência, Paços do Município
Caixa Postal 251, Maputo - Telefone: +258 (21) 356135
Email: promaputo.aquisicoes@gmail.com
A UGEA
7279
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PUBLICIDADE

EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO
M-ESTACIONAMENTO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA-INED
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

No âmbito do Projecto de Estacionamento Rotativo Renumerado cumpri-nos comunicar
que está em curso o processo
de Cobrança de Estacionamento nas seguintes Avenidas
e Ruas:

De acordo com alínea d) n°2 do artigo 64, do Regulamento de Contratação de
Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços
ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se que o
concurso abaixo foi adjudicado ao seguinte concorrente:

Rua da Rádio
10 de Novembro
Praça dos Trabalhadores
Romão Fernandes Farinha.

Zedequias Manganhele

Maputo, aos 27 de Julho de
2021
A Autoridade Competente

Felipe Samuel Magaia

(Ilegível)

Número do
Concurso

Objecto da contratação

Nome do concorrente
adjudicado

Valor Total

CL nº 012021

Fornecimento de géneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza

SUPERMERCADO JULY, LDA

299.595,50MT

CL nº 022021

Aquisição e montagem de equipamento informático

PYTHON SERVICE

751.046,60MT

Maputo, aos 27 de Julho de 2021
A Autoridade Competente

MRM

(Ilegível)

Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento, Av. Albert Lithuli, n° 59/67, R/C, Tel: 21421299

7262

7262

EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO DE MAPUTO, EP

M-Estacionamento
1. Bom dia / Boa tarde! Prezado Munícipe
Estamos aqui para levar ao seu conhecimento como funciona o novo sistema de estacionamento rotativo
na Cidade de Maputo. Agora pode pagar o estacionamento da sua viatura através do aplicativo M-Estacionamento, que se encontra disponível na Apple Store e na Play Store, assim como usando o nosso website
www.m-estacionamento.co.mz ou usando o código USSD *210#. Pode efectuar o pagamento por M-pesa, E-mola ou cartões de débito e crédito.
Por favor contacte-nos se tiver alguma dúvida.
Muito obrigado!
2. Quanto tempo de estacionamento rotativo posso pagar?
Tanto pelo código *210# como pelos aplicativos IOS e Android, o munícipe, de acordo com o seu desejo,
pode fazer o pagamento por uma hora ou mais horas, por um dia, por uma semana, por um mês e por um
ano.
3. Quais são as zonas abrangidas pelo estacionamento rotativo?
A zona sujeita ao estacionamento rotativo remunerado, abrange toda baixa da cidade de Maputo estendendo-se até a Av. 24 de Julho, e nesta, desde a Av. da Zambia (no Alto Maé) até à Rua dos Lusíadas (na
Polana).
4. Qual é o horário em que vigora o estacionamento rotativo renumerado?
O estacionamento rotativo remunerado funciona das 7.30 às 17.30 horas, de segunda a sexta-feira, e das
7.30 às 14.00 horas aos sábados. Nos domingos e feriados o estacionamento rotativo é isento de pagamento.
5. Quais são as tarifas de estacionamento rotativo renumerado?
As taxas a serem pagas para o estacionamento rotativo remunerado são as seguintes:
Para Pessoas singulares:
• Pagamento por uma ou mais horas: 10,00MT/hora
• Pagamento para todo o dia: 60,00MT/dia
• Pagamento semanal: 259,00MT/mês
• Pagamento mensal: 920,00MT/mês
• Pagamento anual: 11.000,00MT/ano

Quando o bilhete de estacionamento expira e a viatura continua estacionada nas zonas de estacionamento rotativo renumerado, a viatura é bloqueada e consequentemente é aplicada a respectiva multa. Para
evitar que isto aconteça deve recarregar o seu bilhete sempre que o mesmo se encontrar perto do fim do
tempo de validade.
10. Ao encontrar a minha viatura bloqueada como devo proceder?
Caso encontre a sua viatura bloqueada, pesquise a sua matrícula na opção de multas através do código
USSD *210# e verifique que multa que lhe foi aplicada. Depois de saber o valor da multa, efectue o pagamento devido seguindo os passos na aplicação. Depois do pagamento efectuado e dentro de 30 minutos, a
viatura será desbloqueada. Caso a viatura se encontre bloqueada e verifique que através do código USSD
*210# não tenha nenhuma multa, ligue para o numero 84-094600 que ser-lhe-á dada assistência.
11. Posso pedir o reembolso de um bilhete de estacionamento?
O reembolso é permitido apenas para os bilhetes do estacionamento sazonal, e o valor a ser reembolsado contempla apenas os dias remanescentes à data do pedido do reembolso. Para que o reembolso seja
processado deve enviar o pedido para o e-mail: info@m-estacionamento.co.mz, expondo e o motivo do
pedido do reembolso. Deve nesse pedido incluir a sua identificação e contacto telefónico.
12. Como criar uma conta M-Estacionamento?
Ao abrir o aplicativo, ou website na página inicial da EMME, clique em “Registar” e será redirecionado
ao formulário de cadastro. Selecione o tipo de cliente (se individual ou Corporate) e insira os seus dados.
Com os dados preenchidos clique em “registar”, e receberá por SMS um OTP com um código que deve
inserir na janela que aparece logo depois de clicar em “Registar”, após inserir o código OTP, clique em
submeter para concluir o registo. Pronto, já está.
13. Como pagar as multas?
As multas poderão ser pagas através da aplicação m-estacionamento, através do *210# ou pelo nosso
website www.m-estacionamento.co.mz
14. Quais são as multas devidas por incumprimento ou violação das posturas?
a) Por não pagamento do estacionamento rotativo remunerado ficará sujeito às seguintes multas:
De acordo com o artigo 163, alínea c) e artigo 164 alínea a) do Código de Estradas, conjugado com o artigo
50 da Postura de Trânsito, pagará uma multa de 1.750.00MT caso não faça o pagamento pelo estacionamento na zona demarcada como sendo para o estacionamento rotativo remunerado.
Caso o seu carro seja rebocado para o Parque Municipal, terá, de acordo com o artigo 63/1 de pagar o
serviço de remoção no valor de 1.200,00MT, assim como a taxa de 500,00MT/dia por parqueamento no
Parque Municipal.

Para Empresas ou instituições:
• Pagamento por uma ou mais horas: 10,00MT/hora
• Pagamento para todo o dia: 80,00MT/dia
• Pagamento semanal: 480,00MT/mês
• Pagamento mensal: 1760,00MT/mês
• Pagamento anual: 21.120,00MT/ano

b) Por violação das seguintes posturas de trânsito e das posturas Municipais, independentemente
de ser ou não na zona de estacionamento rotativo remunerado, ficará sujeito às seguintes multas:

6. Como prolongar a duração do estacionamento para um veículo com bilhete de estacionamento
válido?
Pode prolongar o pagamento através da aplicação (IOS ou Androide). Clique na matrícula da viatura que
aparece na notificação, e de seguida clique na opção recarregar.

•
•
•
•

Artigo 49: Estacionamento em local proibido, a multa de 1.000,00MT;
Artigo 49/4: Estacionamento de automóveis em zonas verdes, a multa de 3.000,00MT;
Artigo 51: Violação das regras de estacionamento em frente a estabelecimentos de ensino e de
farmácias, a multa de 1.000,00MT;
Artigo 53: Reparação ou lavagem de automóveis na via pública, a multa de 1.000,00MT

7. O que acontece se estacionar o veículo nas zonas de estacionamento rotativo sem que tenha o
bilhete válido para o efeito?
Todas viaturas estacionadas nas zonas de estacionamento rotativo renumerado sem bilhete válido, estão
sujeitas ao bloqueio da viatura e consequentemente a aplicação da infracção cometida.

Locais proibidos de estacionamento incluem todos os mencionados como violação das regras de transito
e posturas Municipais, incluindo estacionamento sobre passadeiras de peões, em locais demarcados em
pavimento ou com placas de proibição, estacionamento contra a mão, em curvas, de entre outros que o
munícipe sabe e estudou quando tirou a sua carta de condução.

8. O que acontece quando a validade do meu bilhete de estacionamento expira e o meu carro continua estacionado nas zonas de estacionamento rotativo remunerado?

Caso o seu carro seja rebocado para o Parque Municipal, terá, de acordo com o Artigo 63/1 de
pagar o serviço de remoção no valor de 1.200,00MT, assim como a taxa de 500,00MT/dia por parqueamento no Parque Municipal.

Maputo, aos 27 de Julho de 2021
A Autoridade Competente
(Ilegível)
7316
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PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ABERTA E À DISTÂNCIA

Repartição de Aquisições
De acordo com a alínea d) do nº 3 do artigo 33 conjugado com o nº 2 do artigo 63 do Regulamento de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado aprovado pelo Decreto nº 5/2016
de 8 de Março, comunica-se a adjudicação dos objectos dos concursos abaixo indicados:
N/O

Nome do Concorrente

Objecto do Concurso

SOCIEDADE DE NOTÍCIAS, SA
SHOPRITE MOÇAMBIQUE, LDA

Concurso 50A006041/IEDA/AD/002/2021 Fornecimento de Serviços de divulgação de concursos
Concurso 50A006041/IEDA/ AD/015/2020 Serviços de Fornecimento de géneros alímentícios aos funcionários do IEDA
Concurso 50A006041/IEDA/AD/ 001/2021
Manutenção e Reparação de viaturas do IEDA
Concurso nº 50A006041/IEDA/AD/003/2021– Serviços de Pagamento de Passagens de Portagem
Concurso 50A006041/IEDA/CC/003/2021 – Manutenção e Reparação de Imóveis do IEDA

TOYOTA MAPUTO AUTO,
TRANS AFRICAN CONCESSIONS
VADIL, LDA

Valor da Adjudicação incluindo
IVA
50.000,00 MT
519.942,80MT
183.726,00 MT
75.000,00 MT
250,806.61 MT

Aproveitamos a oportunidade de apresentar protestos de elevada estima e sincera consideração.
Maputo, ____ Junho de 2021
A Repartição de Aquisições
(Ilegível)
Estrada Nacional Nº1 Bairro Kumbeza – Marracuene - Maputo – Tel: 21759177 Fax: 25821022156- C.Postal Nº34 – Email: ieda.moz@mined.gov.mz

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES
_______________________________________________________________________________

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES
_______________________________________________________________________________

Aditamento ao Anúncio de Concurso Público Nacional

Anúncio de Concurso Público Nacional

Nº FASE -060/21/DAQUI/RFB/GO
_____________________________________

Nº FASE -061/21/DAQUI/RFB/GO
_____________________________________

Impressão e distribuição de livros da 1ª, 2ª e 3ª classes em 19 línguas
moçambicanas para o ano lectivo de 2022
1. O Governo de Moçambique recebeu um crédito da Associação de Desenvolvimento Internacional
para apoio ao Plano Estratégico do Sector da Educação de Moçambique e pretende aplicar
parte deste financiamento para cobrir pagamentos elegíveis no Contrato para a Impressão e
distribuição de livros da 1ª, 2ª e 3ª classes em 19 línguas moçambicanas para o ano lectivo
de 2022.
2. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano através do DAQUI – Departamento de
Aquisições, convida as empresas interessadas e qualificadas para o objecto de contratação para
apresentarem propostas em envelopes fechados para Impressão e distribuição de livros da 1ª, 2ª e
3ª classes em 19 línguas moçambicanas para o ano lectivo de 2022, realizado por Lotes:
•
•
•

Lote 01 – Livros da 1ª Classe
Lote 02 – Livros da 2ª Classe
Lotes 03 – Livros da 3ª Classe

3. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações no endereço abaixo indicado
a partir do dia 05 de Agosto de 2021, durante as horas normais do expediente e levantar os
Documentos de Concurso, mediante apresentação de um comprovativo de depósito da importância
não reembolsável de 1.000,00 MT (Mil Meticais) na seguinte conta:
Titular: MINED
Moeda: MZN
Banco: Standard Bank,
Conta nº.: 108-202374-100-8
NIB: 000301080202374100805

7305

Maquetização, Impressão e distribuição dos programas do 1º e 2º
ciclos do Ensino Bilingue em 19 línguas moçambicanas, incluindo a
portuguesa
1. O Governo de Moçambique recebeu um crédito da Associação de Desenvolvimento
Internacional para apoio ao Plano Estratégico do Sector da Educação de Moçambique e
pretende aplicar parte deste financiamento para cobrir pagamentos elegíveis no Contrato
para a maquetização, impressão e distribuição dos programas do 1º e 2º ciclos do
Ensino Bilingue em 19 línguas moçambicanas, incluindo a portuguesa.
.
2. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano através do DAQUI – Departamento de
Aquisições, convida as empresas interessadas e qualificadas para o objecto de contratação para
apresentarem propostas em envelopes fechados para maquetização, impressão e distribuição
dos programas do 1º e 2º ciclos do Ensino Bilingue em 19 línguas moçambicanas, incluindo a
portuguesa, realizado por único Lote.
3. Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações no endereço abaixo indicado
a partir do dia 09 de Agosto de 2021, durante as horas normais do expediente e levantar
os Documentos de Concurso, mediante apresentação de um comprovativo de depósito da
importância não reembolsável de 1.000,00 MT (Mil Meticais) na seguinte conta:
Titular: MINED
Moeda: MZN
Banco: Standard Bank,
Conta nº.: 108-202374-100-8
NIB: 000301080202374100805

3. O período de validade das propostas é de 120 dias.

3. O período de validade das propostas é de 120 dias.

4. As Propostas devem ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 21 de Setembro de
2021 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.00 horas do dia 21 de Setembro
de 2021 na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

4. As Propostas devem ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 14 de
Setembro de 2021 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.00 horas do
dia 14 de Setembro de 2021 na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições
Avenida 24 de Julho nº 167, 7º Andar
Tel.: +258 21 490335
Maputo - Moçambique
Email: L_daqui@mined.gov.mz

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições
Avenida 24 de Julho nº 167, 7º Andar
Tel.: +258 21 490335
Maputo - Moçambique
Email: L_daqui@mined.gov.mz

5. As propostas devem ser acompanhadas de garantia provisória no valor de:
Lote 01 – 95.000,00MT(Noventa e cinco mil Meticais), com validade de 150 dias.
Lote 02 – 60.000,00MT(Sessenta mil Meticais), com validade de 150 dias.
Lote 03 – 95.000,00MT(Noventa e cinco mil Meticais), com validade de 150 dias.

5. As propostas devem ser acompanhadas de garantia provisória no valor de 50.000,00MT
(Cinquenta mil Meticais), com validade de 150 dias.

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 08 de
Março.
Maputo, Julho de 2021

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
08 de Março.
Maputo, Julho de 2021
DAQUI

DAQUI
7319

7319
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CIDADE DE MAPUTO
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSO
1. O Serviço de Actividades Económicas da Cidade de Maputo convida empresas interessadas a apresentar propostas fechadas, para os seguintes concursos:
N.º do Concurso

Actividade/
Objecto de Contratação

Modalidade de
Contratação

Validade das
Propostas

Data e Hora de Entrega
de Propostas

Data e Hora de Abertura
de Propostas

Valor do Documento do
Concurso (MT)

28/CSRECM/
SAECM/UGEA/21

Prestação de Serviços de Produção e Gestão de Eventos Virtuais (Live)
para a Realização da IIª Edição do Festival da Costa do Sol

Concurso Público

90 Dias

27/8/2021
9.00 horas

27/8/2021
9.15 horas

1.500,00

2. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações na Secretaria do Serviço de Actividades Económicas da Cidade de Maputo, sita nas instalações da extinta Direcção de Cultura e Turismo da
Cidade de Maputo, na Avenida 25 de Setembro, n º 1502, 3º Andar, Tel.: n.º 21310912/ Cel:– 821604953 – 844128939, a fim de examinar os documentos dos Concursos ou levantá-los pela importância não
reembolsavel, ao custo discriminado na Tabela acima, a depositar na Conta /BCI: 21278162610001 em nome do Serviço de Actividades Económicas da Cidade de Maputo – Com o descritivo ‘‘Caderno
de Encargo’’.
3. O Concurso é regido pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto n º 5/2016, de 8 de Março.
A Autoridade Competente
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES
_______________________________________________________________________________

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÕES
_______________________________________________________________________________

Anúncio de Concurso Público Nacional

Anúncio de Concurso Público Nacional

Nº FASE -178/21/DAQUI/RFB/GO
_____________________________________

Nº FASE -169/21/DAQUI/RFB/GO
_____________________________________

Aquisição e Distribuição de Equipamento Informático para Garantir
o Armazenamento de Conteúdos Digitais e Multimídias nas Rádios
Comunitárias e no MINEDH

Impressão e Distribuição de 600.000 Livros de Literacia e
Numeracia para Alfabetização

1. O Governo de Moçambique recebeu um crédito da Associação de Desenvolvimento Internacional
para apoio ao Plano Estratégico do Sector da Educação de Moçambique e pretende aplicar
parte deste financiamento para cobrir pagamentos elegíveis no Contrato para a aquisição e
distribuição de equipamento informático para garantir o armazenamento de Conteúdos
Digitais e Multimídias nas Rádios Comunitárias e no MINEDH.

1. O Governo de Moçambique recebeu um crédito da Associação de Desenvolvimento
Internacional para apoio ao Plano Estratégico do Sector da Educação de Moçambique
e pretende aplicar parte deste financiamento para cobrir pagamentos elegíveis no
Contrato para a Impressão e distribuição de 600.000 livros de Literacia e Numeracia
para alfabetização.

2. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano através do DAQUI – Departamento de
Aquisições convida empresas interessadas e qualificadas a apresentarem propostas em envelopes
fechados para aquisição e distribuição de equipamento informático para garantir o armazenamento
de Conteúdos Digitais e Multimídias nas Rádios Comunitárias e no MINEDH acima, realizado por
Lotes:

2. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano através do DAQUI – Departamento
de Aquisições convida empresas interessadas e qualificadas para o objecto de contratação
a apresentarem propostas em envelopes fechados para Impressão e distribuição de
600.000 livros de Literacia e Numeracia para alfabetização, realizado por Único Lote.

•

Lote 1 – Computadores de Mesa, UPS e Tripés

•

Lote 2 – Computadores Portáteis e Discos Externos.

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações no endereço abaixo indicado a partir
do dia 9 de Agosto de 2021, durante as horas normais do expediente e levantar os Documentos de
Concurso, mediante apresentação de um comprovativo de depósito da importância não reembolsável
de 1.000,00MT (mil meticais) na seguinte conta:
Titular: MINED
Moeda: MZN
Banco: Standard Bank,
Conta nº.: 108-202374-100-8
NIB: 000301080202374100805

3. Os concorrentes interessados poderão obter mais informações no endereço abaixo
indicado a partir do dia 9 de Agosto de 2021, durante as horas normais do expediente
e levantar os Documentos de Concurso, mediante apresentação de um comprovativo de
depósito da importância não reembolsável de 1.000,00MT (mil meticais) na seguinte
conta:
Titular: MINED
Moeda: MZN
Banco: Standard Bank,
Conta nº.: 108-202374-100-8
NIB: 000301080202374100805
3. O período de validade das propostas é de 120 dias.

3. O período de validade das propostas é de 120 dias.
4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 23 de Setembro
de 2021 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.00 horas do dia 23 de Setembro
de 2021 na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.

4. As propostas deverão ser entregues no endereço abaixo até às 10.00 horas do dia 16 de
Setembro de 2021 e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, às 10.00 horas
do dia 16 de Setembro de 2021 na presença dos concorrentes que desejarem comparecer.
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições
Avenida 24 de Julho n.º 167, 7º Andar
Tel.: +258 21 490335
Maputo - Moçambique
Email: L_daqui@mined.gov.mz

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
Departamento de Aquisições
Avenida 24 de Julho n.º 167, 7º Andar
Tel.: +258 21 490335
Maputo - Moçambique
Email: L_daqui@mined.gov.mz

5. As propostas deverão ser acompanhadas de garantia provisória no valor de 40.000,00MT
(quarenta mil meticais), com validade de 150 dias.

5. As propostas deverão ser acompanhadas de garantia provisória no valor de:
Lote 1 – 35.000,00MT (trinta e cinco mil meticais), com validade de 150 dias.
Lote 2 – 15.000,00MT (quinze mil meticais), com validade de 150 dias.
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.

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, Julho de 2021

Maputo, Julho de 2021

DAQUI

DAQUI
7319
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ANÚNCIO DE VAGA

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

Empresa pesqueira líder no mercado pretende recrutar para o seu quadro do pessoal um Engenheiro ou Técnico Superior de Refrigeração Industrial para a Cidade da Beira.

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Art. 64, nº 2, Regulamento de Contratação de Empreitada de
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica-se a Adjudicação do
Concurso acima as propostas abaixo:
FASE – 201/DAQUI/RFP/NC
Prestação de serviços de emissão de reservas e passagens aéreas, doméstico,
regional e internacionais.

Principais Tarefas:
• Liderar a equipa de Manutenção de Refrigeração;
• Solucionar problemas técnicos que ocorrem com os equipamentos em operação na empresa;
• Diagnosticar e executar serviços de manutenção nos equipamentos de refrigeração;
• Administrar a equipa de Manutenção de Refrigeração, guiando-a em suas tarefas e responsabilidades e fazendo
treinamentos técnicos;
• Zelar pela ordem e conservação das ferramentas, equipamentos e materiais sob sua responsabilidade;
• Fazer o correcto uso dos equipamentos de protecção individual e cumprir com todas as medidas de segurança
estabelecidas pela empresa;
• Cumprir com os procedimentos, código de conduta e políticas internas existentes na empresa;
• Executar outras atribuições correlatas, de acordo com a necessidade da área.
Requisitos:

LOTE 1
Concorrente: TARA TRAVEL
Preço com IVA: 25,000,000,00MT (vinte e cinco milhões meticais);
LOTE 2
Concorrente: SK, LDA
Preço com IVA: 25,000,000,00MT (vinte e cinco milhões meticais);

•

Ensino superior em Refrigeração Industrial;

•
•
•
•
•

Conhecimentos em Sistemas de Refrigeração (Freon e Amoniaco) - Eliminatório;
Bom domínio da línguas portuguesa e conhecimentos básicos da língua inglesa;
Conhecimentos de informática de acordo com a função;
Fortes habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal;
Experiência mínima de 5 anos;

•

Forte sentido de responsabilidade.

Benefícios:
• A oportunidade de integrar uma empresa sólida e reconhecida no mercado, que proporciona boas condições de
trabalho e remuneração compatível com as qualificações e experiência demonstrada.

FASE – 063/DAQUI/RFB/GO
Serviços de impressão e distribuição do livro do 1º ano de Matemática, Língua
Portuguesa e Línguas Moçambicanas.

Notas:
• Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados;

Concorrente: MINERVA PRINT
Preço com IVA: 13,657,958,00MT (treze milhões, seiscentos e cinquenta e
sete mil, novecentos e cinquenta e oito meticais).

Como se Candidatar:
1. Documentação
• Carta de Apresentação
• Curriculum Vitae

•

•

Indique a fonte desta vaga na sua candidatura: Jornal “Notícias”.

Registo Criminal

DAQUI
2. Candidatura
Envie um email para svieira@pescamoz.com ou angelica@pescamoz.com e indique o assunto “Engenheiro ou Técnico Superior de Refrigeração Industrial” até ao dia 15 de Agosto de 2021.

Avenida 24 de Julho 167, Telephone 258 21 492973, Fax: 258 1 492196, Maputo, MOZAMBIQUE
7319

8171

ANÚNCIO DE VAGA
OFICIAL DE SAÚDE
A Aldeias das Crianças SOS Moçambique é membro
da SOS Kinderdorf International, uma das maiores
organizações não governamentais dedicada a apoio
de crianças sem cuidados parentais adequados ou
em risco de perdê-los. Em Moçambique, a organização está estabelecida em seis províncias, designadamente Maputo, Inhambane, Sofala, Manica, Tete e
Cabo Delgado.

f) Oferecer assistência integral e resolutiva;
g) Determinar os riscos em que as crianças estão
expostas em determinadas épocas e apresentar recomendações a Assistente Social;
h) Controlar as cadernetas de saúde para cada
membro ou processo clínico;
i) Agendar actividades de consultas locais semanalmente ou numa unidade fora da Aldeia;

A Aldeia pretende recrutar para o seu quadro de pessoal um (1) Oficial Saúde para a Aldeia de Tete.

j) Previnir a eclosão de doenças agudas;

Principais Responsabilidades:

k) Definir metas que devem ser, ao mesmo tempo, desafiadoras e factíveis;

Prestar Assistência médica à Crianças da Aldeia:
a) Atendimento imediato sempre que for solicitado pela Direcção da Aldeia;
b) Receber da Assistente social a agenda de consultas;
c) Rastrear, registar e informar todos utentes sobre a sua situação de saúde;
d) Organizar o serviço pautando pelos eventos
agudos, e com maior relênvancia pelos problemas/condições crônicas;
e) Promover a saúde, identificar precocemente e
controlar as patologias de relevância;

l) Definir em conjunto com a Direcção da Aldeia
acções de saúde relevantes para a promoção
da saúde, prevenção de doenças, resolução de
problemas de saúde.
Principais requisitos
a) Qualificação Académica: Licenciatura em Psicologia Clínica ou Saúde Pública com especialidades em Aconselhamento em Psicologia,
Serviço Social, Psiquiatria, Cuidados de Saúde
Mental e Educação Infantil.
b) Experiência: Mínimo de 3 anos de experiência
em ONGs Internacionais e Clusters humanitá-

rios a nível nacional;
c) Fortes habilidades organizacionais e de supervisão;
d) Fortes habilidades interpessoais e capacidade
de trabalhar em diferentes ambientes culturais;
e) Fortes habilidades de coordenação, fortes habilidades de comunicação;
f) Proficiência básica no uso de MS Office, e-mail
e outros aplicativos de computador;
g) Capacidade de trabalhar em ambientes de trabalho adversos e viajar frequentemente para o
campo até 70% do tempo de trabalho;
h) Capacidade de compilar e produzir relatórios
de progresso de projeto mensais, trimestrais e
anuais de boa qualidade.
Como Candidatar-se
Os candidatos interessados poderão submeter
os seus CV´s, acompanhados pela carta de Interesse e demais documentos que possam reforçar a sua candidatura: Fotocópia do B.I., Certificado de habilitações, 3 Cartas “Oficiais” de referências, através do seguinte correio electrónico:
Recruitment.SOS@soscvs.org.mz, indicando no
Assunto “TETE-OS/2021” até ao dia 5/8/2021.

Encoraja-se a candidatura de mulheres e apenas os
candidatos Pré-Seleccionados serão contactados!
8183
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Ex. mo. Accionista

ANÚNCIO DE VAGAS

Maputo, aos 29 de Julho de 2021

ASSUNTO: Convocatória da Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade
Ex. mo (a) Sr.(a),
Vimos, pela presente, convocar V. Exa. para a Reunião de Assembleia Geral Extraordinária da
Sociedade Machangulo SA, com sede na Rua de Kassuende, número 151, Rés-do-Chão, na Cidade de
Maputo, com o capital social de 106.300,00MT (cento e seis mil e trezentos meticais), matriculada
junto da Conservatória do Registo das Entidades Legais sob o número 7413, contribuinte fiscal
número 400277702, a realizar no dia 30 de Agosto de 2021, pelas dez horas, nos escritórios da
CGA, na Avenida 24 de Julho, Edifício Cimpor, em Maputo, para deliberar sobre os seguintes pontos
da Ordem de Trabalhos:
Ponto Um:

Deliberar sobre a nomeação dos Órgãos Sociais da Sociedade;

Ponto Dois: Decidir sobre outros assuntos que sejam do interesse da Sociedade.
Mais, informamos que, caso a Assembleia Geral não possa reunir-se na data acima agendada
por falta de representação do capital social exigido por lei ou pelos Estatutos da sociedade, a
Assembleia Geral acima referida será realizada no dia 17 de Setembro de dois mil e vinte e um,
pelas 10.00 horas, nos escritórios da CGA, na Avenida 24 de Julho, Edifício Cimpor, em Maputo,
com a mesma ordem de trabalhos, sendo aplicadas, nesta reunião, as regras relativas à Assembleia
Geral da segunda convocação, conforme o disposto no artigo 136, nº 4, do Código Comercial e do
artigo 12, nº 8 e nº 9 dos Estatutos da Sociedade.
Por último, informamos que, em cumprimento do disposto no artigo 415º do Código Comercial, se
encontram à disposição de V. Exas na sede social, para consulta, a partir desta data, os documentos
necessários à discussão dos pontos constantes da Ordem de Trabalhos.
Antecipadamente gratos pela atenção dispensada e pela Sua presença na aludida reunião de
Assembleia Geral da Sociedade, subscrevemo-nos atentamente e apresentamos a V. Exa. os nossos
melhores cumprimentos.
O Presidente da Mesa de Assembleia Geral

O Bureau de Maputo da Xinhua, a agência estatal de notícias da
China está à procura de correspondentes que sejam capazes
de produzir notícias e reportagens, fotos ou materiais de
vídeo com alto nível de profissionalismo sobre eventos noticiosos locais.
Temos um óptimo mecanismo de remuneração e uma plataforma
de desenvolvimento de carreira. Não é necessário ter domínio de
línguas estrangeiras, mas é necessária experiência em jornalismo, fotografia e produção de vídeos.
Envie o seu currículo e um exemplar do seu trabalho (através de
um link ou cópia digital) para o e-mail:
xhnamaputo2017@gmail.com, que estará aberto até final de
Agosto.
“O glorioso nascimento da República Popular de Moçambique
irá certamente abrir novos e amplos horizontes para um maior
fortalecimento da amizade entre os povos chinês e moçambicano e
as relações de amizade e cooperação entre os nossos dois países.”

John Williamson
8196

(Agência de Notícias Xinhua, 24 de Junho de 1975)

8198

TERMOS DE REFERÊNCIA (TdRs)

SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PARA A REGULARIZAÇÃO DO INVENTÁTRIO DA SOS
Criada em 1949, a Aldeias de Crianças SOS é uma organização internacional dinâmica de desenvolvimento social que trabalha a nível global com vista a atender às necessidades e proteger os interesses e direitos de crianças órfãs e vulneráveis. A nível Mundial,
a SOS existe em mais de 134 paises, sendo que em
Moçambique estão actualmente estabelecidas 6 Aldeias em Maputo, Inhambane, Beira, Chimoio, Tete
e Pemba.
Objectivo:
O consultor garantirá a precisão dos registos contabilisticos dos activos fixos da organização e preparará
a nota relacionada aos activos fixos para as Demonstrações Financeiras da SOS.
O consultor deverá fazer especificamente o seguinte:
1. A reconciliação dos registos de activos fixos entre
os módulos de Gestão de Activos (Fixed Assets Register) e o Balancete;
2. Analisar resultados do processo de depreciação
mensal dos activos;
3. Investigar erros no registo dos activos fixos e facilitar as correções;
4. Analisar os registos contabilísticos dos activos fixos em conformidade com as normas contabilisticas geralmente aceites e em conformidade com os
manuais de contabilidade da organização;

5. Assegurar que os valores de aquisições, alienações, ajustes e despesas de depreciação de activos
fixos do exercício sejam registados com precisão;
6. Reconciliar e regularizar as contas de activos fixos;
7. Monitorar a validade do plano de contas usado nos
lançamentos contabilisticos dos ativos fixos;
8. Processar a contabilização de activos fixos transferidos entre as diferentes companhias existentes
na organização;
9. Etiquetar todos os activos fixos da SOS Moçambique;
Duração do trabalho: 2 Meses
Entregáveis:
1. Inventário actualizado dos activos fixos da SOS;
2. Registo no sistema de contabilidade (Navision) de
todos os activos fixos;
3. Actualização dos mapas de depreciação dos activos fixos, incluindo no sistema Navision;
4. Etiquetagem de todos os bens da SOS Moçambique
(Escritório Nacional e Escritórios Provinciais);
5. Regularização de todo o sistema de registo e controlo dos activos fixos da organização.

Requisitos:
Grau universitário em Administração de Empresas, Finanças / Contabilidade ou áreas relacionadas. Qualificações profissionais em Contabilidade
(CPA, CA, ACCA) constituem uma vantagem.
- São necessários 3-5 anos de experiência em contabilidade; preferencialmente na contabilização de activos fixos;
- O elevado domínio do MS office excell é imprescindível;
- Excelentes habilidades de organização, atenção
aos detalhes, precisão e exatidão são necessárias;
- Experiência anterior em trabalhar com sistemas
de contabilidade (preferencialmente Navision)
é uma vantagem distinta;
- Experiência comum em Organizações não Governamentais (ONG’s), é desejável.
Submissão de Propostas
Todos os interessados nesta consultoria, poderão por
favor enviar as suas propostas detalhadas em formato físico nas nossas instalações, cita na Av. 24 de Julho, n.º 3260, Bairro do Alto Maé, Cidade de Maputo.
Solicita-se que o candidato envie um CV com “Consultor de gestão de activos fixos” na linha de assunto para recruitment.SOS@soscvs.org.mz até dia
5/8/2021.
8183
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DO DISTRITO DA MATOLA
Av. 5 de Fevereiro, nº 328 I Tel. 21-780895-Matola
2ª SECÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE ARSÉNIO ALBERTO SITOE

EDITAL
Faz saber que, pela 2ª Secção Criminal deste Tribunal Judicial do
Distrito da Matola, nos Autos de Acção Executiva para Pagamento
de Quantia Certa, nº 63/20/E, movida pela exequente Cláudia Maria
Benjamim Sitoe Uamusse, casada, de 41 anos de idade, natural de
Maputo e residente no Bairro Central, Av. Guerra Popular, nº 1121,
devidamente representada pelo seu mandatário judicial, o Doutor
Tomás Alberto Tangune, com domicílio profissional nesta cidade de
Maputo, contra Mauro Jorge da Costa Marcelino, de nacionalidade
moçambicana, solteiro, natural de Quelimane, província da Zambézia,
filho de Francisco Xavier Marcelino e de Ivone Cândida Marcelino
Rodrigues da Costa Marcelino, residente no Bairro da Sommerschield,
Rua Lucas Elias Kumato, nº 214, R/C, actualmente em parte incerta,
com os contactos 85-2643844/86-7650077, para no prazo de 10 (dez)
dias, pagar a quantia exequenda, no valor de 250 000,00MT (duzentos
e cinquenta mil meticais), deduzir, querendo, oposição por meio de
embargos, pelos fundamentos constantes da petição inicial, cujos
duplicados se encontram à disposição no Cartório deste Tribunal, onde
poderão ser solicitados em qualquer dia útil, dentro das horas normais
de expediente. Advertindo-se-lhe de que a falta de contestação importa
a condenação no pedido.
Matola, aos 13 de Junho de 2021
A Escrivã de Direito
Marta Berta Matine
A Juíza de Direito
Eza Carlota da Lúcia Matsinhe Mondlane

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão n.º 345, R/C

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

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte
e dois de Julho de dois mil e vinte e um, exarada de folhas nove a
dez, do livro de notas para escrituras diversas número trezentos
e sessenta, traço “B”, do Segundo Cartório Notarial de Maputo,
perante mim, Danilo Momade Bay, Conservador e Notário Superior
em exercício no referido Cartório, foi celebrada uma Escritura de
Habilitação de Herdeiros por óbito de Arsénio Alberto Sitoe, de
vinte e nove anos de idade, no estado de casado sob o regime de
comunhão de bens adquiridos com Cristovia Arlindo Mazive Sitoe,
que era de nacionalidade moçambicana, com última residência
habitual no Bairro da Machava, filho de Alberto Francisco Sitoe e de
Joana Samuel Macuácua.
Que o falecido não deixou testamento ou qualquer outra disposição

da sua última. Deixando como única e universal herdeira de todos
seus bens, sua esposa Cristovia Arlindo Mazive Sitoe, viúva, que
ocupa simultaneamente a posição de meeira, natural de Maputo,
onde reside.
Que segundo a lei não há quem com ela possa concorrer a esta
sucessão, que da herança fazem parte bens móveis e imóveis,
incluindo contas bancárias.
Está conforme
Maputo, aos 26 de Julho de 2021
A Notária
(Ilegível)

8186

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO DE FRANCISCO XAVIER DO TAUMATURGO PERREIRA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura pública de vinte
e um de Junho de dois mil e vinte e um, lavrada de folhas vinte e dois
verso a folhas vinte e quatro, do livro de notas para escrituras diversas
número duzentos e oitenta e três “C”, deste Quarto Cartório Notarial de
Maputo, perante mim, Sérgio João Soares Pinto, Conservador e Notário
Superior, em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de
Habilitação de Herdeiros por óbito de Francisco Xavier do Taumaturgo
Perreira, no estado de solteiro, natural de Maputo, de nacionalidade
moçambicana, de trinta e quatro anos de idade, com última residência no
Bairro da Polana-Cimento, “A”, KaMaxaquene, Cidade de Maputo, sem ter
deixado testamento ou qualquer outra disposição de sua última vontade.

Mais certifico pela operada escritura que foi declarado como único
e universal herdeiro da quota disponível de todos seus bens, seu pai
Gregório Armindo Tamaturgo Pereira, viúvo, natural de Marromeu, de
nacionalidade moçambicana.
Que não deixou outras pessoas que por lei com ele possam concorrer à
sucessão da herança e que dela fazem parte bens móveis e imóveis.
Está conforme
Maputo, aos 28 de Junho de dois mil e vinte e um
O Conservador e Notário Técnico
(Ilegível)
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República de Moçambique
CONSELHO EXECUTIVO PROVINCIAL DE MANICA
DIRECÇÃO PROVINCIAl DE SAÚDE
UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

ANÚNCIO DE CONCURSOS
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A Direcção Provincial de Saúde de Manica convida Empresas Elegíveis interessadas a apresentarem propostas em cartas fechadas, para os seguintes Concursos.

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

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE MARIA
ANGÉLICA MASSINGA E
ALFREDO QUIVE
Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura de vinte e um
de Julho de dois mil e vinte e um,
exarada de folhas um a dois verso,
do livro de notas para escrituras
diversas número trezentos e sessenta
e um, traço “B”, do Segundo Cartório
Notarial de Maputo, perante mim,
Lécio Dirceu Cumbe, Conservador
e Notário Superior em exercício no
referido Cartório, foi celebrada uma
Escritura de Habilitação de Herdeiros
por óbito de Maria Angélica
Massinga, de cinquenta e quatro anos
de idade, no estado de casada com
Alfredo Quive, natural de Manjacaze,
com última residência habitual em
KaTembe, filha de Alfredo Massinga e
de Paulina Mondlane.
Foi celebrada uma Escritura de
Habilitação de Herdeiros por óbito de
Alfredo Quive, de sessenta e quatro
anos de idade, no estado de viúvo,
natural de Manjacaze, com última
residência habitual no Bairro Chali,
quarteirão cinco, filho de Lisboa
Quive e de Rossina Dumbe Lhate.
Que os falecidos não deixaram
testamento ou qualquer outra
disposição da sua última vontade,
deixaram como único e universal
herdeiro de todos seus bens, seu
filho Ireneu Alfredo Quive, solteiro,
maior, natural de Maputo.
Que segundo a lei não há quem com
ele possa concorrer a esta sucessão,
que da herança fazem parte bens
móveis e imóveis, incluindo contas
bancárias.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL E
NOTARIADO DE MARRACUENE

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO
POR ÓBITO DE CARLOTA CARLOS
MAPOSSE

Certifico, para efeitos de
publicação, que por escritura
de vinte e quatro de Junho de
dois mil e vinte e um, exarada
de folhas cinquenta e quatro, do
livro de notas para escrituras
diversas número um “B” barra
dois mil e vinte e um, desta
Conservatória do Registo Civil
de Marracuene, com funções
notariais, a cargo de António
Almeida Carroça, Conservador
e Notário Superior, foi celebrada
uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de Carlota
Carlos Maposse, de vinte e seis
anos de idade, solteira, filha
de Carlos Armando Maposse
e de Laura Fernando Muianga,
com última residência em
Marracuene.
Que a falecida não deixou
testamento ou qualquer outra
disposição de última vontade.
Deixou como única e universal
herdeira dos seus bens, sua
filha Irene António Come,
menor de idade, natural e
residente em Marracuene.
Que segundo a lei não há
pessoas que lhe prefiram ou
que possam concorrer a esta
sucessão à indicada herdeira.
Que da herança fazem parte
bens móveis e imóveis,
incluindo contas bancárias.

Nºdo Concurso

Objecto do Concurso

Data E Hora de Entrega
das Propostas

74.250,00Mts

09.08.21
08.00 horas

UGEA/ Edifício do antigo Governo
Provincial 1º Andar

N/A

09.08.21
10.00 horas

UGEA/ Edifício do antigo Governo
Provincial 1º Andar

N/A

09.08.21
12.00 horas

UGEA/ Edifício do antigo Governo
Provincial 1º Andar

09.08.21
12.30 horas

N/A

10.08.21
08.00 horas

UGEA/ Edifício do antigo Governo
Provincial 1º Andar

10.08.21
08.30 horas

10.08.21

UGEA/ Edifício do antigo Governo
Provincial 1º Andar

10.08.21

Marracuene, aos seis de Junho de dois mil
e vinte e um

Maputo, aos 27 de Julho de 2021
A Notária Técnica
(Ilegível)
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Fornecimento de Material de Escritório

Limitado nº 02/DPSMUGEA/2021

Fonecimento de Serviços de Serigrafia, Camisetes,
Bonés e Capulanas

Limitado nº 03/DPSMUGEA/2021

Fornecimento de Mobiliário de Escritório

Limitado nº 04/DPSMUGEA/2021

Fornecimento de serviços de Cópias e encadernação

Público nº 05/DPSMUGEA/2021

Fornecimento de serviços de manutenção e reparação de viaturas ligeiras e pesadas

75.000,00Mts

Limitado nº 06/DPSMUGEA/2021

Fornecimento de Equipamento informático e de Reprográfia

N/A

10.08.21
12.00 horas

UGEA/ Edifício do antigo Governo
Provincial 1º Andar

10.08.21
12.30 horas

Público nº 07/DPSMUGEA/2021

Fornecimento de Material Consumíveis de Escritório.

69.000,00Mts

11.08.21
08.00 horas

UGEA/ Edifício do antigo Governo
Provincial 1º Andar

11.08.21
08.30 horas

Fornecimento de Serviços de Aluguer de Viaturas,
Lote 1.

N/A

11.08.21
10.00 horas

UGEA/ Edifício do antigo Governo
Provincial 1º Andar

11.08.21
10.30 horas

Fornecimento de Serviços de Aluguer de Viaturas
Lote 2.

N/A

11.08.21
12.00 horas

UGEA/ Edifício do antigo Governo
Provincial 1º Andar

11.08.21
12.30 horas

Fornecimento de Material de Higiene e Limpeza.

N/A

12.08.21
08.00 horas

UGEA/ Edifício do antigo Governo
Provincial 1º Andar

12.08.21
08.30 horas

N/A

12.08.21
10.00 horas

UGEA/ Edifício do antigo Governo
Provincial 1º Andar

12.08.21
10.30 horas

N/A

12.08.21
12.00 horas

UGEA/ Edifício do antigo Governo
Provincial 1º Andar

12.08.21
12.30 horas

180.000,00Mts

13.08.21
08.00 horas

UGEA/ Edificio do antigo Governo
Provincial 1º Andar

13.08.21
08.30 horas

Limitado nº 08/DPSMUGEA/2021

Limitado nº 09/DPSMUGEA/2021

10.00 horas

Maputo, aos 13 de Julho de 2021
A Escriturária
Noémia Mussane
Verifiquei
O Juiz de Direito
José Alfredo Macaringue

10.30 horas

Limitado nº 11/DPSMUGEA/2021

Fornecimento de Géneros Alimentícios.

Público nº 12/DPSMUGEA/2021

Fornecimento de Combustíveis e Lubrificantes.

Limitado nº 13/DPSMUGEA/2021

Fornecimento de serviços Hoteleiros para formação,
seminários, conferências, Hospedagem e fornecimento de refeições na Província de Manica

N/A

13.08.21
10.00 horas

UGEA/ Edifício do antigo Governo
Provincial 1º Andar

13.08.21
10.30 horas

Fornecimento de Serviços de Aluguer de Sala, Lanche e Refeições para Formação nos Distritos de Manica e Guro, Lote 1.

N/A

13.08.21
12.00 horas

UGEA/ Edifício do antigo Governo
Provincial 1º Andar

13.08.21
12.30 horas

Fornecimento de Serviços de Aluguer de Sala, Lanche e Refeições para Formação nos Distritos de Sussundenga, Gondola e Mussourize Lote 2.

N/A

13.08.21
13.00 horas

UGEA/ Edifício do antigo Governo
Provincial 1º Andar

13.08.21
13.30 horas

Fornecimento de serviços de manutenção e reparação de bens Imóveis, Lote 1.

N/A

16.08.21
08.00 horas

UGEA/ Edifício do antigo Governo
Provincial 1º Andar

16.08.21
08.30 horas

Fornecimento de serviços de manutenção e reparação de bens Imóveis, Lote 2.

N/A

16.08.21
10.00 horas

UGEA/ Edifício do antigo Governo
Provincial 1º Andar

16.08.21
10.30 horas

Fornecimento de serviços de manutenção e reparação de bens Imóveis, Lote 3.

N/A

16.08.21
12.00 horas

UGEA/ Edifício do antigo Governo
Provincial 1º Andar

16.08.21
12.30 horas

Limitado nº 16/DPSMUGEA/2021

Fornecimento de ElectroDoméstico e Mobiliário de
Habitação

N/A

17.08.21
08.00 horas

UGEA/ Edifício do antigo Governo
Provincial 1º Andar

17.08.21
08.30 horas

Limitado nº 17/DPSMUGEA/2021

Fornecimento de Equipamento de Refrigeração

N/A

17.08.21
10.00 horas

UGEA/ Edifício do antigo Governo
Provincial 1º Andar

11.08.21
10.30 horas

ANÚNCIO
Pela Terceira Secção do Tribunal Judicial da Cidade
de Maputo, na Acção Executiva para Pagamento de
Quantia Certa, sob a Forma de Processo Ordinário, nº
35/19-R, movida pelo exequente Nosso Banco, contra a
executada AJC Moçambique, Lda., com último domicílio
conhecido na Avenida da Malhangalene, nº 208, Cidade
de Maputo, ora em parte incerta, é esta executada citada
para pagar a quantia de 480 782,42MT (quatrocentos
e oitenta mil, setecentos e oitenta e dois meticais
e quarenta e dois centavos), no prazo de dez dias,
após finda a dilação de trinta dias, contados da data
da segunda e última publicação deste anúncio no jornal
“Notícias”, ou, no mesmo prazo, nomear à penhora bens
suficientes para tal pagamento e do mais que acrescer,
ou deduzir a oposição que tiver, querendo, nos termos
do artigo 812º e seguintes do Código do Processo Civil,
sob pena de, não o fazendo, devolver-se esse direito
ao exequente, prosseguindo a execução seus termos
ulteriores, conforme tudo melhor consta da petição
inicial, cujo duplicado se encontra à disposição nesta
Secção, onde poderá ser solicitado em qualquer dia útil,
dentro das horas normais de expediente.

09.08.21
10.30 horas

Fornecimento de Material de Construção.

Limitado nº 14/DPSMUGEA/2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
3ª SECÇÃO

09.08.21
08.30 horas

Limitado nº 10/DPSMUGEA/2021

O Técnico
(Ilegível)
8173

Local de Abertura das Proposta

Público nº 01/DPSMUGEA/2021

Está conforme

Está conforme

Data e Hora de
Abertura

Garantia Provisória

Limitado nº 15/DPSMUGEA/2021

Limitado nº 18/DPSMUGEA/2021

Fornecimento de Fichas e Impressos Clínicos.

N/A

17.08.21
12.00 horas

UGEA/ Edifício do antigo Governo
Provincial 1º Andar

17.08.21
12.30 horas

Limitado nº 19/DPSMUGEA/2021

Construção de Maternidade Tipo 2 no Distrito de Guro
na Localidade de Nhansana

N/A

18.08.21
10.00 horas

UGEA/ Edifício do antigo Governo
Provincial 1º Andar

18.08.21
10.30 horas

1.

Os Concorrentes interessados poderão obter mais informações, examinar os documentos do Concurso ou levantá-los na Direcção Provincial de Saúde de Manica – Unidade Gestora Executara
das Aquisições (UGEA) AV.25 de Setembro, Prédio antigo Governo 1º Andar, telefones 251-24560, 251-24360, Fax: 25122111, pela importância não reembolsável de 1.500,00Mts (Mil
quinhetos meticais), para a obra da maternidade e os restante concursos 1.000,00Mts (Mil Meticais), a ser depositado na Conta 89534784 do Millenium BIM pertencente a esta Direcção.

2.

O período de validade das propostas será de 21 dias a contar da data de públicação do presente anúncio.

3.

As propostas deverão estar devidamente celadas e entregues no endereço e nos prazos acima e serão abertas em sessão pública, no mesmo endereço, na presença dos concorrentes que
desejarem comparecer, acompanhadas de uma garantia provisória nos Concurso Públicos válida por 120 dias, de acordo com o seguinte:

4.

Endereço para entrega e abertura de propostas: Direcção Provincial de Saúde de Manica – Unidade Gestora Executora das Aquisições (UGEA), sita na AV.25 de Setembro, Prédio antigo
Governo, telefones 251-24560, 251-24360, Fax: 25122111.

5.

Os Concurso serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado aprovado pelo Decreto nº05/2016,
de 08 de Março.
Chimoio, aos 20 de Julho 2021
O DIRECTOR PROVINCIAL
Dr. Firmino Vidade Jaqueta
(Médico de Saúde Pública Principal)
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Acesse https://t.me/Novojornal
PUBLICIDADE

Quinta-feira, 29 de Julho de 2021
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CONCURSO PÚBLICO N.º OP15/SNV/21

REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES - RA

Anúncio Público para Aquisição de Viaturas

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

SNV é uma organização Holandesa sem fins lucrativos de desenvolvimento internacional. Fundada
na Holanda há mais de 50 anos, construímos uma presença local, a longo prazo em mais de 25
países mais pobres na Ásia, África e América Latina. Acreditamos que ninguém deveria viver na
pobreza. Dedicamo-nos a apoiar uma sociedade na qual todas as pessoas, independentemente de
raça, classe ou gênero, têm da liberdade de procurar o seu desenvolvimento sustentável. O nosso
foco é aumentar a renda das pessoas e oportunidades de emprego em sectores produtivos, como
a agricultura, bem como melhorar o acesso a serviços básicos, como energia, água, saneamento e
higiene.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA PARA
CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS T2 EM MARRABO, PROVÍNCIA DE ZAMBÉZIA

1. A SNV Moçambique convida por este meio, empresas interessadas e ilegíveis a apresentarem
propostas para fornecimento de duas (2) viaturas com as seguintes características:
Item N°

Descrição

Quantidades

1

Dupla cabina, Pick-up com canopy; Motor a diesel 4x4,
Transmissão Manual; Cilindrada – 2.2

1. Nos termos do artigo 252 do Decreto n.º 5/2016, de 8 de Março, que aprova o Regulamento
de Contratação de Empreitada de Obras Públicas e Prestação de Serviços ao Estado, o
FFH, convida a todos consultores elegíveis e interessados, a manifestarem interesse para a
realização dos serviços acima citados.
2. Os consultores interessados deverão fornecer informações detalhadas indicando que são
qualificados para a prestação de serviços através da descrição da empresa, experiência na
execução de serviços de fiscalização de construção de casas sociais e disponibilidade do
pessoal apropriado para a realização dos mesmos.
3. A avaliação da manifestação de interesse será baseada em:

2 viaturas

- Experiência Geral do Consultor;

2. O período de validade da proposta deverá ser de 30 dias úteis, no mínimo.
3. O convite está aberto a todos os concorrentes legalmente registados e/ou ilegíveis (anexar
documentação relativa), pelo que, o processo será regido de acordo com as normas e
procedimentos em vigor na SNV Moçambique.
Envio de Propostas
As propostas deverão ser enviadas para o email mzprocurement@snv.org, fazendo referência ao
assunto, as propostas deverão ser entregues a partir da data da publicação deste anúncio, sendo
que a data-limite para a submissão da proposta será o dia 9 de Agosto de 2021 até às 12.00 horas.
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- Experiência do Consultor para a execução dos serviços de fiscalização de construção de
casas e obras similares;
- Qualificação e competência do pessoal disponível para a realização dos serviços.
4. As empresas melhor qualificadas serão seleccionadas para a lista curta e posteriormente
convidadas a submeterem as propostas técnica e financeiras.
5. Os interessados deverão submeter as expressões de interesse (1 original e 2 cópias) até às
11.00 horas do dia 13/9/2021 em envelopes selados e a indicarem claramente o objecto
conforme acima descrito.
6. Endereço para a submissão dos documentos:
FFH, FP - Zambézia, Rua Francisco Manyanga, n.º 347, 1º andar, Cidade de Quelimane.
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 n.º 5/2016,
de 8 de Março.
Maputo, Julho de 2021
O Chefe da RA
(Ilegível)

FUNDO PARA O FOMENTO DA HABITAÇÃO, FP
REPARTIÇÃO DE AQUISIÇÕES - RA

7318

ANÚNCIO DE CONCURSOS
O Fundo para o Fomento de Habitação, FP (FFH-FP) convida concorrentes elegíveis a apresentarem propostas seladas para os concursos
abaixo indicados:
No de
Ordem

01

Modalidade
Contratação
e Respectiva
Referência

Objecto do Concurso

Concurso Público
No 16/FFH/2021

Prestação de serviços
para concepção,
instalação e
manutenção de um
Software Integrado
de Administração e
Gestão de Empresa
Empreitada para
construção de 25
Casas T2 em Marrabo,
Província da Zambézia
- Lote 1 (12 casas)

02

Concurso Público
No 17/FFH/2021
Empreitada para
construção de 25
casas T2 em Marrabo,
província da Zambézia
- LOTE 2 (13 casas)

Data, Hora e Local
Data, Hora e Local de
de Abertura de
Entrega de Documentos
Data, hora e Visita
Documentos de
de Qualificação e
ao Local
Qualificação e Propostas
Propostas
18/8/2021
18/8/2021
10.15 horas,
10.00 horas,
FFH, FP – Sede
FFH, FP – Sede
N/A
Av. Albert Luthuli, n.º962, Av. Albert Luthuli, n.º 962,
R/C , Cidade de Maputo R/C , Cidade de Maputo
Cell: 84 321 9962
Cell: 84 321 9962
14/9/2021
14/9/2021
10/8/2021
Hora: 9.00 horas
9.45 horas, FFH, FP –
9.30 horas, FFH, FP –
Concentração na
Zambézia
Zambézia
Delegação Provincial
Rua Francisco Manyanga, Rua Francisco Manyanga, do FFH, FP de Cabon° 347, 1º andar, Cidade n° 347, 1º andar, Cidade Delgado e a partida
de Quelimane
de Quelimane
para o local da obra
será às 10.00 horas
Cell: 84 321 993
Cell: 84 321 9938
14/9/2021
14/9/2021
10/8/2021
Hora: 9.00 horas
10.30 horas, FFH, FP –
10.45 horas, FFH, FP –
Concentração na
Zambézia
Zambézia
Delegação Provincial
Rua Francisco Manyanga, Rua Francisco Manyanga, do FFH, FP de Cabon° 347, 1º andar, Cidade n° 347, 1º andar, Cidade Delgado e a partida
de Quelimane
de Quelimane
para o local da obra
será às 10.00 horas
Cell: 84 321 9938
Cell: 84 321 993
28/9/2021
9.30 horas, FFP, FP –
Cabo-Delgado

03

04

1.
2.
3.
4.
5.

28/9/2021
9.45 horas, FFH, FP –
Cabo-Delgado

Empreitada para
construção de 25
casas T2 na cidade de Av. Eduardo Mondlhane, Av. Eduardo Mondlhane,
Pemba, província de nº 472, (edifício do APIE), nº 472, (edifício do APIE),
Cabo Delgado - LOTE 1
Cidade de Pemba
Cidade de Pemba
(12 casas)
Cell:
84
321
9950
Cell:
84 321 9950
Concurso Público
No 19/FFH/2021
28/9/2021
28/9/2021
Empreitada para
10.30 horas, FFH, FP –
10.45 horas, FFH, FP –
construção de 25
Cabo-Delgado
Cabo-Delgado
casas T2 na Cidade de
Av. Eduardo Mondlhane, Av. Eduardo Mondlhane,
Pemba, província de
Cabo Delgado - LOTE 2 nº 472, (edifício do APIE), nº 472, (edifício do APIE),
Cidade de Pemba
Cidade de Pemba
(13 casas)
Cell: 84 321 9950
Cell: 84 321 9950

Concurso
Publico No 21/
FFH,FP/2021

Prestação de serviços
de viagens

23/8/2021
10.00 horas
FFH, FP – Maputo
Avenida Albert Lithuli,
n.º 962 R/C
Tel. +258 21499612/18
– Fax. 258 21307119;
Cel: 84 3219 962

23/8/2021
10.15 horas
FFH, FP – Maputo
Avenida Albert Lithuli,
n.º 962 R/C
Tel. +258 21499612/18
– Fax. 258 21307119;
Cel: 84 3219 962

Data Prevista do Validade Garantia
Posicionamento
da
Provisória
dos Concorrentes Proposta
(MZN)

REPARTIÇÃO DAS AQUISIÇÕES - RA
Os concorrentes
serão notificados

Os concorrentes
serão notificados

Os concorrentes
serão notificados

10/8/2021
Os concorrentes
Hora: 9.30 horas
serão notificados
Concentração na
Delegação Provincial
do FFH, FP de CaboDelgado

10/8/2021
Hora: 9.30 horas
Os concorrentes
Concentração na
Delegação Provincial serão notificados
do FFH, FP de CaboDelgado

N/A

Os concorrentes
serão notificados

90 dias

17.000,00

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
120 dias

120 dias

430.000,00

465.000,00

1. Nos termos do artigo 252 do Decreto n.º 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, o FFH, convida a todos consultores elegíveis e interessados, a
manifestarem interesse para a realização dos serviços acima citados.
2. Os consultores interessados deverão fornecer informações detalhadas indicando que são
qualificados para a prestação de serviços através da descrição da empresa, experiência na
execução de serviços de fiscalização de construção de casas sociais e disponibilidade do
pessoal apropriado para a realização dos mesmos.

120 dias

450.000,00

3. A avaliação da manifestação de interesse será baseada em:
- Experiência Geral do Consultor;
- Experiência do Consultor para a execução dos serviços de fiscalização de construção de
casas e obras similares;

120 dias

495.000,00

- Qualificação e competência do pessoal disponível para a realização dos serviços.
4. As empresas melhor qualificadas serão seleccionadas para a lista curta e posteriormente
convidadas a submeterem as propostas técnica e financeiras.

120 dias

150.000,00

5. Os interessados deverão submeter as expressões de interesse (1 original e 2 cópias) até
às 11.00 horas do dia 27/9/2021 em envelopes selados e a indicarem claramente o
objecto conforme acima descrito.
6. Endereço para a submissão dos documentos:

Os concorrentes interessados poderão obter informações adicionais, consultando os documentos do concurso ou obtê-los em
formato digital no site www.ffh.gov.mz/documentos-media/concursos-publicos.
As propostas deverão ser entregues no endereço acima indicado e abertas na presença dos concorrentes que desejarem comparecer;
Para os Concursos Públicos N°17/FFH/2021 E Nº 19/FFH/2021, os concorrentes só estão admitidos a concorrer para um único
LOTE.
A Visita ao Local da Obra é de carácter obrigatório;
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, Julho de 2021
O Chefe da RA
(Ilegível)

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA PARA
CONSTRUÇÃO DE 25 CASAS T2 NA CIDADE DE PEMBA, PROVÍNCIA DE CABO DELGADO

7318

FFH, FP – Cabo Delgado, Av Eduardo Mondlane, n°472,
Edifício do APIE, R/C, Cidade de Pemba
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
n.º 5/2016, de 8 de Março.
Maputo, Julho de 2021
O Chefe da RA
(Ilegível)

7318
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UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

Região Metropolitana de Maputo
Anúncio de Concurso 16/FIPAG/UGEA/CP/O-B/2021
A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA)
é uma organização humanitária global com a missão de trabalhar com pessoas em situação de pobreza e angústia para criar uma mudança justa e
positiva. A ADRA Moçambique opera no país há 33 anos e pertence à rede
global da ADRA, composta por 120 escritórios de apoio e implementação.
Os quatro sectores estratégicos da ADRA Moçambique são: i) Meios de vida
sustentáveis; ii) Educação; iii) Saúde, Nutrição e WASH; e iv) Gestão de
Emergência.
No âmbito das suas intervenções a ADRA pretende contratar empresas para
o fornecimento de bens. Os produtos devem ser entregues nos armazéns da
ADRA em MAPUTO. As propostas devem ser segregadas de acordo com os
Lotes. Para verificar mapa de quantidade do material e os Lotes verifique o
site: concursos.adramozambique.org
NOTA: OS PAGAMENTOS PELOS PRODUTOS SERÃO FEITOS APÓS A ENTREGA DOS MESMOS E TESTADA A SUA QUALIDADE.
As empresas interessadas devem submeter as suas propostas, incluindo o
custo de transporte, até ao dia 05 de Agosto, pelas 17.00h em Carta Fechada
nos nossos escritórios na Av. Eduardo Mondlane 2091 Maputo. Para além do
envio das propostas, os proponentes podem enviar amostras para os nossos
escritórios.
As propostas devem ser acompanhadas pelos seguintes documentos dos
proponentes:
1.
2.
3.
4.
5.

Registo comercial da empresa;
Alvará correspondente a actividade;
Certificado de Quitação
Prazo de entrega do material
Cartas de referências

FORNECIMENTO DE DIVERSOS
1.
São convidadas pessoas elegíveis, colectivas ou singulares, nacionais ou estrangeiras com
domicilio no território nacional, a apresentar propostas técnicas e nanceiras para o
Fornecimento de diversos, conforme descrito abaixo:
Parte A
Ÿ Lote I – Reabilitação dos Sistemas de Clorinação dos Centros Distribuidores de Chamanculo e
Laulane;
Ÿ Lote II – Reabilitação dos Escritórios da Direcção de Plani cação, Edifício Sede;
Ÿ Lote III – Contratação de empreiteiros para pequenas Obras Civis;

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Parte B
Lote IV – Calibração de Equipamentos Electromecânicos;
Lote V – Fornecimento de Equipamentos de Medição de Grandezas Eléctricas;
Lote VI – Fornecimento de Ferramentas Electromecânicas;
Lote VII – Fornecimento de 240 toneladas de Cloro Gás; e
Lote VIII – Fornecimento de Equipamento de HSST (Fardamentos, Botas e Luvas).

2.
Os concorrentes interessados poderão obter informações, examinar os documentos do
concurso ou adquiri-los pelo email ugea_adem@adem.co.mz ou solicitar uma cópia no endereço
da empresa, sito na Av. Eduardo Mondlane nº 1352, 5º Andar – Maputo, de Segunda a Sexta-feira, das
9:00 às 13:00 horas.
3.
As propostas deverão ser submetidas até as 10:00h do dia 27 de Agosto de 2021 e abertura
marcada para o mesmo dia as 10h:15minutos. Não serão aceites propostas entregues fora do
prazo.
4.
O concurso será regido pelo Regulamento de Aquisições, Contratações de Serviços e
Empreitadas de Construção, em vigor na empresa.

Maputo, 29 de Julho de 2021
Competente
(Ilegível)

8219
7325

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
DEPARTAMENTO DE REGISTOS E NOTARIADO
3º CARTÓRIO NOTARIAL DA CIDADE DE MAPUTO
Av. Vladimir Lenine nº 1472-1º andar

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS POR ÓBITO
DE MARGARIDA ABÍLIO MUIANGA
Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de vinte e seis de Julho de dois mil
e vinte e um, exarada de folhas cinco a folhas seis verso, do livro de notas para escrituras diversas número oitocentos e oitenta e um, traço “D”, no Terceiro Cartório Notarial,
perante André Carlos Nicolau, licenciado em Direito, Conservador e Notário Superior,
em exercício no referido Cartório, foi lavrada uma Escritura de Habilitação de Herdeiros
por óbito de Margarida Abílio Muianga, divorciada, natural de Maputo e residente que
foi no Bairro Polana-Cimento “B”.
Que ainda pela mesma escritura pública foram declaradas como únicas e universais herdeiras de todos os seus bens e direitos, suas filhas: Winnie da Conceição Jacinto da
Costa, maior, natural de Maputo, Kelly Crizalda Christopher Pondamale, menor, natural de Maputo e Sávia Di Graciany Manhique, menor, todas residentes nesta cidade.
Que, não existem outras pessoas que segundo a Lei prefiram as declaradas herdeiras ou
com elas possam concorrer a sua sucessão.
Está conforme
Maputo, aos 28 de Julho de 2021

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte
Área de Aquisições

ANÚNCIO DE CONCURSO
A Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte convida a todos interessados que reúnam os requisitos de elegibilidade a apresentarem
propostas fechadas para os concursos discriminados na tabela abaixo:

P´O Notário
(Ilegível)
8195

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 10706L para
Ouro e Minerais Associados, no distrito de Gondola, na província de Manica, a favor da requerente Marrangwe Minerals & Resources, Lda., com
as seguintes coordenadas geográficas:
Vértice
1
2
3
4
5
6

-19
-19
-19
-19
-19
-19

Latitude
22 0,00
22 0,00
25 50,00
25 50,00
27 50,00
27 50,00

33
33
33
33
33
33

Longitude
34 40,00
40 0,00
40 0,00
37 50,00
37 50,00
34 40,00

Nº de
Nº do
Modalidade Objecto do Concurso
Ordem Concurso

1

ADIN-AA/CL01/2021

2

ADIN-AA/CL03/2021

Data e hora, Local
de entrega das
propostas

Concurso
Limitado

Contratação de uma
empresa especializada no fornecimento de
combustível e lubrificantes

16/08/21
10.00 horas
Cidade de Pemba – Av.
Eduardo Mondlane, nº
248, R/C

Concurso
Limitado

20/08/21
Contratação de uma
10.00 horas
empresa especializada
Cidade de Maputo – Av.
em serviços de limpeza
Ahmed Sekou Touré, nº
de instalações
21- 9º andar

Data e hora de
abertura das
propostas

Validade das Garantia
Propostas Provisória

16/08/21
10.30 horas
Cidade de Pemba – Av.
Eduardo Mondlane, nº
248, R/C

90 Dias

N/AP

20/08/21
10.30 horas
Cidade de Maputo – Av.
Ahmed Sekou Touré, nº
21 - 9º andar

90 Dias

N/AP

1. Os interessados poderão obter mais informações, consultar os documentos de concurso ou adquirí-los na Área de Aquisições da Agência
de Desenvolvimento Integrado do Norte, das 08.30 às 14.30 horas, mediante a apresentação de comprovativo de depósito no valor não
reembolsável de 1.000,00MT (Mil meticais), que deverá ser depositado na Conta nº 21229371610001 do BCI.
2. As propostas deverão ser entregues nos endereços acima indicados e serão abertas em sessão pública, nos mesmos endereços na presença
dos concorrentes que desejarem comparecer e, outros interessados.
3. Os concursos serão regidos pelo Regulamento de Contratação de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado,
aprovado pelo Decreto nº 5/2016, de 8 Março.

Maputo, aos 23/7/2021
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

Maputo, Julho de 2021
A Autoridade Competente
(IIegível)
8194
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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DOS SERVIÇOS DE
REPARTIÇÃO DO ESTADO NA
CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇO DA JUSTIÇA E TRABALHO
SEGUNDO CARTÓRIO NOTARIAL DA
CIDADE DE MAPUTO

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS
CONSTITUCIONAIS E RELIGIOSOS
CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO DO
ESTADO NA CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA
1º CARTÓRIO NOTARIAL DE
MAPUTO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE FERNANDO
LOURENÇO CHILAÚLE

HABILITAÇÃO DE
HERDEIROS POR ÓBITO
DE MUTACATE MATABEL

Certifico, para efeitos de publicação,
que por escritura de oito de Julho de
dois mil e vinte e um, exarada de folhas
noventa e nove a cem, do livro de notas
para escrituras diversas número trezentos e cinquenta e oito, traço “B”, do
Segundo Cartório Notarial de Maputo,
perante mim, Danilo Momade Bay,
licenciado em Direito, Conservador
e Notário Superior em exercício no
referido Cartório, foi celebrada uma
Escritura de Habilitação de Herdeiros por óbito de Fernando Lourenço
Chilaúle, de setenta e cinco anos de
idade, no estado de casado sob o regime de comunhão geral de bens com
Débora Rodiano Pelembe, que era de
nacionalidade moçambicana, com última residência habitual no Bairro “B”,
filho de Lourenço Chilaúle e de Lúcia
Manhiça.
Que o falecido não deixou testamento
ou qualquer outra disposição da sua
última. Deixando como únicos e universais herdeiros de todos seus bens,
sua esposa Débora Rodiano Pelembe, viúva, que ocupa em simultâneo a
posição de meeira e suas filhas: Lúcia
Fernando Chilaule Sitoe, casada sob
o regime de comunhão de bens adquiridos com Gonçalves Francisco Sitoe, Felizarda Fernando Chilaule Sitoe, casada sob o regime de comunhão
geral de bens com Luís Francisco Sitoe,
Zaveta Fernando Chilaule, casada
sob o regime de comunhão geral de
bens com António Luís Manjengane
Munguambe, natural de Lourenço
Marques, Ana Fernando Chilaule e
Rostina Fernando Chilaule, solteiras,
maiores, naturais de Maputo, onde
residem.
Que segundo a lei não há quem com
elas possa concorrer a esta sucessão,
que da herança fazem parte bens móveis e imóveis, incluindo contas bancárias.

Certifico, para efeitos de publicação, que por escritura de doze
de Julho de dois mil e vinte e um,
lavrada de folhas oitenta e três e
seguintes, do livro de notas para
escrituras diversas número 163-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 Mutacate Matabel, natural de Macia, falecido no dia nove
de Fevereiro de dois mil e vinte e
um, na Unidade Sanitária Privada,
casado que era com Rosalina Uamucava Faduco Sauane, filho de
Pachane Matabel e de Petasse Cossa, com última residência habitual
no Bairro da Polana-Caniço “A”, na
Cidade de Maputo, que não deixou
testamento nem qualquer outra
disposição de sua última vontade, e
sucedem-lhe como únicos e universais herdeiros de todos seus bens
móveis e imóveis, sua esposa Rosalina Uamucava Faduco Sauane,
viúva, que ocupa simultaneamente
a posição de meeira e seus filhos:
António Mutacate Luís Matabel,
natural de Maputo, solteiro e Fátima Mutacate Luís Matabel, natural de Lourenço Marques, solteira,
residentes na Cidade de Maputo.
Que não existem outras pessoas
que segundo a lei prefiram aos
declarados herdeiros ou com eles
possam concorrer na sucessão à
herança do referido Mutacate Matabel.
Está conforme

Está conforme
Maputo, aos 28 de Julho de 2021

Maputo, aos 28 de Julho de 2021
A Notária
(Ilegível)

A Notária Superior
(Ilegível)

7309

8174

7309

8178

Solicitação de Manifestação de Interesse
Para a Realização de um Inquérito Final
Nas províncias de Nampula e Maputo,

Request for Expression of Interest
To Carry Out an Endline Survey
In Nampula and Maputo provinces, Mozambique

A Abt Associates Inc., líder mundial em pesquisa e implementação de programas, está a recrutar uma empresa vocacionada na realização de pesquisas para a
realização de pesquisas finais e grupos focais para o apoio a uma avaliação de impacto de dois programas McGovern-Dole do Serviço Externo para a Agricultura
do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA/FAS) em Moçambique. Espera-se que o inquérito seja realizado em Outubro de 2021.

Abt Associates Inc., a global leader in research and program implementation, is recruiting a survey firm to conduct endline surveys and focus groups
to support an impact evaluation of two of the United States Department of Agriculture’s Foreign Agricultural Service’s (USDA/FAS) McGovern-Dole
programs in Mozambique. The survey is expected to be conducted in October 2021.

Detalhes da Recolha de Dados

Data Collection Details
•
The surveys and focus groups will be conducted in Nampula and Maputo provinces, Mozambique, beginning in or around October 2021.
•
The expected sample size is approximately 3,400 students in grades 2 and 3,400 students in grade 4; 900 Teachers, 450 Head Teachers, and
450 Cooks; and 30 focus groups with parents of students in grades 2 and 4.
•
Surveys will be conducted at the school level, focusing on literacy and nutrition practices awareness.
•
Additional follow-up surveys may need to be conducted by phone.

•
•
•
•

Os inquéritos e grupos focais serão conduzidos nas províncias de Nampula e Maputo, Moçambique, a partir de Outubro de 2021 ou por volta dessa
data.
O número esperado de amostras é de aproximadamente 3.400 alunos na 2ª e 3.400 alunos na 4ª classe; 900 professores, 450 directores de escolas, e
450 cozinheiros; e 30 grupos focais com pais de alunos na 2ª e 4ª classes.
Serão realizados inquéritos a nível escolar, centrados na alfabetização e na sensibilização para as práticas nutricionais.
Pode ser necessário realizar inquéritos de acompanhamento adicionais por telefone.

Qualificações Desejadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Histórico de desempenho de alta qualidade, conforme indicado nas referências.
Experiência na realização de inquéritos relacionados com a educação, incluindo as Avaliações de Leitura Precoce (EGRA)
Experiência na realização de pesquisa / inquéritos relacionados com alimentação ou alimentação escolar
Demonstração de flexibilidade na implementação de inquéritos em ambientes rurais
Experiência na condução de grupos focais em línguas locais
Experiência com CAPI/SurveyCTO/ recolha de dados móveis.
Experiência no desenvolvimento e execução de planos robustos de implementação e formação no terreno
Experiência no desenvolvimento do projecto de amostragem de inquéritos
Experiência em receber qualquer aprovação/aprovação ética local necessária para realizar pesquisas
Familiaridade com as estruturas de segurança cibernética ISO 27000 ou NIST CSF

Experiência na realização de inquéritos em larga escala em Moçambique, de preferência para uma avaliação
Experiência na recolha de dados de crianças
Experiência na condução de grupos focais com adultos
Familiarizado com as leis Moçambicanas e internacionais aplicáveis de ciber-segurança/ privacidade de dados
Familiarizado com as melhores práticas de tratamento de informação não pública

Empresas Interessadas
Por favor, submeta:
um resumo de 2-3 páginas das capacidades da empresa interessada e experiência relevante no que diz respeito aos Detalhes do Inquérito e
Qualificações Desejadas acima descritos. Por favor, inclua o número de inquéritos realizados no passado e o método de amostragem utilizado.
•
3 referências de actividades recentes e relevantes. Por favor veja o modelo de referências abaixo.
Todas as manifestações de interesse devem ser enviadas em inglês para Christine_Ohresser-Joumard@abtassoc.com até 2 de Agosto, às 17 horas (hora
local).
•

As manifestações de interesse serão revistas, e as empresas seleccionadas para a lista resumida serão convidadas a submeter propostas mais detalhadas.
Termos e Condições: Este é um Pedido de Manifestação de Interesse apenas. A emissão deste Pedido de Manifestação de Interesse não obriga de forma alguma
a Abt Associates ou o Projecto, a adjudicar ou pagar por custos incorridos por potenciais concorrentes na preparação e apresentação de uma oferta. Esta
solicitação está sujeita aos termos e condições padrão da Abt Associates.
A Abt Associates está comprometida com a integridade no aprovisionamento, e apenas selecciona fornecedores com base em critérios comerciais objectivos,
tais como preço e mérito técnico. Abt Associates não tolera fraude, conluio entre concorrentes, propostas/ofertas falsificadas, suborno, ou propinas. Qualquer
empresa ou indivíduo que viole estas normas será desqualificado desta concurso, impedido de futuras oportunidades para concursos, e poderá ser denunciado
tanto à USAID como ao Gabinete do Inspector Geral.
Os funcionários e agentes da Abt Associates estão estritamente proibidos de pedir ou aceitar qualquer quantia monetárias, remuneração, comissão, crédito,
presente, gratificação, objecto de valor ou compensação de vendedores ou fornecedores actuais ou potenciais em troca de ou como recompensa pelo concurso.
Os funcionários e agentes envolvidos nesta conduta estão sujeitos a rescisão e serão reportados à USAID e ao Gabinete do Inspector-Geral. Além disso, a
Abt Associates informará a USAID e o Gabinete do Inspector-Geral de quaisquer ofertas de fornecedores de quantia monetárias, taxas, comissões, créditos,
presentes, gratificações, objectos de valor, ou compensações para ganhar o concurso.
Elegibilidade: Ao submeter uma oferta em resposta a este Pedido de Expressões de Interesse, o concorrente certifica que ele e os seus principais oficiais não são
impedidos, suspensos, ou de outra forma considerados inelegíveis à adjudicação pelo governo do Reino Unido. Abt Associates não adjudicará um contracto a
qualquer empresa que seja impedida, suspensa, ou considerada inelegível pelo Governo Britânico.
Nome do Projecto:
Número do contrato/TO

Período de Desempenho (Data de Início - Data Final)

Valor

Email

Tel. Número

Email

Tel. Número

•
•
•
•
•

Experience conducting large scale surveys in Mozambique, preferably for an evaluation
Experience collecting data from children
Experience conducting focus groups with adults
Familiar with applicable Mozambique and international cybersecurity/data privacy laws
Familiar with best practices for handling of non-public information

Interested Firms
Please submit:
•
a 2-3 page summary of the interested firm’s capabilities and relevant experience with respect to the above outlined Survey Details and
Desired Qualifications. Please include the size of surveys completed in the past and sampling method used.
•
3 references from recent and relevant activities. Please see references template below.
All expressions of interest should be sent in English to Christine_Ohresser-Joumard@abtassoc.com by August 2, at 5 pm (Local Time).
Expressions of interest will be reviewed, and firms selected for the short list will be invited to submit more detailed proposals.
Terms and Conditions: This is a Request for Expressions of Interest only. Issuance of this Request for Expressions of Interest does not in any way
obligate Abt Associates or the Project, to make an award or pay for costs incurred by potential offerors in the preparation and submission of an offer.
This solicitation is subject to Abt Associates’ standard terms and conditions.
Abt Associates is committed to integrity in procurement, and only selects suppliers based on objective business criteria such as price and technical
merit. Abt Associates does not tolerate fraud, collusion among offerors, falsified proposals/bids, bribery, or kickbacks. Any firm or individual violating
these standards will be disqualified from this procurement, barred from future procurement opportunities, and may be reported to both USAID and
the Office of the Inspector General.
Employees and agents of Abt Associates are strictly prohibited from asking for or accepting any money, fee, commission, credit, gift, gratuity, object
of value or compensation from current or potential vendors or suppliers in exchange for or as a reward for business. Employees and agents engaging
in this conduct are subject to termination and will be reported to USAID and the Office of the Inspector General. In addition, Abt Associates will
inform USAID and the Office of the Inspector General of any supplier offers of money, fees, commissions, credits, gifts, gratuities, objects of value, or
compensation to obtain business.
Eligibility: By submitting an offer in response to this Request for Expressions of Interest, the offeror certifies that it and its principal officers are not
debarred, suspended, or otherwise considered ineligible for an award by the UK government. Abt Associates will not award a contract to any firm that
is debarred, suspended, or considered to be ineligible by the UK government.
Project Name:
Contract/TO Number

Period of Performance (Start Date – End Date)

Value

Name

Email

Tel. Number

Email

Tel. Number

Contractual Point of Contact (POC)

Ponto de Contacto Contratual (PdC)
Nome

Record of high-quality performance, as indicated by references.
Experience conducting education-related surveys, including Early Grade Reading Assessments (EGRA)
Experience conducting food or school feeding related surveys
Demonstrated flexibility when implementing surveys in rural settings
Experience conducting focus groups in local languages
Experience with CAPI/SurveyCTO/mobile data collection.
Experience in developing and carrying out robust field implementation and training plans
Experience in developing survey sampling design
Experience receiving any required local approvals/ethics approvals to conduct research
Familiarity with ISO 27000 or NIST CSF cybersecurity frameworks

Technical Point of Contact (POC)

Ponto de Contacto Técnico (PCT)
Nome

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Required Qualifications

Qualificações Requeridas
•
•
•
•
•

Desired Qualifications

Descrição do Projecto
Relevância para o Projecto AgResults Dairy Productivity Survey Baseline

Name
Project Description

Relevance to AgResults Dairy Productivity Project Baseline Survey
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País entra na recta
final de restauração
do mangal

M

OÇAMBIQUE
está
na fase derradeira
da corrida, rumo ao
cumprimento
das
metas e do compromisso assumido junto das
nações para a restauração do
ecossistema do mangal, no qual
se propôs a plantar cinco mil
hectares até ao próximo ano.
Trata-se de um compromisso em resposta aos Objectivos do Desenvolvimento
Sustentável, no campo da restauração, especificamente a
meta 14,2, referente à protecção
e restauração do ecossistema,
que segundo o Ministério do
Mar, Águas Interiores e Pesca
(MIMAIP) se tornou numa estratégia do Governo, em 2020.
Uma das grandes funções
da floresta do mangal é o sequestro do dióxido de carbono,
que é o principal causador do
aumento do aquecimento global.
A protecção costeira, importante na minimização dos
impactos dos eventos climáticos adversos que, ultimamen-

te, têm afectado o país; fornecimento de bens (recursos
pesqueiros) e serviços (oxigénio, absorção de energia oceânica, reciclagem de nutrientes
e conservação de diversidade

biológica) e a minimização do
impacto das mudanças climáticas, são outras funções deste
ecossistema.
Para acelerar o alcance
das metas, o sector das Pescas

Bongece pede
reforço em Maxixe

lançou esta semana, à escala
nacional, com destaque para
as províncias costeiras, o Programa Nacional de Restauração do Ecossistema do Mangal
(PNREM).

O objectivo da iniciativa
é mobilizar a sociedade moçambicana a engajar-se nesta
actividade, orientar melhor
as iniciativas de restauração e
consciencializá-la sobre a importância deste ecossistema,
para além de criar alternativas
de subsistência para as comunidades que têm o mangal
como fonte de sobrevivência.
As acções de plantio decorrem em 22 distritos das
sete províncias costeiras, designadamente Cabo Delgado,
Nampula, Zambézia, Sofala,
Inhambane, Gaza e Maputo (
cidade e província).
Em Moçambique, a destruição do ecossistema de
mangal tem como denominador comum a exploração
desregrada da madeira, corte
de lenha e estacas para a construção de habitações, fabrico
de barcos e carvão, extracção
de sal, entre outras actividades com impacto negativo não
só no meio ambiente, como
também na agricultura, com a
intrusão salina.

Devastação do mangal, preocupante em Inhaca

Uso insustentável
compromete em Inhaca
O uso insustentável do mangal
afecta o distrito municipal KaNhaka, na cidade de Maputo,
onde as autoridades têm vindo
a desenvolver acções de sensibilização ambiental sobre a
necessidade de protecção do
ecossistema, para além do repovoamento das áreas devastadas.
Neste contexto, cerca de
300 mudas foram plantadas, segunda-feira, ao longo da costa
para assinalar a passagem do Dia
Internacional para Conservação
do Ecossistema de Mangal, que
se celebrou a 26 de Julho.
Silva Magaia, vereador para
o pelouro de Ordenamento
Territorial, Ambiente e Urba-

nização no Conselho Municipal
da Cidade de Maputo (CMCM),
disse que a acção visa contribuir
para a restauração dos ecossistemas costeiros e marinhos que
têm sido devastados pela acção
humana, bem como assegurar
a disponibilidade dos recursos
que garantem a sua subsistência.
O vereador referiu que a edilidade tem vindo a desenvolver
acções de protecção dos mangais, como a delimitação física,
através da colocação de placas
de proibição e uso das áreas, um
projecto de construção de um
circuito pedonal, visando isolar
a área e estancar a invasão, entre
outras acções.

Alexandre Muianga, vereador do distrito municipal
KaNyaka, avançou que o repovoamento deve ser visto como
forma de melhorar as condições
de vida dos residentes da ilha,
através do incremento da resiliência face aos desastres naturais e mudanças climáticas.
Larsen Vales, director do
Museu do Mar, disse que mangais estão sob forte pressão causada por diversos factores e que
o Governo tem estado a envidar
esforços com vista a minimizar os impactos negativos desta
pressão, através de actividades
de investigação, sensibilização
ambiental e programas de restauração”, afirmou.

Mais de 500 hectares
em Cabo Delgado
A PROVÍNCIA de Cabo Delgado prevê restaurar
em um ano, mais de 500 hectares de mangal,
em uma campanha lançada segunda-feira, na
sede distrital de Mecúfi à semelhança do que
aconteceu em outros 22 dos distritos das sete
províncias costeiras de Moçambique.
A cerimónia de lançamento da campanha
de restauração foi orientada pelo governador
Valige Tauabo que deu conta da reposição de
pelo menos 3% da área total do mangal destruído.
Várias são as razões que concorreram para

a perda de extensas áreas, anualmente, com
destaque para a acção humana, que deriva da
exploração de madeira, extracção do sal, fabrico do carvão e barcos para pesca, entre outros.
Para travar a destruição progressiva dos
ecossistemas de mangal, o governador de
Cabo Delgado apelou à sociedade para unir
esforços para repor as áreas perdidas, daí que
acolheu a campanha nacional de restauração
do mangal, com objectivo de conservar a biodiversidade.

Tauabo referiu que a destruição do mangal
traz muitas consequências, como a salinização dos solos com impacto na agricultura para
além da redução de espécies marinhas, pois é
neste habitat que tem lugar a sua reprodução.
Cassamo Júnior, director nacional adjunto da administração pesqueira, classificou os
mangais como ecossistemas altamente produtivos, por proporcionar uma vasta gama
de funções e serviços. Os distritos de Palma,
Metuge, Mecúfi e baía de Pemba são os mais
críticos em termos de devastação.

Comunidades de Nampula chamadas à gestão

Pede-se maior cometimento em Maxixe

GOVERNOS distritais e conselhos municipais são chamados a reforçar medidas de
fiscalização e conservação do
ecossistema do mangal, em
todas as regiões costeiras.
O apelo é do vice-Ministro do Mar, Águas Interiores
e Pescas, Henrique Bongence,
que falava na cidade da Maxixe, na província de Inhambane, no contexto do Dia Internacional para Conservação do
Ecossistema de Mangal.
Destacou o papel de liderança que deve ser assumido
pelos presidentes municipais
nas acções de fiscalização
contra degradação do ecossistema do mangal de modo
a garantir a reprodução do
caranguejo e outras espécies
marinhas que geram finanças
para as famílias, assim como
para o Estado, para além de
contribuir para a redução do
impacto causado pelas mudanças climáticas que assolam o mundo, o país e, particularmente, os distritos
costeiros.
Bongece divulgou em
Maxixe o decreto que delega competências aos órgãos
de representação do Estado
e entidades descentralizadas, dos distritos de Zavala,

Inharrime, Jangamo, Maxixe,
Vilankullo, Massinga, Govuro e Vilankulo, para liderar o
processo de reflorestamento
das áreas costeiras dos seus
territórios.
Nesta cidade participou
no plantio de três hectares de mangal no bairro de
Macuamene, no âmbito do
Programa Nacional de Restauração do Ecossistema do
Mangal, numa província que
tem como meta de repovoar
330 hectares, em resultado
da busca de lenha, carvão e
estacas para construção de
habitações. Dos 330 hectares programados, a província conseguiu, até o primeiro
semestre do ano em curso,
restaurar 138,6 hectares do
mangal o que representa cerca de 47% da execussão.
O director provincial de
Agricultura e Pescas, Francisco Feijão, em representação
do governador da província,
Daniel Tchapo, manifestou-se
preocupado com a degradação
do ecossistema e das estratégias da sua gestão, para além de
garantir que o Conselho Executivo provincial vai restaurar
a área devastada e reforçar a
fiscalização.
Anunciou, igualmente, que

para assegurar a implementação desta actividade, a província conta com quatro estufas
de produção de mudas, localizadas nos distritos costeiros de
Inhambane, Inhassoro, Maxixe
e Vilankulo, com capacidade
para 46.500 plantas por ciclo.

Comunidades costeiras da província de
Nampula são desafiadas a engajar-se na gestão do mangal, apostando na consciencialização sobre a sua importância.
O repto foi lançado pela directora do Instituto Nacional de Inspecção do Pescado no
Ministério do Mar, Águas Interiores e Pesca
(MIMAIP), Lúcia Santos, na comunidade de
Nachiropa, distrito de Nacala-a-Velha, na
província de Nampula.
Num acto que juntou pescadores e
membros do governo, Lúcia Santos deixou
claro que a restauração não é assunto exclusivo do MIMAIP, mas de todos os segmentos
da sociedade.
À semelhança do que acontece em outros pontos do país, Nampula ressente-se

dos efeitos da desflorestação do ecossistema
do mangal, com níveis de reposição considerados mais baixos, calculados em 6,87.
A dirigente falou da urgência com que
Nampula deve acelerar a restauração, em
todos os distritos abrangidos pelo programa, designadamente Nacala-a-Velha, Ilha
de Moçambique, Angoche, Moma e Memba.
O governador da província de Nampula, Manuel Rodrigues, disse que os distritos
abrangidos pelo programa prevêem repovoar 631,4 hectares de área do mangal, até
2024, cuja meta requer uma forte participação e envolvimento de toda a população,
com destaque para os líderes comunitários,
presidentes dos conselhos comunitários de
pesca e respectivos membros.

O plantio em Nampula

Criado Conselho de Gestão de Áreas de Conservação
O GOVERNO aprovou, na terça-feira, o decreto que cria
o Conselho de Gestão das Áreas de Conservação, um órgão consultivo constituído por representantes das comunidades, sector privado, associações e órgãos locais
do Estado.
Segundo Filimão Suaze, porta-voz da 26.a Sessão
Ordinária Conselho de Ministros, este órgão, que estará
sob supervisão da instituição responsável pela administração do sector, irá prestar apoio à gestão e maneio da
respeitava área protegida, com destaque para questões
ligadas à planificação, fiscalização e monitoria dos projectos desenvolvidos.
A Rede Nacional das Áreas de Conservação é dirigida
pela Administração Nacional das Áreas de Conservação
(ANAC), entidade sob tutela do Ministério da Terra e

Ambiente (MTA), e que tem sob a sua gestão os parques
das Quirimbas, Gorongosa, Mágoè, Bazaruto, Limpopo,
Zinave, Banhine e Gilé.
Estão também sob alçada da ANAC as reservas de
Niassa, Marromeu, Lago Niassa, Chimanimani, Pomene, Malhazine, Ponta do Ouro, Reserva Biológica de
Inhaca, Zona de Protecção Total de Cabo de São Sebastião e a Área de Protecção Ambiental das Ilhas Primeiras
e Segundas. Para além dos parques e reservas, a instituição gere outras categorias de áreas de conservação,
como coutadas oficiais e fazendas de bravio destinadas ao desenvolvimento do turismo cinegético, entre
outras. A diversidade biológica de que o país dispõe,
através da sua rede de áreas de conservação, congrega
ecossistemas distintos, tanto terrestres como marinhos,

que jogam um papel importante no fornecimento de
serviços ambientais.
A percentagem do território nacional dedicada à
conservação da biodiversidade tende a crescer nos últimos tempos, com a declaração de novos parques e reservas, o que demonstra a consciência que o país tem,
das suas responsabilidades na preservação do património natural.
Um dos grandes desafios de Moçambique no seu
esforço para consolidar a rede de áreas protegidas, que
representa cerca de 26 por cento do território nacional,
é a falta de financiamento, sendo que, os rendimentos
próprios dos parques e reservas, incluindo as receitas
de concessões turísticas e fundos provenientes do orçamento do Estado são ainda insuficientes.

Acesse https://t.me/Novojornal
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Artista Chaná pinta murais
e transforma lixeira em galeria

O

ARTISTA
plástico
e activista cultural
Algy Chaná Alberto
de Sá, mais conhecido por Chaná de
Sá, está a desenvolver um
projecto de pintura de murais na cidade de Inhambane.
Ao abrigo desta iniciativa, várias paredes e
muros, na sua maioria velhos, estão a ganhar vida,
sobretudo por conta das
cores vivas que ele utiliza
no seu trabalho, com destaque para o azul, que é a
que caracteriza a cidade de
Inhambane.
Para além de pintar
murais desta que é uma
das mais antigas cidades
do país, Chaná aventurou-se à zona da praia do Tofo,
onde foi transformar uma
lixeira em galeria, cujo
trabalho está a ser efusivamente aplaudido não só
pelos amantes das artes e
cultura, bem como ambientalistas e todos os que
gostam do belo, das praias
e tudo o que elas envolvem.
Assim, o local deixou
de ser simples espaço de
depósito de resíduos sólidos para atrair banhistas e
turistas de várias origens
para uma contemplação
na só da linda paisagem de
lazer que já oferece, mas
também o reaproveitamento do depósito de lixo,
como instrumento de arte.
Nos dias que correm, a
criação da galeria de Chaná
é um dos temas que domina a actualidade da cidade
de Inhambane, principalmente os moradores da
zona do Tofo. E são muitos que dizem que, assim
que aquela galeria abrir
- quando for decretado o
relaxamento das medidas
de prevenção, impostas
para conter a propagação
do novo coronavírus - vai
atrair muitos admiradores,
elevando desta forma a cotação daquela praia que já
é uma referência na costa
moçambicana.
A galeria do Tofo, que
nasceu dos pincéis e tintas de Chaná, junta-se
aos locais históricos existentes, nomeadamente, o
monumento que simboliza

Com o seu trabalho, Chaná dá beleza à cidade de Inhambane

a aprovação da primeira
Constituição da República
do país, durante a realização da VII sessão ordinária
do Comité Central da Frelimo, e a cova dos assassinatos, no Tofinho.
Além da galeria do
Tofo, Chaná está também
a pintar paredes de edifícios velhos, sobretudo
aquelas que foram construídas durante o processo
de implantação da capital
provincial de Inhambane,
também conhecida por
“Terra da boa gente”.
A ideia, segundo o artista, é fazer desta urbe
uma das mais procuradas
e também para passar a ser
olhada como uma cidade
artística e cultural. Esta
é uma aposta que encontra cobertura no facto de a
província de Inhambane,
particularmente a cidade, ser bastante procurada
por turistas nacionais e estrangeiros, daí que se pretenda enchê-la de motivos
artísticos.
“Quero juntar o útil ao
agradável, dando visibilidade ao casamento da
cultura e turismo”, disse
Chana.

Baptizado por “Inhambane Cidade” ou “Cidade
Azul”, o projecto da pintura de murais e ruínas da
urbe consiste, essencialmente, na produção de artes em grafite. Ele trabalha
em espaços públicos, no
qual a praia do Tofo volta a
ser o epicentro da sua pintura.
Disse também que essas
pinturas em espaços abertos transmitem mensagens
relacionadas com aspectos
actuais que assolam a sociedade, como são o equilíbrio entre o Homem, a
natureza e animais bravios.
Nas suas obras, o artista
aborda também assuntos
ligados à vida marinha, especialmente por causa da
poluição de que os mares
têm sido vítimas, principalmente do plástico, uma
substância química nociva
aos mariscos, por levar entre 300 e 400 anos para a
sua decomposição.
Chaná manifestou a sua
preocupação através de
desenhos pintados nas paredes, frisando o facto de
muitas espécies marinhas
estarem a ter dificuldades
em distinguir os alimen-
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SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Tribunal Judicial da Cidade de
Maputo
5ª SECÇÃO
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O NOTÍCIAS DEDICA
DIARIAMENTE UMA PÁGINA
À CIDADE DA BEIRA
ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
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Pela Quinta Secção deste
Tribunal, nos Autos de
Execução
Sumária
nº
45/2018/V, em que é exequente LUZIA LIASSANA
MANJATE, residente nesta cidade e executado FÓRUM DA
TERCEIRA IDADE - FTI, ONG,
com sede na Av. Maguiguana,
nº 2235, R/C, nesta cidade,
correm éditos de DEZ DIAS,
tudo a contar da segunda e última publicação do respectivo
anúncio, citando os credores
desconhecidos do executado,
que gozem de garantia real
sobre os bens penhorados,
bem como os sucessores dos
credores preferentes, para no
prazo de CINCO DIAS, posterior ao dos éditos, virem à
dita execução deduzirem seus
direitos.
Maputo, aos 10 de Junho de
2020
A Escriturária Judicial Provincial
Sara Clotilde Artur Manhique
Verifiquei
A Juíza de Direito
Judite António Sindique
Correia
8144

tos devido ao excesso do
plástico no mar. Fala ainda
de artes nocivas usadas na
pesca, o que constitui outra grande ameaça à vida
marinha, pois estas põem
em perigo a sua sustentabilidade.
Com nove murais já
pintados, o artista promete dar continuidade ao
projecto, mas a limitação
financeira dificulta a pros-

secução da sua iniciativa,
pois até ao momento todo
o trabalho feito foi investimento próprio, tendo já
gasto cerca de 50 mil meticais.
Das obras já feitas em
espaços abertos, das mais
recentes, destaca-se a de
tartaruga marinha e de uma
cidadã da terceira idade
que normalmente sai à rua
aos sábados para conseguir

algum valor monetário
para a sua sobrevivência
através da mendicidade.
Chaná de Sá explica que, decidiu abordar a
realidade desta idosa, nesta altura em que a vida está
cada vez mais difícil, devido à pandemia apelando para evitar saídas à rua
sobretudo para crianças e
pessoas da terceira idade
por serem vulneráveis à
contaminação.
“Mas porque a pobreza
não escolhe idade, a idosa
é obrigada a sair à rua para
mendigar mesmo sem usar
correctamente a mascara
para se proteger do novo
coronavírus, tornando-se
desta forma mais susceptível à contaminação”,
explicou Chaná.
Transformar
Inhambane numa cidade de galerias a céu aberto é um
velho projecto cujo sonho
anda na cabeça do artista
que só agora buscou inspiração para implementar, contando com apoio
da edilidade ao autorizar
a execução da arte urbana
através de intervenção nas
paredes públicas.
As ruínas e os murais
pintados já se tornaram
em locais privilegiados
para filmagens de pequenos vídeos clipes, sessões
de fotografias para aniversariantes, casamentos
entre outros momentos
marcantes dos residentes
da “Terra da boa gente”.
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PREVISÃO DE TEMPO
29 de Julho de 2021

PEMBA
LICHINGA

21 /08

TETE
NAMPULA

27 /18

27/15
QUELIMANE

25 /14

CHIMOIO

23 /11
BEIRA

25 /16

VILANKULO

25 /12
INHAMBANE

26 /13
XAI-XAI

27 /12
MAPUTO

29 /13
MARÉS
PREIA-MAR – Às 10.45 e às 23:51
horas, com 2.59 e 2.65 metros, respectivamente

A DAI, uma empresa de consultoria de desenvolvimento
global está a implementar o projecto de Apoio ao Ambiente
de Políticas para o Desenvolvimento Económico (SPEED)
financiado pela USAID. O Projecto SPEED apoia as reformas
políticas económicas e estruturais em 6 componentes nomeadamente: agricultura; ambiente propício de comércio
e negócio; energia; conservação da biodiversidade; Saúde
e governança económica. É neste contexto que a DAI pretende recrutar imediatamente candidatos qualificados as
vagas abaixo mencionadas que estará baseada em Maputo.
•
•
•
•
•

Assistente Administrativa
Coordenador de Portfólio
Gestor de Subvenções
Gestor de Monitoria e Avaliação
Oficial de Comunicação

Os candidatos interessados poderão obter os termos de referência a partir do endereço
http://www.speed-program.com/opportunities, e poderão submeter os seus CVs em Inglês até ao dia 10 de
Agosto de 2021 através do:
https://speed-program.applicantstack.com/x/openings
Apenas os candidatos pré-seleccionados serão contactados.

BAIXA-MAR – Às 04.50 e às 17.23
horas, com 1.40 e 1.42 metros, respectivamente

FASE DA LUA
QUARTO MINGUANTE - Será no sábado, às 15:26 horas
INAM - Instituto Nacional de Meteorologia. Informação 24 horas: 21 46 51 38 ou 21 49 01 48

PENSAMENTO DO DIA

“O mundo muda a cada gesto teu”
- Valete, rapper português.

PROGRAMAÇÃO DA
TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE
05:40 - HINO NACIONAL

SECUNDÁRIO - QUÍMICA

05:45 - GINÁSTICA: LOCALIZADA

16:00 - NOTÍCIAS

06:00 - BOM DIA MOÇAMBIQUE

16:05 - ENCONTROS DA MALTA

08:00 - TELESCOLA: ENSINO
PRIMÁRIO - CIÊNCIAS
NATURAIS DA 5ª CLASSE

17:00 - JORNAL EM LÍNGUAS
MOÇAMBICANAS

08:30 - TELESCOLA: ENSINO
PRIMÁRIO - CIÊNCIAS
NATURAIS DA 7ª CLASSE

Oportunidade de Emprego

28/19

09:00 - NOTÍCIAS
09:05 - TELESCOLA: ENSINO
SECUNDÁRIO - BIOLOGIA 12ª CLASSE
09:30 - A HORA DO CTP GAZA: “GAZA EM
DESENVOLVIMENTO”
10:00 - NOTÍCIAS
10:05 - TUDO ÀS 10
11:00 - NOTÍCIAS
11:05 - TUDO ÀS 10
12:00 - NOTÍCIAS
12:05 - TELENOVELA:
“IMPÉRIO DE MENTIRAS” ( REPETIÇÃO)
13:00 - JORNAL DA TARDE
14:00 - TOP FRESH
15:00 - NOTÍCIAS
15:05 - TELESCOLA: ENSINO

17:45 - GINÁSTICA: LOCALIZADA
18:00 - PRIMEIRA PÁGINA
19:00 - JORNAL DE DESPORTO
19:50- PUB
20:00 - TELEJORNAL
21:15 - JOVENS EM ACÇÃO
22:30 -TELENOVELA: “IMPÉRIO
DE MENTIRAS”
23:30 - A HORA DO CTP GAZA: “GAZA EM
DESENVOLVIMENTO” (
REPETIÇÃO)
00:00 - JORNAL DE DESPORTO
(REPETIÇÃO)
01:00 - PRIMEIRA PÁGINA (
REPETICAO)
02:00 - ENCONTROS DA MALTA (REPETIÇÃO)
03:00 - TUDO ÀS 10 (
REPETIÇÃO)
04:30- JOVENS EM ACÇÃO
(REPETIÇÃO)

PROGRAMAÇÃO DA
RÁDIO MOÇAMBIQUE
00:20- FLASH CULTURAL
01:05- O SENTIDO DAS PALAVRAS
01:30- SOLIDARIEDADE MOÇAMBIQUE
02:00- IZI JAZZ(REPETIÇÃO)
04:10- CONVERSAS DE CASA
04:57- HINO NACIONAL
05:10- CAMPO E DESENVOLVIMENTO
05:30- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
05:45- UMA DATA NA HISTÓRIA
06:00- JORNAL DA MANHÃ
08:15- O NOSSO PORTUGUÊS
08:20- CORONAVIRUS MITOS E VERDADES
08:30- MINUTO DO CONSUMIDOR
08:45- PETRÓLEO E GÁS DE A A Z
10:10- FALA MOÇAMBIQUE
11:10- RÁDIO ESCOLA/ ENSINO
PRIMÁRIO
11:30- PARABÉNS A VOCÊ
12:00- SINAL HORÁRIO/ TÓPICOS DO
JORNAL DA TARDE
12:02- MAGAZINE DESPORTIVO
12:20- BOLETIM METEOROLÓGICO
12:30- JORNAL DA TARDE
13:00- INFORMATIVO CORONAVIRUS

13:30- QUESTAO DE FUNDO
14:10- CORONAVIRUS MITOS E VERDADES
14:30- RÁDIO NOVELA “OURO NEGRO”
14:45- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
15:10- CONSULTÓRIO MÉDICO
16:10- SEGURANÇA RODOVIARIA
17:30- RÁDIO ESCOLA/ ENSINO SECUNDÁRIO
18:10- UMA DATA NA HISTÓRIA
18:25- EDUCAÇÃO FINANCEIRA
18:55- UMA HISTÓRIA PARA TI
19:00- TÓPICOS DO JORNAL DA
NOITE
19:02- MAGAZINE DESPORTIVO
19:20- BOLETIM METEOROLOGICO
19:30- JORNAL DA NOITE
20:00- INFORMATIVO CORONAVÍRUS
20:30- ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO
21:10- ÚLTIMO TEMPO
22:10- GENTE DA NOSSA TERRA
23:20- CORONAVIRUS MITOS E VERDADES

NOTICIÁRIOS: 01,03, 05,06, 07,08, 09,10, 11,12:30, 14,15,16,17, 18,19:30, 21,22:00 E
23 HORAS.
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TETE EM FOCO
Superfície 78 778 km²
População 1 606 568 (2007); 17 Distritos

Agência do Zambeze
incentiva
agro-processamento

Domingos Viola insta
TVM a criar espaço
para canais locais
BERNARDO CARLOS

da saúde, do ambiente,
da educação, entre outras
áreas, conforme referiu o
governante.
Por seu turno, o delegado do Centro Provincial
da Televisão de Moçambique de Tete, Amarildo Romão, revelou que o Conselho de Administração da
TVM está a redobrar esforços para capacitar e formar
recursos humanos à altura
para responder aos objectivos preconizados com o
processo de digitalização.
Disse ainda que a TVM
em Tete, para além de possuir estúdios de qualidade
e outros equipamentos de
tecnologia moderna, possui 14 colaboradores, entre
técnicos, operadores de
câmaras, repórteres e outros auxiliares.

O

GOVERNADOR da
província de Tete,
Domingos Viola,
disse há dias na
capital provincial,
durante a cerimónia de
inauguração do estúdio digital do Centro Provincial
da Televisão de Moçambique (TVM), que esta estação televisiva deve retratar
as potencialidades e oportunidades da província em
canais locais, como forma
de maximizar as vantagens
da migração digital.
Para o efeito, o governante defendeu a necessidade de introdução de
canais em línguas faladas
na província, particularmente no meio rural.
Para Domingos Viola, a
TVM deve também diversificar a sua programação,
privilegiando as vivências, a cultura, o desporto, a produção e as trocas
comerciais que são realizadas na província para
impulsionar o seu desenvolvimento económico e
social.
“Gostaria que incrementássemos as conquistas até aqui alcançadas
através da TVM e dinamizássemos a economia para
o bem-estar da população
desta província”, manifestou Domingos Viola,
que igualmente expressou o desejo de esta estação televisiva pública
nacional continuar a ser
um vector importante na
promoção da cidadania e
patriotismo.
Segundo o governador
de Tete, as vantagens da
migração digital encontram consonância com os

Domingos Viola, governador de Tete

objectivos do actual sistema de governação provincial descentralizada, onde
o poder é aproximado
cada vez mais à população
e, através da televisão, a
população deve exercer a
sua cidadania.
“O Conselho Executivo Provincial continuará
a ter a TVM como parceiro estratégico da acção
governativa, daí que tudo
faremos para prestar o necessário apoio para a consolidação e a apropriação
da província das vantagens desta migração digital”, prometeu Domingos
Viola.
Os passos em curso dados pelo executivo provincial de conceber projectos
para a promoção da cultura, do turismo e para a dinamização da economia da
província serão potenciados com outros programas
virados para a promoção

A AGÊNCIA de Desenvolvimento do Vale do Zambeze
está a estimular iniciativas
empresariais visando à produção de matéria-prima com
vista a incentivar o programa
de agro-processamento de
produtos agrícolas produzidos pelos agricultores dos
sectores familiar e privado ao
longo da Bacia do Zambeze.
O facto foi revelado há dias
pelo delegado da Agência de
Desenvolvimento do Vale do
Zambeze, Nuno Pinto Novo,
durante a visita à indústria de
plástico Moz Plastic, propriedade do empresário Leandro
Causendo, no bairro Samora
Machel, no município da cidade de Tete.
“Queremos impulsionar
o surgimento de pequenas
indústrias locais para a produção
de matéria-prima que vai
contribuir para agregar valor
a produtos agrícolas locais
para acrescer valor na
sua comercialização, quer
no mercado interno quer no
internacional”, disse Pinto
Novo.
Afirmou que, no seu rol de
projectos, a agência particu-

lariza e impulsiona a expansão
das redes de produção agrícola e comercial para o desenvolvimento das actividades
agrícolas e agro-industriais
com vista a imprimir outra
dinâmica de desenvolvimento rural no geral, o combate à
pobreza e a promoção da segurança alimentar e exportações.
“Depois de uma visita à
unidade fabril Moz Plastic,
encontrei todas as condições
criadas para a produção de
plástico de qualidade em diversos tamanhos para a embalagem de produtos agrícolas como cereais, feijões,
batata-reno, entre outros
produzidos pelos agricultores na província”, disse Nuno
Novo.
Explicou que o empresário Leandro Causendo, por
meios próprios, possui equipamento e maquinaria com
capacidade de produção de
uma tonelada de plástico com
dimensões variadas em cada
turno de oito horas diárias,
factor essencial para garantir
o fornecimento de produto
a uma cadeia de agricultores
assistidos pela Agência de

Desenvolvimento do Vale do
Zambeze.
“Fiquei surpreendido pelo
ritmo de trabalho desta unidade de produção de matéria-prima para a embalagem
de produtos agrícolas no Vale
de Zambeze, embora necessite ainda de apoio para melhorar um e outro trabalho de
acabamentos do produto feito”, destacou o delegado da
Agência de Desenvolvimento
do Vale do Zambeze em Tete.
É assim que a instituição
está a alocar orçamento adequado aos sectores agrário e
industrial, de modo a continuar a estimular a sua modernização, e impulsionar o
comércio e todos os sectores
que incrementam a produção, o consumo e promovem
exportações.
“Estamos a encorajar os
agricultores a elevarem os actuais níveis de produção, produtividade e competitividade
da agricultura, para garantir
segurança alimentar e nutricional, provisão de matéria-prima para a indústria nacional e criação de excedentes
para o país e exportação”, indicou Nuno Pinto Novo.

dadas as condições actuais, deverá ser retirada com todos os

bens para evitar situações calamitosas.
“Considerando-se a possibilidade de ocorrência de cheias
na Bacia do Baixo Zambeze,
adicionado a outros eventos que
perturbam actividades económicas e sociais, há necessidade
extrema de união de esforços
de toda a sociedade civil para a
prevenção de desastres naturais”, disse Domingos Macajo.
Recorde-se que, no ano
passado, 182.508 pessoas na
Bacia Hidrográfica do Zambeze
foram afectadas por fenómenos
naturais como cheias e inundações localizadas, seca e ventos
fortes.

População deve abandonar
zonas de risco em Mutarara
LÍDERES comunitários e outras personalidades influentes
nas comunidades que vivem
em zonas propensas a cheias e
inundações provocadas pelos
rios Zambeze e Chire, na província de Tete, são convidados
a intensificar a mobilização e
sensibilização às populações
para se retirarem dos locais de
risco.
O administrador de Mutarara, Domingos Macajo Superior, disse que, uma vez conhecida a vulnerabilidade às cheias
de algumas regiões do distrito,
há necessidade de trabalho árduo de mobilização da população para se mudar dessas zonas

para as mais seguras.
“Sabemos muito bem que
temos grande parte das comunidades instaladas em zonas propensas às cheias dos
grandes rios que atravessam o
distrito, mais concretamente
o Zambeze e Chire, pelo que
todos devemos unir esforços na
mobilização permanente para
abandonarem as zonas inseguras”, disse Domingos Macajo em encontros recentes com
líderes comunitários e representantes dos diversos sectores
de actividades, durante visitas
de trabalho a algumas zonas do
distrito.
Disse que a maior parte da

Edifício construído em zona de risco

população se instalou na zona
baixa do distrito, ao longo das

margens dos rios, à procura de
áreas de produção agrícola mas,

PUBLICIDADE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
SECRETARIADO TÉCNICO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
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ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

ANÚNCIO DE CANCELAMENTO DE CONCURSOS

Nos termos do nº 2 do artigo 64 do Regulamento de Contratação de Empreitada de
Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado
pelo Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica- se a adjudicação do concurso
abaixo:

De acordo com o artigo 61 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras
Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo
Decreto nº 5/2016, de 8 de Março, comunica- se que foram Cancelados os concursos
abaixo:

Nº Concurso
35A001541/CP/02/FOR.
COMBUSTÍVEL. LUBRIFICANTES/SETSAN/2020
35A001541/CL/08/BENS/
CONSUMIVEIS DE MATERIAL
INFORMATICO/SETSAN/2020

Nome do concorrente
vencedor

Objecto do
concurso

Valor da
adjudicação

Nº de
Ordem

Nº Concurso

Objecto do
concurso

Modalidade Observação da razão
do facto

BGNJ, COMÉRCIO E
SERVIÇOS, LDA

Fornecimento
de combustíveis 5.700.000,00MT
e lubrificantes

01

35A001541/CP/03/SERV.
AG.VIAGEM/SETSAN/2020

Serviços de Agência
de Viagens

Concurso
Público

Por razões
de natureza
administrativa

CLICK TECNOLOGY

Fornecimento
1.809.717,00MT
de Toner

02

35A001541/CL/01/ SER.
CATERING/SETSAN/2020

Prestação de
Serviços de Catering

Concurso
Limitado

Por razões
de natureza
administrativa

Maputo, Julho de 2021

Maputo, Julho de 2021

A Entidade Competente
(Ilegível)
7266

A Entidade Competente
(Ilegível)

7266
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Será Covid-19
problema somente
das zonas urbanas?
UM periodista cubano disse que o periodista deve
buscar as matrizes da realidade do seu povo, sentir os problemas dos demais como seus, pois é
impossível expressar o que não se sente. Quando
chega a qualquer lugar, a tese de todo o periodista deve ser de conseguir que seu coração bata
ao compasso daquele que tem problema, mesmo
que seja incompreendido pela sociedade ou falte vontade do poder político na resolução desse
problema.
Na realidade, a falta de vontade de reflectir
e debater determinados problemas que afectam a
sociedade em que estamos inseridos, como doenças, calamidades naturais, corrupção e outros, a
chave da harmonia ou diálogo, faz com que às
vezes repostas ou análises críticas, neste caso dos
periodistas que também sentem esses problemas
quanto à necessidade da adopção de estratégias
para a sua resolução, quando aparenta haver desleixo, particularmente do poder instituído, não
sejam suficientemente compreendidas.
O facto é que estamos a ser atacados, de forma feroz, pela pandemia da Covid-19, e para
escaparmos dela precisamos de nos prevenir
sempre, cumprindo as medidas recomendadas. E
porque sentimos, conforme disse aquele periodista, a doença, como nosso problema, está cada vez
mais a ser agressiva, e a fiscalização do cumprimento rigoroso das medidas está a ser intensificada pelas autoridades competentes e não só, vimos
fazer uma observação crítica sobre o que entendemos ser incompreensível que essa intensificação
se verifique mais nas zonas urbanas do que nas
rurais, onde, pelo contrário, acontecem encontros
populares com os dirigentes a vários níveis e em
muitas ocasiões sem a observância escrupulosa
dessas medidas.
Pelo menos é o que se tem notado aqui em
Nampula. Há muitos exemplos flagrantes dessa
actuação dos que deviam estar na dianteira desse
combate. É que, parecendo que não, as atitudes
dos que devem liderar a luta da Covid-19 podem
transmitir à sociedade o sentimento de leviandade, isto é, de que existe pouco perigo desta doença
naquelas áreas.
A prevenção da Covid-19 não pode ser feita de forma rigorosa apenas nas zonas urbanas,
mas também nas rurais, pois esta doença mortífera é global e não escolhe ninguém. É utopia
pensar em resultados concretos imediatos ou a
médio prazo no cumprimento das medidas de
prevenção enquanto a rigorosidade não for a
mesma que se exige nas cidades e nas zonas rurais, onde também os discursos dos governantes
sobre este assunto (Covid-19) transparece estarem isentos de objectividade, ou por outra, são
incoerentes.
Que haja consciência profunda do lado dos
nossos responsáveis de que a mudança de com-

portamento no combate a este mal sanitário é
um exercício que requer engajamento de todos,
incluindo os próprios governantes, sob pena de
quem não o fizer ver-se ultrapassado da rapidez
do tempo, ou melhor dizendo, será tarde demais
para um “monstro” invisível que a cada dia que
passa devora, de forma rápida apetitosamente,
milhares de seres humanos no mundo.
Até porque já diz o ditado de que bons exemplos vêem de cima, numa alusão aos detentores
de cargos de decisão, do topo à base, porém, não
pode haver margem de dúvidas de que se formos
todos capazes ou engajados a fazer, guiados por
esses exemplos, cada um fazendo a parte que lhe
cabe como cidadão consciente do perigo que corre, poderemos facilmente derrotar a Covid-19.
Talvez valha dizer que, por exemplo, nos Estados Unidos da América (EUA), a retórica de
tanto optimismo do ex-Presidente Donald Trump,
que às vezes minimizava deliberadamente (?) o
valor do que os cientistas estavam a dizer em relação ao perigo que representa a pandemia para
os cidadãos norte-americanos e não só, resultou
em muitas pessoas não levarem as precauções a
sério. E esse aparente infantilismo de Trump teve
como consequência milhares dos seus concidadãos mortos.
Se todos precisamos de um estado normal, e
não anormal como este que estamos a viver actualmente, com as nossas instituições públicas e
privadas a funcionarem normalmente, tal como os
bares e restaurantes, onde possamos beber uma
cerveja e conversar com os amigos sobre vários
assuntos, então vamos cumprir com rigor as medidas de prevenção da pandemia do novo coronavírus, não só nas cidades como também nas zonas
recônditas, que acreditamos que as mortes devido
à Covid-19 possam estar a acontecer.
Já que não se sabe quando o novo coronavírus se vai “embora” do nosso planeta terra, esperamos que seja importante, senão vital, que
nos encontros dos dirigentes com as populações
rurais haja maior espaço para o apelo veemente
e divulgação das medidas de prevenção, do que
para aparentemente afirmação político-partidária,
como tem transparecido.
Não podemos negar que estamos num tempo
ou contexto complexo na nossa vida, aliás, da humanidade, que exige mudanças profundas da nossa forma de estar na sociedade como presidentes
dos municípios e de outros níveis de governação
ou não, ministros, governadores, secretários de
Estado, professores, políticos, jogadores, administradores distritais e de outras áreas, perante
esse inimigo que até agora está, infelizmente, a
mostrar a sua arrogância e invencibilidade e, na
sequência disso, continua a devorar pessoas, provocando luto nas famílias, desemprego e aumentar a pobreza absoluta.

Afinal é possível?
ANDRÉ CARLOS

FICHA TÉCNICA

AFINAL é possível ouvir o grito do povo? Afinal é possível solucionar os problemas que afligem os cidadãos? A resposta a estas questões é
sim. Esta resposta positiva surgiu recentemente
no entroncamento entre a “Circular de Maputo” e uma das vias que dão acesso à Vila Olímpica, na cidade de Maputo.
Trata-se de uma resposta que veio ao encontro das inquietações da população, de modo
particular dos automobilistas, porque a estrada,
pouco depois de ser aberta ao público, começou a degradar-se.
Devido a esta situação, os cidadãos apresentaram publicamente sua inquietação, através deste e possivelmente de outros órgãos de
informação, solicitando a quem de direito a
corrigir o problema.
Confesso que se levou algum tempo para
solucionar este problema mas, finalmente, chegou o momento em que os automobilistas e
não só respiram de alívio por este feito. Deste
modo, vai o meu obrigado.
Alguns leitores poderão reprovar este agra-
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decimento, alegadamente porque faz parte das
atribuições do município reabilitar e melhorar
as vias de acesso. Mas, tendo em conta que
muitas outras infra-estruturas carecem de melhoramento, vale a pena agradecer este gesto
para estimular a prosseguir com o trabalho.
Aliás, é também uma chamada de atenção
às autoridades, no sentido de que os cidadãos
estão atentos às suas acções. O cidadão goza
desta prerrogativa de fiscalizar as acções do
governo e elogiar, se for o caso, ou apresentar
a preocupação que tiver e, se possível, avançar
com algumas propostas de solução.
Assim sendo, faço votos para que mais infra-estruturas sejam melhoradas. Obrigado por
esta resposta porque temos exemplos como a
Avenida Nelson Mandela, que dá acesso aos
bairros de Zimpeto e Magoanine “C”, que há
anos aguarda a solução do problema de concentração de água em vários pontos desta estrada.
Espero que o trabalho prossiga em outras
estradas, particularmente neste período de Inverno em que não há interferência na execução
das obras por conta da chuvas.

Direcção, Redacção e Oficinas: Rua Joe Slovo, 55
Cx. Postal n.º 327 – Telefones: 21320119/21320120
Email: j.noticias@tvcabo.co.mz – MAPUTO

Director Editorial: Lázaro Manhiça

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Júlio Manjate
(Presidente)
Cezerilo Matuce
(Administrador)

Email: lazaro.manhica@snoticias.co.mz
Telefones: 21322812 – Fax-21320575
Chefe da Redacção: Salomão Muiambo
Subchefes da Redacção: José Machado
e Gil Filipe
(Telefs.: 823180240, 823180340 e 21320121 – Fax: 21314531)
(Telefs.: 21322815, 21320121 – 82-3180240/82-3180340)

Crise educacional
da rapariga: é tempo de agir
NNENNE IWUJI*
A PANDEMIA da Covid-19 teve impacto nas nossas
vidas, com os sistemas educacionais em todo o mundo
severamente afectados. Mas, para mulheres e raparigas,
muito mais está em causa. No auge do encerramento
de escolas, 1.6 bilião de crianças e jovens estavam sem
aulas em todo o mundo e as raparigas foram desproporcionalmente afectadas. A pandemia agrava muitos
obstáculos já existentes para se obter uma educação de
qualidade.
Antes da pandemia em Moçambique, como no resto
da região da África Subsaariana, as raparigas já enfrentavam uma crise educacional. Quase metade (46%) das
raparigas adolescentes não vão à escola. Embora metade das crianças na escola primária terminasse na idade
certa, na escola secundária reduzia para apenas 20%. As
desigualdades no acesso à educação persistem com resultados nas áreas centro, norte e rurais, piores do que no
sul e nas áreas urbanas do país.
Apesar dos rápidos investimentos do Governo moçambicano na expansão da educação, a qualidade da
educação ainda enfrenta desafios significativos com um
professor para 74 alunos e 70% das escolas sem água
ou banheiros separados para rapazes e raparigas. A Co-

vid-19 exacerbou isso, tornando difícil para as escolas
atender aos requisitos do Governo para a sua reabertura.
O encerramento de escolas a 15 de Julho devido à terceira onda da pandemia da Covid-19 afecta mais de 8,5
milhões de crianças. Existe agora um risco real de perda
de uma geração de raparigas, já que muitas crianças desfavorecidas poderão não voltar à escola. As raparigas em
idade secundária correm o maior risco de ficar em casa
por causa das responsabilidades domésticas, casamentos prematuros, gravidezes precoces, pois suas famílias
caíram na pobreza. Esta é uma crise global, que afecta
não só Moçambique, mas todo o mundo. Devemos agir
como uma comunidade global para enfrentá-la.
É por isso que o Reino Unido, Quénia e a Parceria
Global para a Educação (GPE) co-sediam a Cimeira de Educação Global, em Londres, reunindo líderes
mundiais para investir na educação e melhorar o acesso para raparigas. O objectivo da GPE é conseguir angariar USD 5 biliões para transformar a educação nos
países mais vulneráveis do mundo nos próximos cinco
anos. Isto dará a mais 175 milhões de crianças a chance
de aprender. Não significa apenas uma melhora na vida
de dezenas de milhões de pessoas, significa também
milhões de comunidades transformadas para o melhor.
A Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano,

Carmelita Rita Namashulua, participou virtualmente na
Cimeira Global de Educação, em que Moçambique se
comprometeu a aumentar as despesas do Governo com
a educação de 19% em 2021 para 26% até 2025 e a melhorar o acesso e a qualidade de educação para todos,
especialmente raparigas.
Se a pandemia nos ensinou uma coisa, é que estamos
todos interconectados. A educação de raparigas não é diferente. Ao dar a todas as raparigas 12 anos de educação
de qualidade, teremos a chance de lutar para tirar as pessoas da pobreza, desenvolver economias, salvar vidas e
reconstruir melhor com Covid-19. Em Moçambique, o
GPE está investindo USD140 milhões ao longo de cinco
anos a partir de 2020, apoiando o desenvolvimento da
primeira infância ao ensino médio. O Reino Unido, em
parceria com o Governo moçambicano, tem garantido
que a aprendizagem continua durante a pandemia, incluindo através do investimento na construção de infra-estruturas de WASH (saneamento) nas escolas para que
possam reabri-las, fornecendo materiais de ensino para
trabalhos de casa e promovendo educação sobre saúde e
higiene. Agora é hora de agir.
*Alta-Comissária Britânica sobre a Cimeira
Global de Educação

“Modjeiros” ditam regras
no terminal do Zimpeto
ARSÉNIO CHADREQUE
SITUAÇÕES anómalas, penosas e de muita humilhação ganham terreno no terminal de transportes rodoviários do Zimpeto, em Maputo, com tendência a
agudizar-se desde a eclosão da pandemia da Covid-19, que ditou a redução para três o número de
assentos a serem ocupados pelos passageiros nas
viaturas de 15 lugares.
Desde então, a situação piorou. O parque está
entregue a “vândalos” denominados “modjeiros”,
que superiormente ditam as regras de actuação dos
passageiros, dos transportadores semicolectivos,
até da Polícia Municipal que actua naquele lugar.
Os “modjeiros” agem como se tivessem licença ou mesmo mandato para exercer ilegalidades e
sabotagem aos passageiros que se fazem ao par-

que, perante o olhar impávido da Polícia Municipal designada para velar pela postura camarária,
ordem e tranquilidades públicas naquele lugar.
Vezes sem conta, em nome da associação ou
mesmo a título individual, ordenam quem é elegível para o acesso ao transporte, sendo prioritárias
as pessoas que têm carga, uma vez que são sujeitas
a “votar pela bicha” (pagamento ilícito para estar
na fila com suas trouxas) e ainda devem pagar o
dobro do valor legal de uma passagem ao destino e
pela bagagem de 10kg. Noutros casos, a selecção é
mesmo a favor das “mamanas” de trouxas que têm
a respectiva fila, sendo que ao cobrador se paga
pela carga e outro valor correspondente à viagem.
É sabido que o contrato de transporte de particulares ou empresa obriga a conduzir a pessoa
ou mercadoria de um lugar para o outro mediante

o pagamento de determinado preço, que para este
caso já se encontra estipulado pelo Conselho Municipal da Cidade de Maputo.
Neste âmbito, apela-se a quem de direito para
colocar ordem naquele parque rodoviário. É preciso cumprir-se a postura camarária no sector dos
transportes semicolectivos de passageiros, que
passa mesmo pela justiça e legalidade apregoadas
na lei.
Desta forma, os utentes deste terminal ficarão
aliviados de cobranças ilícitas que chegam a custar
50 meticais por viagem na razão de 12 meticais. O
zelo que cada pessoa deve ter com os espaços de
uso comum, assim como a liberdade de locomoção
constituem um direito civil fundamental, facto que
me assegura a resposta responsável e correcta de
quem de direito. E mais não disse!
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SAMUEL SANDE

RAJABO SUALÉ
MOHÔMA

FRANCINA
JOSSEFA BILA

FALECEU

(RAJÁ)

FALECEU
Seus irmãos Shallé, Romana,
Sofia, Saíde Júnior (Tchide),
Amina, Atija N’França (Teté),
Youssuf (Yoyó), Fátima (Naná) e Rahmina, madrasta
Ancha Abdul Latifo, cunhados Nacir e Saíde Raisse,
cunhada Cheny e Sara, sobrinhos Sunizah, Arshad
(Chido), Vivito, Shanna, Nuno, Anisha, Tayra Alline,
Denzel Shakil, Sheiniz, Munizah, Saidat Wilema e
Shunna comunicam com profunda dor e mágoa o
falecimento dos seu querido irmão, cunhado, primo
e tio RAJABO SUALÉ MOHÔMA, ocorrido no dia
27/7/2021, no Hospital da Polana Caniço, vítima de
doença, cujo funeral se realizou no dia 28/7/2021, no
Cemitério de Michafutene. Foste um irmão, amigo,
primo, tio e cunhado impecável, sempre divertido e
bem humorado, presente nas horas certas e quando era preciso. Eternamente nos nossos corações.
Que Allah te conceda o Jannat Firdouss.
7322

JOAQUIM MARCOS
FALECEU
O Conselho de Administração e
funcionários do Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique comunicam com profunda
mágoa e consternação o falecimento do Sr. JOAQUIM MARCOS, colaborador aposentado deste
instituto, ocorrido no dia 26/7/2021, vítima de
doença, cujo funeral se realizou no dia 28/7/2021,
às 10.00 horas, no Cemitério de Lhanguene, antecedido de velório na capela do HCM, às 9.00
horas. À família enlutada, apresentam as mais
sentidas condolências. Paz à sua alma.
7317

CASIMIRO
FILIMONE BOUENE
FALECEU
A Delegação Provincial da ANE,
I.P – Maputo e trabalhadores em
geral comunicam com profunda
mágoa e consternação o falecimento do Sr. CASIMIRO FILIMONE BOUENE, pai da Sra. Maria Flávia
dos Anjos Bouene, funcionária desta Delegação,
ocorrido no dia 27/7/2021, em Maputo, cujo funeral
se realiza hoje, dia 29/7/2021, às 10.00 horas, no
Cemitério da Machava -Bedene. Neste momento de
dor e tristeza, os funcionários da ANE, apresentam
as mais sentidas condolências à família enlutada.

Foi com profunda mágoa e
consternação que Ovídeo Rodolfo e família tomaram conhecimento da tua prematura
e inesperada partida para junto do Senhor,
no dia 23/7/2021, em Maputo, cujo funeral se
realizou no dia 24/7/2021, em Chimoio. Neste
momento difícil nada mais nos consola, senão rogar a Deus que te tenha no seu altar e
que conforte a tua família. Para sempre juntos. Descanse em paz.

FALECEU
O Conselho de Administração do Banco de Moçambique e todos trabalhadores comunicam com
profunda dor e consternação o falecimento da
Srª FRANCINA JOSSEFA BILA, mãe da Srª Angélica Macave, trabalhadora reformada deste Banco,
ocorrido no dia 27/7/2021, vítima de doença, cujas
cerimónias fúnebres se realizam hoje, dia 29/7/2021,
às 9.00 horas, em Chicumbane, província de Gaza.
À família enlutada, apresentam as mais sentidas
condolências. Paz à sua alma.
7312

ZITA PALIGE

7328

FALECEU

AUGUSTA MARIAMO
ATIJA CADANGO
OSSIFO

Seus filhos Carlota Isabel Tauzene e Paulino Tauzene, nora Queluba Fernando Matsinhe, netos Stélio
Tauzene, Adérito Tauzene, Tânia Zita Tauzene, Paulino Tauzene Jr., Nilza, Bety, Naniza, Armanda, Pedro
e Francisca comunicam o falecimento do seu ente
querido ZITA PALIGE, ocorrido no dia 27/7/2021, em
Maputo, cujo funeral se realiza hoje, dia 29/7/2021,
às 10.00 horas, no Cemitério de Michafutene. Paz
à sua alma.

(2/8/1944 - 25/7/2021)

FALECEU

8184

A Gofuel Tracking System, Lda e todos trabalhadores comunicam com profunda dor e
prestam solidariedade ao colega Roberto pela
perda inestimável da sua avó AUGUSTA MARIAMO ATIJA CADANGO OSSIFO, ocorrida
no dia 25/7/2021. À família enlutada, as mais
sentidas condolências. Paz à sua alma.
8177

RAJABO SUALÉ
MOHÔMA

JAIME
FRANCISCO
SIMBINE
(Reformado das TDM)

FALECEU
Sua esposa Rosa Sitoe, filhos Francisco, Lígia, Cecília, Helena, Arlindo e Albertina, tias, sogra, genro,
cunhados, primos, sobrinhos e netos comunicam
com profunda mágoa o desaparecimento físico do
seu esposo, pai, genro, sobrinho, irmão, sogro,
cunhado, primo, tio e avô JAIME FRANCISCO SIMBINE, ocorrido em Maputo, no dia 25/7/2021, cujo
funeral se realizou no dia 27/7/2021, no Cemitério
de Michafutene. Que Deus lhe dê eterno descanso.
8185

FALECEU
Sua mãe Muanassa Jume, esposa
Helena Raisse Ismael e filhos Saíde,
Rahel e Raissa comunicam com profunda dor e mágoa o falecimento do seu amado filho,
esposo e pai RAJABO SUALÉ MOHÔMA, ocorrido
no dia 27/7/2021, em Maputo, vítima de doença, cujo
funeral se realizou no dia 28/7/2021, no Cemitério de
Michafutene. Foste um filho, esposo e pai exemplar e
a tua precoce partida não irá apagar das nossas memórias o amor que nos dedicaste e tudo de bom que
foste e fizeste por nós. Descanse em paz, nosso eterno
amor. Que Allah te conceda o Jannat.

ALBINO
MANUEL COME
FALECEU

A família Come comunica com dor e consternação
o falecimento do seu ente querido ALBINO MANUEL
COME, ocorrido no dia 27/7/2021, vítima de doença,
cujo funeral se realizou no dia 28/7/2021. Paz à sua
alma.
8179

7322

CARLOS MANUEL
NEVES

AURÉLIO
CASTEL-BRANCO
(Lelinho)

FALECEU
Sua irmã Fernanda Maria Castel-Branco, sobrinhos Eduarda Maria, Carlos Nuno e Tatiana, sobrinhos-netos Patrick,
Ruth, David Bachir, Sasha e Sam lamentam com profunda
dor a sua perda, ocorrida no dia 21/7/2021. Aos filhos e
netos, as mais sentidas condolências. Descanse em paz.

FALECEU

8214

8224

GOODIVIN PAULO MATA
FALECEU
Seus formandos Zainadin Dalsuco, Tomás Mabuiangue, Filimone Sitole, Pedro Mazuze, Isabel Conde, Casimiro Mobota,
José Macuácua, José Mula, Maurício Mioche, Hermenegildo
Chirindza, Vlademiro Bimbe, António Bonzo e Tomás Timba
lamentam profundamente o falecimento de GOODIVIN PAULO MATA, funcionário
aposentado das Alfândegas de Moçambique, ocorrido no dia 25/7/2021, no HCM,
cujo funeral teve lugar no dia 26/7/2021, no Cemitério da Texlom. À família Mata,
as mais sentidas condolências. Até sempre Mestre, Goodivin. Amen.
7253

Os sócios, advogados e colaboradores da “Marroquim Macia Advogados,
Lda” lamentam com profunda mágoa e consternação o falecimento do “Chef” CARLOS
MANUEL NEVES, um amigo, ocorrido no dia
28/7/2021, vítima de doença. À família enlutada, apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
7330

GUILHERME CONSTANÇA
JÚNIOR
(Mino)

FALECEU
Sua esposa Maria Alice Soares, filhos Nirva e Michel
Constança comunicam com profundo pesar a partida
do seu esposo e pai GUILHERME CONSTANÇA JÚNIOR,
ocorrida em Maputo no dia 28/7/2021, vítima de doença,
cujo funeral se realiza hoje, dia 29/7/2021, às 10.00 horas,
no Cemitério de Michafutene. Paz à sua alma.
7326
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KASSANDRA PEDRO
DOS SANTOS
MALALANE

ZAID ALY
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ROSÁLIA
MONDLANE

FALECEU

FALECEU
Sua esposa Vina, filhos Mundinho, Bety e Vanda, irmãos Celsa, Xitinho, Nadinho e Fifito, sobrinhos tios, primos, amigos
da Heavy e BU e demais familiares comunicam
com profunda mágoa o falecimento do Sr. KASSANDRA PEDRO DOS SANTOS MALALANE,
ocorrido no dia 28/7/2021, vítima de doença,
cujo funeral se realiza em data a anunciar. Paz
à sua alma!

Verónica Nataniel Dlhovo e
Salomão António Dlhovo, com
mágoa e consternação comunicam o passamento dos seu
grande amigo e irmão ZAID ALY, que perdeu a
vida ontem, dia 28/7/2021, na cidade da Beira,
vítima de doença. À esposa, filhos, netos e
demais familiares, vão os nossos mais sentidos pêsames. Que Allah receba a sua alma
e a guarde no seu reino.
8182

7333

ARMINDA AMINA
MATABEL ELIAS
NHAMBIU

ISABEL HENRIQUES
A Directora-Geral e todos funcionários do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique lamentam com profunda mágoa e consternação o desaparecimento físico da Srª ISABEL
HENRIQUES, funcionária afecta ao Centro Zonal Sul, ocorrido
no dia 18/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 20/7/2021, na
província de Inhambane. Endereçam as mais sentidas condolências à família
enlutada. Paz à sua alma.

FALECEU

Seus irmãos Elias, Boaventura, Gilda e André,
cunhadas e sobrinhos comunicam com pesar e
consternação o desaparecimento físico da sua irmã,
cunhada e tia ROSÁLIA MONDLANE, ocorrido no dia
27/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza
amanhã, dia 30/7/2021, no Cemitério de Lhanguene,
às 11.00 horas, antecedido de velório na capela do
HCM, às 9.30 horas. Paz à sua alma.
8210

MANUEL
ANTÓNIO
POPINSKY
FALECEU

FALECEU

(1976-2021)

FALECEU

A Directora-Geral e todos funcionários do Instituto de
Investigação Agrária de Moçambique lamentam com
profunda mágoa e consternação o desaparecimento
físico do Sr. MANUEL ANTÓNIO POPINSKY, funcionário afecto ao Centro Zonal Centro, ocorrido no dia
24/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se realizou
no dia 26/7/2021, no Cemitério de Chissui, em Chimoio. Endereçam as mais sentidas condolências
à família enlutada. Paz à sua alma.
7307

7307

Seu marido Jorge Olívio, filha Tukki Larissa, irmãos
Beto, Laidine, Judy e Célia, cunhados Ema, Ângela,
Benedita, Delfim, Elsa e demais familiares comunicam com profunda dor o falecimento de ARMINDA
AMINA MATABEL ELIAS NHAMBIU, ocorrido no dia
28/7/2021, cujo funeral se realiza hoje, dia 29/7/2021,
às 10.00 horas, no Cemitério de Michafutene. Paz
à sua alma!

MATILDE PAULO MUIANGA
FALECEU
A Directora-Geral e todos funcionários do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique lamentam com profunda mágoa
e consternação o desaparecimento físico da Srª MATILDE
PAULO MUIANGA, mãe da drª Rogéria da Conceição Muianga,
ex-Directora Técnica da Direcção de Planificação, Administração e Finanças deste Instituto, ocorrido no dia 26/7/2021, vítima de doença, cujo
funeral se realizou no dia 28/7/2021, no Cemitério de Michafutene. Endereçam as
mais sentidas condolências à família enlutada. Paz à sua alma.
7307

8225

EDUARDO JOÃO ABRANCHES

FERNANDO MUBAI
FALECEU

FALECEU

ARMINDA
PAULINO FIRMINO
MACUÁCUA
FALECEU
A Administração, Comissão Executiva, Conselho
de Gestão, Comité Sindical e colaboradores do
Standard Bank, SA comunicam com profundo
pesar e consternação o desaparecimento físico
da Srª ARMINDA PAULINO FIRMINO MACUÁCUA,
mãe do colaborador Mateus Guambe, ocorrido
no dia 26/7/2021, cujo funeral se realizou no dia
28/7/2021, no Cemitério da Texlom. À família enlutada, apresentam as mais sentidas condolências.
Paz à sua alma.
1773

O Conselho de Administração do Banco de Moçambique e todos
trabalhadores comunicam com profunda dor e consternação o
falecimento do Sr. EDUARDO JOÃO ABRANCHES, pai da Srª
Élia da Conceição Abranches Monteiro, trabalhadora reformada deste Banco,
ocorrido no dia 16/7/2021, vítima de doença. À família enlutada, apresentam as
mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

O Ministério dos Transportes e Comunicações comunica com profunda mágoa
e consternação o falecimento do Sr. FERNANDO MUBAI, sogro do funcionário Guides Cossa, ocorrido no dia 25/7/2021, no HCM, vítima de doença, cujo
funeral se realiza hoje, dia 29/7/2021, em Zavala, no cemitério familiar, antecedido de velório às 9.00 horas, na sua residência, sita no Bairro de Infulene.
À família enlutada, apresenta as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.

RAJABO SUALÉ
MOHOMA

7298

7306

FALECEU

SALOMÃO JEREMIAS CHONE

AUGUSTO BELITO BOTHA

FALECEU
FALECEU
A Administração, Comissão Executiva, Conselho de Gestão, Comité Sindical
e colaboradores do Standard Bank, SA comunicam com profundo pesar e
consternação o desaparecimento físico do Sr. SALOMÃO JEREMIAS CHONE,
pai do colaborador Salomão Jeremias Lhone Júnior, ocorrido no dia 25/7/2021,
cujo funeral se realizou no dia 28/7/2021, em Chibuto. À família enlutada,
apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
1773

A Direcção e trabalhadores do Financial Sector Deepening
Moçambique (FSDMoç) comunicam com profunda mágoa e
consternação o desaparecimento físico do Sr. AUGUSTO BELITO BOTHA, trabalhador desta organização, ocorrido no dia 28/7/201, em Maputo,
vítima de doença. Neste momento de dor e consternação, rogamos à Deus que
dê paz à sua alma e conforto à família Botha.

O Presidente, Vice-Presidente,
Juízes Conselheiros, Secretário-Geral e funcionários do Tribunal Supremo participam com profundo
pesar e consternação o falecimento de RAJABO
SUALÉ MOHOMA, irmão da Drª Romana Sualé Mohoma, Juíza-Presidente do Tribunal de Polícia da
Cidade de Maputo, ocorrido no dia 27/7/2021, no
Hospital da Polana Caniço, vítima de doença, cujo
funeral se realizou no dia 28/7/2021, no Cemitério
de Michafutene, na zona maometana. À família enlutada, apresentam as mais sentidas condolências.
7313

8200

ROSÁLIA MONDLANE

ARMINDO DOMINGOS
HULUMENE

(Vovó Rosália)

FALECEU

BAPTISTA WACHANE
SAMUEL CUCO

FALECEU

Sua filha Natércia Chissaque, genro Arlindo Chissaque, netos
Sides Dickson (ausente), Nastaa e Emannuiel comunicam o
falecimento da vovó ROSÁLIA, vítima de doença, ocorrido no
dia 27/7/2021, na sua residência, cujo funeral se realiza amanhã, dia 30/7/2021,
no Cemitério de Lhanguene, às 11.00 horas, antecedido de velório na capela do
HCM, às 9.30 horas. Que a sua alma descanse em paz, vovó Rosália.
8207

RAFAEL ALFREDO
NHACUDIMA

O Conselho de Administração, Direcções Executivas e por
Função, quadros técnicos, Órgãos Sindicais e trabalhadores
em geral dos Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, EP-CFM comunicam
com profunda mágoa o falecimento do Sr. ARMINDO DOMINGOS HULUMENE,
ocorrido no dia 12/7/2021. Neste momento de dor e consternação, solidarizam-se
com a família enlutada. Paz à sua alma.
7315

LUZIMIRA MALAWENE
FALECEU

FALECEU

FALECEU
A Presidente, Juízes Conselheiros, Secretária-Geral
e funcionários em geral do Tribunal Administrativo
comunicam com profunda dor e consternação o
falecimento do Sr. BAPTISTA WACHANE SAMUEL
CUCO, funcionário aposentado desta instituição,
ocorrido no dia 24/7/2021, em Maputo, cujo funeral
se realizou no dia 26/7/2021. À família enlutada,
endereçam as mais sentidas condolências. Paz à
sua alma.
7311

O Conselho de Administração, Direcções Executivas e por
Função, quadros técnicos, Órgãos Sindicais e trabalhadores
em geral dos Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, EP-CFM comunicam com profunda mágoa o falecimento do Sr. RAFAEL ALFREDO
NHACUDIMA, ocorrido no dia 24/7/2021. Neste momento de dor e consternação,
solidarizam-se com a família enlutada. Paz à sua alma.
7315

O Conselho de Administração e trabalhadores em geral da
SPI-Gestão e Investimentos, SARL comunicam com profunda
mágoa e consternação o falecimento da Srª LUZIMIRA MALAWENE, avó do Sr. Dr. Ramos Daniel Manuel Sengo, Administrador
desta empresa, ocorrido em Maputo, no dia 24/7/2021, cujo funeral se realizou
no dia 27/7/2021, no Cemitério de Michafutene. À família enlutada, apresentam
as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
8191
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DEUCHAND SAUCHAND
NARAN

CARLOS ISSUFO CHATUIR

VICENTE ORIENTE
CUINICA

(6º mês de eterna saudade)

FALECEU

FALECEU
Sua esposa Aurora Ambrósio Pondja, filhos Narane Pressonatamo Natú e Aziza Naran Pressonatamo, irmã Amarata e demais
familiares comunicam com profundo pesar o falecimento do seu
ente querido DEUCHAND SAUCHAND NARAN, ocorrido no dia 24/7/201, sábado,
na sua residência, cujo funeral se realizou no dia 25/7/2021, domingo, às 10.00
horas, no Cemitério da Machava, Bedene.

Sua esposa Maria Avucula Chatuir, filhos Flávio, Célio, Tânia e
Carlos, netos Gate, Emily e Carter, mãe Beatriz e demais familiares lembram a passagem do 6º mês de eterna saudade. Ficamos
com as memórias de grandes momentos partilhados e prometemos continuar
a dignificar o seu nome, honrar o seu legado ímpar e inspirador. Para nós você
vive nos nossos corações por ter sido um inesquecível papy. Paz à sua alma.

Seu primo Quaresma e cunhada Magui, sobrinhos Cleyton, Shanette e Wallace comunicam
o falecimento do seu ente querido VICENTE
ORIENTE CUINICA, ocorrido no dia 26/7/2021, vítima de acidente de
viação, cujo funeral se realiza hoje, dia 29/7/2021, às 10.00 horas,
no Cemitério da Texlom, antecedido de velório na sua residência,
no bairro de Mussumbuluko, às 9.00 horas. Que os anjos te conduzam à mão direita de Deus Pai. Amém.
8228

8208

8199

PUBLICIDADE

JOAQUIM MOISÉS PAULO

MANUEL JOSÉ UAMUSSE
FALECEU

FALECEU
A MSTAR S.A. – ZAP TV e colaboradores em geral comunicam
com profunda dor e consternação o falecimento do Sr. JOAQUIM MOISÉS PAULO, pai da sua colaboradora e colega Helena
Paulo, ocorrido no dia 26/7/2021, cujo funeral se realizou no dia 28/7/2021, no
Cemitério da Texlom – Matola, às 10.00 horas. Neste momento de dor e consternação, endereçam à família enlutada as mais sentidas condolências.

Sua esposa Rosa Alfredo, filhos Carlos Manuel Uamusse,
Helena Uamusse, Olinda Uamusse, Anabela Uamusse e Manuel
José Uamusse Jr., netos, noras, genros e demais familiares
comunicam o falecimento do seu ente querido MANUEL JOSÉ
UAMUSSE, ocorrido no dia 28/7/2021, cujo funeral se realiza amanhã, dia 30/7/2021,
às 13.30 horas, no Cemitério da Texlom, antecedido do velório na sua residência
em Massaca, às 11.00 horas. Paz à sua alma.
7332

7331

LUÍSA PALMIRA CANHAUA

ZAIDE ALY

FALECEU
FALECEU
É com muita tristeza que a Sotux, Lda. e toda sua equipa de
trabalho receberam a notícia do falecimento do empresário
ZAIDE ALY, ocorrido na madrugada desta qUarta-feira, na cidade
da Beira. Zaide Aly foi um empresário de uma índole e de um percurso admirável. Deixa um vazio à classe empresarial. Neste momento de dor e resignação
endereçamos à família enlutada, os mais sentidos pêsames. Paz à sua alma.

A Presidente, Juízes Conselheiros, Secretária-Geral e funcionários em geral do Tribunal Administrativo comunicam
com profunda dor e consternação o falecimento da Srª LUÍSA
PALMIRA CANHAUA, mãe do Dr. Salomão Canhaua Serafim
Lopes, funcionário desta instituição, ocorrido no dia 23/7/2021, em Nampula,
cujo funeral se realizou no dia 25/7/2021. À família enlutada, endereçam as mais
sentidas condolências. Paz à sua alma.
7310

7334

RAJABO SUALÉ MOHOMA

AMÉLIA HELENA HOBJANA
RIBEIRO

FALECEU

FALECEU
A Directora-Geral e todos funcionários do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique lamentam com profunda mágoa e consternação o desaparecimento físico da drª AMÉLIA
HELENA HOBJANA RIBEIRO, funcionária afecta ao Centro Zonal Sul, ocorrido
no dia 19/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se realizou no dia 22/7/2021, no
Cemitério de Lhanguene. Endereçam as mais sentidas condolências à família
enlutada. Paz à sua alma.
7307

Os Magistrados Judiciais, Administradores Judiciais, Oficiais
de Justiça e demais funcionários do Tribunal de Polícia da Cidade de Maputo comunicam com profunda dor e consternação
o falecimento do Sr. RAJABO SUALÉ MOHOMA, irmão da Drª
Romana Sualé Muhoma, Juíza- Presidente do Tribunal da Polícia
da Cidade de Maputo, ocorrido no dia 27/7/2021, no Hospital da Polana Caniço,
vítima de doença, cujo funeral se realizou ontem, no Cemitério de Michafutene.
À família enlutada, apresentam as mais sentidas condolências. Paz à sua alma.
7322

TOMÁS HOUTANHANE
MASSANE
FALECEU
A Administração, Direcção, Comité Sindical e todos trabalhadores
da Águas da Região de Maputo SA comunicam com profunda dor e
consternação o falecimento de TOMÁS HOUTANHANE MASSANE,
trabalhador desta empresa, ocorrido no dia 23/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se
realiza hoje, quinta-feira, dia 29/7/2021, no Cemitério da Texlom, localizado no Município
da Matola, província de Maputo, pelas 10.00 horas. À família enlutada, apresentam as mais
sentidas condolências. Paz à sua alma.
7321

RAJABO SUALÉ MUHOMA
FALECEU
O Presidente e Conselho Superior da Magistratura Judicial comunicam com profunda mágoa e consternação o falecimento
do Sr. RAJABO SUALÉ MUHOMA, irmão da Drª Romana Sualé
Muhoma, Juíza -Presidente do TPCM, ocorrido no dia 27/7/2021,
no Hospital Geral da Polana Caniço, vítima de doença, cujo funeral se realizou
ontem, dia 28/7/2021, no Cemitério de Michafutene. À família enlutada, as mais
sentidas condolências.
7323

VICENTE ORIENTE MATAVELE
CUINICA
FALECEU
LEMBRETE

As famílias Cuinica e Sinela comunicam com profunda dor
e tristeza o falecimento súbito do seu ente querido VICENTE
ORIENTE MATAVELE CUINICA, vítima de acidente de viação, na noite de segunda-feira, dia 26/7/2021, na EN4, na cidade da Matola, cujo funeral se realiza hoje,
quinta-feira, dia 29/7/2021, no Cemitério da Texlom. Paz à sua alma.
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GUILHERME CONSTANÇA
JÚNIOR

SOMOS A MAIOR
E MAIS MODERNA
GRÁFICA DO PAÍS

(Mino)

FALECEU
Sua mãe Jacinta Rosário, irmãos Manuel, Maria Otília e Suzete Constança, tios, primos, sobrinhos, cunhados e demais familiares comunicam com profundo
pesar a partida do seu ente querido GUILHERME CONSTANÇA JÚNIOR, ocorrida em
Maputo, no dia 28/7/2021, vítima de doença, cujo funeral se realiza hoje, dia 29/7/2021, às
10.00 horas, no Cemitério de Michafutene. Paz à sua alma.
7326
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N CLASSIFICADOS NCLASSIFICADOS N

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA CIDADE DE MAPUTO
3ª SECÇÃO

AVISO

ANÚNCIO
Pela Terceira Secção do Tribunal
Judicial da Cidade de Maputo, nos
Autos de Acção Executiva para o
Pagamento de Quantia Certa sob
Forma do Processo Ordinário nº
132/20-V, pendente nesta Secção,
movidos pela exequente Dinah Paulina
Haslimann, residente nesta cidade,
contra os executados Investimento
Phillip Strydom-Moz, Lda., e Phillip
Strydom, ambos em parte incerta,
são estes citados para no prazo de dez
dias, que começa a contar depois de
finda a dilação de trinta dias, contados
da data da segunda e última publicação
deste anúncio, pagarem à exequente
Dinah Paulina Haslimann, a quantia
de 642 000,00MT (seiscentos e
quarenta e dois mil meticais) ou, no
mesmo prazo, requererem à penhora
bens suficientes para tal pagamento,

sob pena de se devolver à exequente
o direito de nomear à penhora,
nos termos do artigo 836 do C.P.C.
podendo, querendo, deduzir oposição
que tiverem nos termos do artigo 812
e seguintes do C.P.C., conforme tudo
melhor consta do requerimento inicial,
cujo duplicado se encontra no Cartório
desta Secção, à disposição dos citandos,
onde poderão solicitá-lo em qualquer
dia útil durante as horas normais de
expediente.
Maputo, aos 21 de Julho de 2021
A Ajudante de Escrivão de Direito
Edite Sebanda
Verifiquei
A Juíza de Direito
Drª Sílvia Comissário

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
10091L para Ouro e Minerais Associados, no distrito de Chifunde, na
província de Tete, a favor da requerente Edayche Mineral Lda., com as
seguintes coordenadas geográficas:
Vértice

Latitude

Longitude

1

-14 35 50,00

32 36 40,00

2

-14 33 00,00

32 36 40,00

3

-14 33 00,00

32 41 30,00

4

-14 34 20,00

32 41 30,00

5

-14 34 20,00

32 48 00,00

6

-14 40 00,00

32 48 00,00

7

-14 40 00,00

32 39 40,00

8

-14 35 50,00

32 39 40,00

ARRENDA-SE

VICKI IMOBILIÁRIA vende vivendas,
flats e geminada no bairro Central, tipo
3 por 12 500 000,00MT; flat tipo 1, na
Polana por 4 500 000,00MT; flat tipo
3, no B. Central por 8 500 000,00MT;
tipo 2 por 5 500 000,00MT. Contacto:
84-2047905 ou 82-2982995.

VICKY IMOBILIÁRIA arrenda flats e
vivendas no Alto Maé; flat tipo 3, pronta a
habitar, com A/C, esquentador e cozinha
moderna por 30 000,00MT; B. Central,
tipo 2, mobilada por 40 000,00MT; Polana, tipo 2 por 50 000,00MT. Contacto:
84-2047905 ou 82-2982995.

MORADIA tipo 4, suites, com 2 pisos,
sala, cozinha montada, espaçosa, 3wc,
garagem para 4 viaturas e piscina privada, no Bairro Triunfo, Condomínio Aisha
Garden, próximo à Avenida Marginal,
vende-se por 35 000 000,00MT. Visitas,
contacto: 84-8383889 ou 82-8121492.
8093

APARTAMENTO tipo 4, num 1º andar,
no Condomínio King Village, próximo
ao Shoprite da Matola, pronto a habitar,
com 3wc, suite, totalmente climatizado,
cozinha americana, termo-acumulador
e guarda-fatos, arrenda-se por 55
000,00MT. Contacto: 82-4042510 ou
84-8626888.

APARTAMENTO tipo 2, espaçoso, com
2wc, cozinha montada, pronto a habitar,
garagem para 2 carros, no Bairro da
Polana, próximo à Vila das Mangas,
vende-se por 8 000 000,00MT; flat tipo
1, num R/C com garagem, no Bairro
da Polana, próximo à Presidência por
5 000 000,00MT. Visitas, contacto: 848383889 ou 82-8121492.

ARMAZÉM, arrenda-se por 100 000,00,
negociáveis; flat tipo 3, num 1º andar por
35 000,00; flat tipo 2, num R/C por 25
000,00; flat tipo 2, num 2º andar por 25
000,00; flat tipo 1, num 2º andar por 18
000,00, negociáveis; flat tipo 3, num 3º
andar por 50 000,00; na Polana, tipo 2
por 28 000,00. Contacto: 84-4241253.

8070

8093

FLAT tipo 3, num 2º andar, prédio pequeno, com 2wc, suite, dependência e
parqueamento na Malhangalene, Rua
de Bragança, próximo da Procongel,
pronta a habitar, vende-se por 8 000
000,00MT, negociáveis. Contacto: 840158257.

8167

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE
GOVERNO DO DISTRITO DE INHASSORO

N° de Concurso

Concorrente Vencedor

Contratação de Empreitada de Obras para a Construção de 08 Furos Positivos de
Abastecimento de água, equipados com bombas manuais, Reabilitação do Sistema Eléctrico 04I060041/CP/
com base em painéis solares e Reabilitação do Sistema de Abastecimento de Agua com base No0001/2021
em painéis solares, Distrito de Inhassoro - Província de Inhambane

Progresso Construções Lda, no
valor de 7.075.811,86Mt

Concurso Público

Contratação de Empreitada de Obras para a Construção de 01 Furo Positivo de Abastecimento
04I060041/CP/
de água, equipado com bomba manual e Transformação de um furo com bomba manual em o
N 0002/2021
sistema multi-uso, Distrito de Inhassoro - Província de Inhambane

PAVIM Construções Lda, no
valor de 1.482.384,00Mt

Concurso Público

Contratação de Empreitada de Obras para a Reabilitação Parcial dos Edifícios da Secretaria
04I060041/CP/
Administrativa de Maimelane, Sala de Casamentos e gradeamento da Sala de Sessões do o
N 0003/2021
Governo do Distrito de Inhassoro - Província de Inhambane

Cuamba Construções Lda, no
valor 1.987.678,19Mt

Concurso Público

Contratação de Serviços de Consultoria para a Fiscalização das Obras acima

04I060041/CP/
No0004/2021

ISO Consult Lda, no valor de
830.957,40Mt

Concurso Público
01

02

03
04

Objecto do Concurso

DIVERSOS

LOJAS, armazéns, escritórios, flats,
apartamentos, hotéis, moradias geminadas, restaurantes e tabacarias,
precisa-se. Contacto: 84-8383889 ou
8093
82-8121492.

PRESTIG Tecno Services: Obras de
reabilitação, acabamento de edifícios,
residências, tecto-falso, alumínio, faixadas, vidros, serrilharia, estruturas,
elevadores, modernização, manuntenção, instalação eléctrica, grupo geradores, climatização, redes eléctricas
e projectos de engenharia. Contacto:
84-5629713 ou 86-1320050.

Inhassoro, 28 de Julho de 2021
Autoridade Competente
(Assinatura Ilegível)
7327

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
por óbito de MARCOS FILIPE
SIMBINE

Certifico,
para
efeitos
de
publicação, que por escritura de
oito de Julho de dois mil e vinte
e um, exarada de folhas noventa
e nove a cem, do livro de notas
para escrituras diversas número
trezentos e cinquenta e oito,
traço “B”, do Segundo Cartório
Notarial de Maputo, perante mim,
Lécio Dirceu Cumbe, licenciado
em Direito, Conservador e
Notário Superior em exercício no
referido Cartório, foi celebrada
uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de Marcos
Filipe Simbine, de trinta e seis
anos de idade, no estado de
solteiro, que era de nacionalidade
moçambicana,
com
última
residência habitual no Bairro de
Magoanine, filho de Filipe Luís
Simbine e de Elisa Lourino Macie.
Que o falecido não deixou
testamento ou qualquer outra
disposição da sua última.
Deixando
como
únicos
e
universais herdeiros de todos
seus bens, seus filhos: Miraldo
Marcos Simbine e Hélder
Marcos Simbine, menores,
naturais de Maputo, onde
residem.
Que segundo a lei não há quem
com eles possa concorrer a esta
sucessão, que da herança fazem
parte bens móveis e imóveis,
incluindo contas bancárias.

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE EUCLIDES
ALFREDO MATUSSE
Certifico,
para
efeitos
de
publicação, que por escritura
pública de vinte e dois de Julho
de dois mil e vinte e um, lavrada
de folhas cinquenta e três verso a
folhas cinquenta e quatro, do livro
de notas para escrituras diversas
número duzentos e oitenta e três
“C”, deste Quarto Cartório Notarial
de Maputo, perante mim, Sérgio
João Soares Pinto, Conservador
e Notário Superior em exercício
no referido Cartório, foi lavrada
uma Escritura de Habilitação de
Herdeiros por óbito de Euclides
Alfredo Matusse, de quarenta
anos de idade, no estado de
solteiro, natural de Maputo, de
nacionalidade moçambicana, com
última residência no Bairro do
Alto Maé “B”, KaMpfumo, Cidade
de Maputo, sem ter deixado
testamento com disposição de sua
última vontade.
Mais certifico pela operada
escritura que foram declarados
como
únicos
e
universais
herdeiros de todos seus bens,
seus pais Alfredo Abel Matusse,
casado, natural de Chicumbane
e Olga Simão Vilanculos, casada,
natural de Magude, ambos de
nacionalidade moçambicana e
residentes em Maputo.
Que não deixou outras pessoas que
por lei com eles possam concorrer
à sucessão da herança e que fazem
parte bens móveis e imóveis.

Está conforme

Está Conforme

Maputo, aos 28 de Julho de 2021

Maputo, aos 23 de Julho de dois mil e
vinte e um

A Notária
(Ilegível)

8193

O Conservador e Notário Técnico
(Ilegível)
8209

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO PROVINCIAL DE
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO
SERVIÇO PROVINCIAL DE JUSTIÇA E
TRABALHO CARTÓRIO NOTARIAL DA
MATOLA
EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

HABILITAÇÃO DE HERDEIROS
POR ÓBITO DE DEOLINDA
BENISSON MACHALELA

Certifico, para efeitos de
publicação, que por escritura de
dez de Junho de dois mil e vinte
e um, exarada de folhas noventa
e cinco verso a folhas noventa
e sete, do livro de notas para
escrituras diversas número
cento e setenta e sete, traço
“B”, deste Cartório Notarial, a
cargo de Arnaldo Jamal de
Magalhães, Conservador e
Notário Superior,em exercício
no referido Cartório, foi
celebrada uma Escritura de
Habilitação de Herdeiros por
óbito de Deolinda Benisson
Machalela, de cinquenta e
quatro anos de idade, no estado
civil que era solteira, com
última residência no Bairro
T-Três, Matola.
Que a falecida não deixou
testamento ou qualquer outra
disposição de última vontade,
deixou como único e universal
herdeiro de seus bens, seu filho
Osvaldo Micas Machalela,
solteiro, maior, natural de
Maputo e residente no Bairro
T-Três, Cidade da Matola.
Que segundo a lei não há pessoas
que prefiram ou que possam
concorrer a esta sucessão da
herança ao indicado herdeiro.
Que da herança fazem parte
bens móveis e imóveis.

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
TRIBUNAL JUDICIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
9ª SECÇÃO (Comercial)

ANÚNCIO
Faz saber que, nesta Secção e Cartório, correm termos processuais uns Autos de Carta
Precatória, registada sob o número 24/21/H, extraída dos Autos de Execução
Ordinária nº 129/2014-N, em que é exequente African Banking Corporation,
Moçambique, S.A., representada pelo seu bastante Procurador o Exmo. Sr. Dr. Lucas
Muguambe e Outros, advogado com domicílio profissional na Cidade de Maputo,
devendo se fazer presente com o fiel depositário e executado Makhofu Comercial
e Paula Valdemira Khan Pinto e Costa, sem mais dados para sua localização, a
correr termos processuais na Primeira Secção (Comercial), do Tribunal Judicial da
Cidade de Maputo, para o pagamento da quantia de 9 725 320,00MT (nove milhões,
setecentos vinte e cinco mil, trezentos e vinte meticais), foi designado o dia 13
(treze) de Agosto de dois mil e vinte e um, pelas doze horas, para a abertura de
propostas em carta fechada, que poderão ser apresentadas no Cartório deste Tribunal
até trinta minutos antes da hora marcada para a venda em primeira praça do bem
abaixo indicado:
Verba única
Um imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial de Boane, sob o nº 508, a fls.
75, do livro B/2, inscrito provisoriamente por falta de título, sob o nº 2 540, a fls. 86
verso, do livro G/4, a favor de Paula Valdemira Khan, que constitui uma hipoteca,
a favor do FNB-Moçambique, S.A., inscrita provisoriamente por falta de título, sob
o número 291, fls. 78, do livro C/3, localizada na área do distrito de Boane, no valor
oferecido pelo exequente para a venda, no valor de 17 574 714,24MT (dezassete
milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, setecentos e catorze meticais e vinte
e quatro centavos).
Matola, aos catorze dias do mês de Julho do ano dois mil e vinte e um

PROPRIEDADE com área de 4.711,2m²,
situada na Matola-Rio, Av. de Namaacha,
composta por prédio de alvenaria em
condições degradadas, trespassa-se ao
preço de 10 000 000,00MT. Contacto: 845378191.

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 oporse que seja atribuída a Licença de Prospecção e Pesquisa
número 10641L para Água-Marinha, Granadas, Quartzo e
Turmalina, no distrito de Macossa, na província de Manica,
a favor da requerente Mukululi Construções, Sociedade
Unipessoal, Limitada, com as seguintes coordenadas
geográficas:

Verifiquei

Matola, aos 13 de Julho de 2021
A Notária
(Ilegível)

O Juiz de Direito
Domingos Samuel

Latitude

Longitude

1

-17 52 40,00

33 37 30,00

2

-17 57 50,00

33 37 30,00

3

-17 57 50,00

33 36 0,00

4

-17 52 40,00

33 36 0,00

Maputo, aos 13/7/2021
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)

SAIBA O QUE ACONTECE
NO SEU MUNICÍPIO

O NOTÍCIAS DEDICA
DIARIAMENTE UMA PÁGINA
À CIDADE DA BEIRA
ADQUIRA O SEU JORNAL
NO PONTO DE VENDA
MAIS PRÓXIMO

A Escrivã de Direito
Hermenegilda da Luz Canda

Está conforme

8217

6418

TRESPASSA-SE

Vértice
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
CONSELHO DE SERVIÇOS DE
REPRESENTAÇÃO DO ESTADO NA
CIDADE DE MAPUTO
SERVIÇOS DE JUSTIÇA E TRABALHO
QUARTO CARTÓRIO NOTARIAL DE
MAPUTO
Rua João Carlos Raposo Beirão, n.º
345, R/C

8201

8111

Os Concorrentes interessados deverão apresentar as suas reclamações no endereço acima num prazo legalmente estipulado e de realçar que o concurso foi regido pelo Regulamento
de Contratação de Empreitadas de Obras Pública, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto nº 05/2016 de 08 de Março, (Regulamento de
Contratação de Empreitada de Obras Publicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado).

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

8223

8188

De acordo com a alínea c) do n° 2 do Artigo 32 conjugado com o n° 2 do Artigo 83 do Regulamento de Contratação de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação
de Serviços ao Estado, aprovado pelo Decreto 05/2016 de 08 de Março, comunica-se que os objectos dos concursos discriminados na tabela abaixo foram adjudicados aos seguintes
concorrentes:
Modalidade

8197

FLAT tipo 2, num 1º andar, com cozinha
americana e estacionamento para 2
carros, no Condomínio Oásis, Coop,
arrenda-se por 50 000,00MT. Contacto:
86-3541271 ou 84-3135938.

PRECISA-SE

8123

Anúncio de Adjudicação
N/ordem

8118

FLAT espaçosa tipo 3, num 3º andar,
com 2wc, cozinha, copa e garagem,
pronta a habitar, no B. Central, vende-se por 5 000 000,00MT, negociáveis;
Matola Tchumene, condomínio com
vivenda tipo 3, num R/C e 1º andar, com
3wc, suite, cozinha americana, quintal
traseiro c/cozinha por 5 800 000,00MT,
negociáveis. Contacto: 84-7036641 ou
82-4652500.

EMPRESA privada precisa para vender
e arrendar em tempo recorde, flat, geminada, vivenda, apartamento, duplex
e ruína, nos seguintes bairros: Central,
Polana, Coop, Alto Maé, Triunfo e Sommercshield. Contacto: 86-6020282, 820020282 ou 84-0140351, Edson Chiote.

UNIDADE GESTORA EXECUTORA DAS AQUISIÇÕES

8070

APARTAMENTO, geminadas, vivendas
e duplexs, nas zonas da Polana, Coop,
Sommerschield, Triunfo, B. Central, Alto
Maé, Malhangalene, baixa e B. Aeroporto, sendo tipos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, com e
sem móveis, arrendam-se nos bairros
das periferias da cidade, casas tipo 2,
3 e dependências. Temos para arrendar
lojas, armazéns, escritórios, parques de
viaturas e salões de cabelereiro, nas
zonas acima mencionadas. Vende-se
flats e vivendas. Contacto: 84-8673170.

7246

Maputo, aos 8/10/2019
O Director-Geral
Adriano Silvestre Sênvano
(Geólogo)
8158

VENDE-SE

INOVANDO,
INFORMANDO SEMPRE
7329

5109
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JOGOS OLÍMPICOS DE TÓQUIO-2020

Sul-africana bate
recorde nos 200 bruços

Boxe feminino faz
história no Japão
POR ALMIRO SANTOS,
NOSSO ENVIADO A
TÓQUIO

O

BOXE feminino moçambicano, representado nos Jogos
Olímpicos de Tóquio-2020 por Alcinda Panguana e Rady Gramane, está a construir uma nova
história de sucesso, desde que
Lurdes Mutola conquistou a
medalha de ouro em Sydney,
há precisamente 21 anos, um
percurso que pode relançar
uma vez mais Moçambique
para o pódio de Olimpo e para
o seu quadro de medalhas,
para tanto bastando que qualquer uma das duas pugilistas
vença o próximo combate.
Depois da retumbante
vitória de Alcinda diante da
queniana Elizabeth Akinyi,
ontem foi a vez de Rady afastar a equatoriana Érica Pachito, na categoria de 69-75 Kg,
depois de um combate feroz,
que começou precisamente
com uma entrada avassaladora da pugilista equatoriana,
impiedosa nos golpes curtos
e quase todos certeiros, num
confronto que dava direito aos
quartos-de-final.
Rady não disfarçava o seu
nervosismo à entrada para
este combate com a equatoriana, sobre a qual apenas se
sabendo que detém a medalha

de bronze nos últimos Jogos
Pan-Americanos realizdos no
Peru em 2019. A moçambicana tremeu, mas felizmente
conseguiu resistir ao sufoco deste primeiro “round” e
conseguiu abortar as intenções da sua empolgada adversária por longos três minutos.
Nas bancadas, o ambien-

te era de angústia, sobretudo
por parte de Alcinda Panguana, que sussurava “directo,
directo”, precisamente a fórmula incansavelmente gritada para dentro do ringue por
Lucas Sinóia, o enérgico treinador de ambas as pugilistas.
É que a ânsia de Érica Pachito
para derrubar Rady era tanta

que a mesma se desguarnecia inconscientemente e se
propiciava aos “directos” da
desconcertada pugilista moçambicana.
Rudy Gramane entrou
para o segundo “round” mais
calma e concentrada e foi então que o combate ficou mais
equilibrado. Apesar de ainda vigorosa, o furor inicial de
Érica deu lugar a um pouco
mais de racionalidade e era
tudo que Rady Gramane queria: uma adversária que lhe
proporcionasse tempo para as
suas investidas, sendo bastante conhecidos os seus poderosos golpes “directos”, que
apenas precisam que o alvo
esteja um pouco “fixo”.
Se o segundo “round”
mais equilibrado a favor da
moçambicana, no terceiro
então ficou mais evidente esse
ascendente de Rady, pois que
vindo à tona o esforço desenfreado da equatoriana no primeiro assalto, quando a todo
o transe procurou derrubar a
sua adversária. Depois deste combate verdadeiramente
devastador para qualquer das
duas contendoras, Rady acabou admitindo que chegou a
ficar balançada com o ataque
da equatoriana, e no final deixou um pedido:
- Não nos pressionem por
favor!
Os quartos-de-final rea-

Ganhou ouro e governo
ofereceu-lhe uma casa
tou a primeira medalha de
ouro, em quase 100 anos,
para aquele país. Uma medalha que chegou ao vencer
a categoria de -55Kg.
Diaz subiu ao topo do
pódio com um recorde
olímpico, levantando um
total de 224 quilos (97 Kg
no arrebatamento e 127 Kg
nos dois tempos) para bater
a chinesa Qiuyun Liao por
um quilo (97 Kg e 126 Kg).
No entanto, a medalha de ouro não foi o único prémio que ganhou. O

lizam-se no sábado, e Rady
Gramane vai ter como adversária Zenfira Magomedalieva,
a puglista russa de 33 anos que
eliminou a americana Naomi
Graham.
ESTREIA DE MARIA
E DENISE ADIADA
PARA HOJE
A dupla Maria Machava-Denise Parruque deve competir hoje as suas primeiras
regatas na prova de 470 Radial, depois de ontem terem
falhado a sua estreia devido
aos fortes ventos que se fizeram sentir em Enoshima, na
ressaca de um tufão que nos
últimos dias se vinha formando ao largo da costa japonesa.
Na verdade, as jovens velejadoras moçambicanas até
estiveram no local das provas, mas em conjunto com
os responsáveis do Comité
Olímpico de Moçambique
optaram por não competir a
fim de salvaguardar a própria
integridade, uma vez que até
competidores mais experientes desistiram de enfrentar os
fortes ventos que se fizeram
sentir.
Se as condições atmosféricas melhorarem, hoje deverão
entrar em competição a fim
de recuperar as posições perdidas devido à sua não participação nas regatas de ontem.

A NADADORA sul-africana,
Tatjana Schoenmaker, estabeleceu um novo recorde olímpico nos 200 metros
bruços, conseguindo o melhor tempo nas eliminatórias dos Jogos Olímpicos Tóquio-2020.
Schoenmaker nadou a
distância em 2.19,16 minutos, retirando 43 centésimas

ao anterior recorde olímpico,
que pertencia à norte-americana Rebecca Soni desde
Londres-2012.
A sul-africana assumiu-se assim como a principal
candidata à medalha de ouro,
deixando a norte-americana
Lilly King, segunda classificada das eliminatórias, a 2,94
segundos.

Este é o segundo recorde olímpico em Tóquio de
Schoenmaker, que já tinha
batido o máximo dos 100
metros bruços, prova em que
terminou com a medalha de
prata.
AUSTRALIANA FIXA
NOVO MÁXIMO DE 100
Ainda ontem, a australiana
Emma McKeon estabeleceu
um novo recorde olímpico
nos 100 metros livres femininos, com o tempo de 52,13
segundos, nas meias-finais do
torneio.
McKeon, de 27 anos, tirou
49 centésimos ao anterior recorde (52,62 segundos), que
pertencia à sueca Sarah Sjostrom e que tinha sido alcançado nos Jogos Rio-2016.
Emma
Em
Tóquio,
McKeon já conquistou uma
medalha de ouro, na estafeta
4X100 metros livres, com a
obtenção de um novo recorde mundial, e uma de bronze,
nos 100 metros mariposa, com
novo máximo australiano.

Costa do Marfim
nos “quartos”
A SELECÇÃO olímpica da Costa do Marfim apurou-se ontem, para os quartos-de-final do torneio de futebol, mercê do
empate a um golo diante da Alemanha,
detentora do título olímpico.
Os alemães estavam obrigados a vencer para continuar na defesa do título,
mas não foram além de um empate, depois de Benjamin Henrichs ter colocado
a selecção africana em vantagem com

um golo na própria baliza aos 67 minutos. Eduard Loewen ainda empatou, aos
73 minutos, mas a Alemanha ficou pelo
caminho.
O Brasil, que bateu a Arábia Saudita por 3-1, garantiu o primeiro lugar do
Grupo “D”, com sete pontos, destacando-se à frente da Costa do Marfim que,
com cinco pontos, também segue para os
quartos-de-final. -(Maisfutebol).

PUBLICIDADE

governo filipino, em reconhecimento de um acontecimento histórico para o
país, anunciou a intenção
de dar-lhe uma casa no valor de quase 660 mil dólares.
A atleta filipina já fora
vice-campeã
olímpica
no Rio-2016 na categoria
-53Kg, mas esta foi mesmo
a primeira medalha de ouro
para as Filipinas - mesmo
contando com os Jogos de
Inverno - desde a estreia
em Paris-1924. -(O JOGO).

República de Moçambique
Governo da Província do Niassa
Direcção Provincial de Educação
Repartição Gestão, Execução e Aquisições
=Lichinga=

CONCURSO IRLANDA-50B105772/CP/472021/S

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

APÓS DESAIRE FACE À FRANÇA

1. A Direcção Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano de Niassa convida empresas
de Consultoria de Construção Civil, elegíveis e titulares de Alvará igual ou superior à 2ª
Classe, a submeterem sua manifestação de interesse para a contratação de serviços para
fiscalização à obra de construção de um bloco de duas salas de aula e uma latrina dupla, na
Escola Primária Completa de Mepelia, no distrito de Marrupa, Distrito de Marrupa, Província
do Niassa.

EUA “vinga-se” e atropela Irão

2. Os concorrentes interessados deverão fornecer informação sobre a sua qualificação para a
execução dos serviços (brochuras, descrição de tarefas similares já executadas, experiências em
condições similares, disponibilidade de especialização apropriada, como pessoal, etc.).

A HALTEROFILISTA Hidilyn Diaz entrou para a his-

tória das Filipinas quando
na segunda-feira conquis-

OS Estados Unidos, tricampeões
em título, “vingaram-se” ontem
no modesto Irão (120-66) do desaire sofrido na estreia face à França
(76-83), num jogo sem história da
segunda jornada do Grupo “A” do
torneio olímpico de basquetebol.
Damian Lillard, com 21 pontos, provenientes de sete triplos,
liderou os norte-americanos, que
já venciam ao intervalo por 60-30
e não encontraram resistência no
conjunto asiático, já derrotado na
estreia pela República Checa (7884).
Na formação comandada por
Gregg Popovich, que marcou 19 triplos, em 39 tentados, só cometeu

seis turnovers, contra 23 do adversário, destaque ainda para 13 pontos, oito assistências e quatro ressaltos de Zach Lavine.
Por seu lado, o gigante Hamed
Haddadi, com 15 pontos e seis ressaltos, foi o melhor no Irão.
A formação iraniana, liderada
por Haddadi, ainda conseguiu liderar nos primeiros instantes (2-0,
4-3 e 7-5), mas os norte-americanos começaram a acertar nos tiros
exteriores e fecharam o primeiro
parcial a vencer por 28-12.
De orgulho ferido, os norte-americanos não desaceleraram e
chegaram rapidamente a 30 pontos
de vantagem (47-17), a mesma com

que atingiram o intervalo (60-30),
com 13 triplos marcados, em 21 tentados, seis de Damian Lillard, que
virou com 18 pontos.
O terceiro período só acentuou
diferenças, com o cinco de Gregg
Popovich a continuar letal nos lançamentos e no contra-ataque, o que
lhe valeu atingir os 30 minutos já a
ganhar por 39 pontos (82-43), depois de um parcial de 22-13.
Perante tanta facilidade, os norte-americanos acabaram mesmo
por baixar o nível no quarto parcial,
mas, ainda assim, ultrapassaram os
50 pontos de diferença, na ressaca
de uma pesada derrota na estreia.
-(LUSA)

3. As empresas interessadas poderão obter informação adicional e termos de referência
na Repartição Gestão, Execução e Aquisições da Direcção Provincial de Educação e
desenvolvimento Humano do Niassa, das 8.00 às 13.30 horas, de segunda a sexta-feira. A
manifestação de interesse deverá ser apresentada num único invólucro, selado ou lacrado com
a identificação do concorrente, e entregue na Repartição Gestão, Execução e Aquisições da
DPE-Niassa, até às 13.30 horas do dia 18 de Agosto de 2021.
4. O concurso será regido pelos procedimentos definidos 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.
Lichinga, aos 27 de Julho de 2021
A Directora Provincial
Alocre Saide Jaime
(Especialista de Educação)
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ESTADO DO RELVADO DO ENZ

Moçambique
sancionado pela CAF

A

FEDERAÇÃO
Moçambicana de Futebol
(FMF) foi multada pela
Confederação Africana
de Futebol (CAF) devido ao mau estado do relvado
do Estádio Nacional do Zimpeto (ENZ), soube o nosso Jornal
junto da entidade que gere o
desporto-rei a nível nacional.
A FMF deverá pagar quatro
mil dólares norte-americanos
em virtude do estado deplorável em que a relva se encontra.
A multa inclui todos os países
cujos estádios foram inspeccionados e aprovados provisoriamente pela CAF em Abril
último para acolher os jogos de
qualificação ao “Mundial”, Qatar-2022.
Moçambique foi autorizado, no âmbito dessa aprovação
provisória, a usar o ENZ para
os jogos da primeira e segunda
jornada do Grupo “D” do qual
também fazem parte Costa do
Marfim, Camarões e Malawi.
Deve igualmente melhorar
outros aspectos a fim de garantir que o ENZ se mantenha na
lista de estádios elegíveis para
as competições internacionais.
A CAF emitiu este mês
uma nova circular solicitando a
apresentação dos relatórios dos
respectivos estádios para uma
nova inspecção, cujos resultados serão tornados públicos nos
próximos tempos.

Selecção nacional busca forças para enfrentar Tajiquistão amanhã

TORNEIO CONTINENTAL DE FUTSAL NA TAILÂNDIA

Selecção já prepara
confronto com Tajiquistão
SÉRGIO MACUÁCUA, EM BANGKOK

O estado em que se encontra a relva do “Zimpeto” é preocupante

Com novas inspecções,
o ENZ corre, segundo o presidente da FMF, Feizal Sidat,
riscos de voltar a ser multado
enquanto nada for feito para a
melhoria do relvado. Aliás, não
colocou de lado o risco do seu
banimento pela CAF caso a relva não seja melhorada ou substituída oportunamente.
Recordar que, a CAF ins-

peccionou, em Abril, 25 estádios em igual número de países, incluindo Moçambique.
Desses, oito estádios de igual
número de países foram reprovados e banidos dos jogos da
primeira e segunda jornada que
deviam ter tido lugar em Junho passado, nomeadamente
Burkina Faso, República Centro Africana, Libéria, Malawi,

Namíbia, Níger e Senegal.
O banimento de estádios
nestes países fez com que a
CAF, em coordenação com a
FIFA, adiasse o arranque das
eliminatórias africanas do
Mundial-2022 de Junho para
Setembro.
Assim, a Selecção nacional
inicia a campanha recebendo
Costa do Marfim (1 Setembro),

para quatro dias depois enfrentar o Malawi, fora de portas. No
dia 6 de Outubro defrontará os
Camarões também fora de portas, para quatro dias depois receber o mesmo adversário, em
Maputo. Os “Mambas” jogam
depois no dia 11 de Novembro,
na Costa do Marfim. Fecham a
qualificação em Março de 2022
defrontando o Malawi.

MOÇAMBIQUE já prepara o confronto com Tajiquistão de atribuição de quinto lugar na tabela
geral do Torneio Continental da modalidade que
decorre desde domingo até amanhã, na capital
tailandesa, Bangkok.
A Selecção nacional fez ontem, o primeiro
treino tendo em vista a partida. Tratou-se de
um apronto de descompressão, virado para a recuperação física dos atletas que fizeram três jogos em dias seguidos, isto depois de longo jejum
competitivo.
“Já vi alguns jogos do Tajiquistão, é uma equipa muito boa, com jogadores rápidos e habilidosos. É um grupo um pouco parecido com o de
Uzbequistão, mas os uzbeques têm outras valências. Felizmente, temos dois dias para preparar
esse jogo no qual tudo pode acontecer. Aliás, já
disse repetidamente que aqui viemos para a rodagem dos jogadores tendo em vista o Torneio
da COSAFA, pelo que independentemente do
resultado diante de Tajiquistão o nosso foco não
vai mudar. A preocupação é ver como é que os
jogadores respondem, ou seja, é vê-los a ganhar
ritmo”, projecta Farukito.
Este será o primeiro jogo de sempre entre

Moçambique e Tajiquistão, um país da Eurásia,
que fazia parte da antiga União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS).
Na primeira fase, Moçambique esteve inserido no Grupo “A”, juntamente com Tailândia
(derrota por 4-6), Uzbequistão (desaire por 0-10)
e Kosovo (triunfo por 2-1).
Já o Tajiquistão esteve no Grupo “B”, juntamente com Egipto (derrota, 0-1), com Irão (goleada por 0-7) e Lituânia (vitória expressiva por
9-2).
O Continental de Futsal da Tailândia serve de
preparação de algumas selecções para o Mundial-2021 a ter lugar entre Setembro e Outubro
na Lituânia. No caso de Moçambique, esta prova
prepara para o Torneio da COSAFA que Maputo
acolhe em Outubro.
CALENDÁRIO DE JOGOS
(HORAS DE MAPUTO)
HOJE
MEIAS-FINAIS
Irão-Uzbequistão - 8.30 horas
Tailândia-Egipto -11.30 horas
DISPUTA DO SÉTIMO LUGAR
Kosovo-Lituânia - 5.30 horas

PUBLICIDADE

Anúncio de Vaga

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS
ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE IMOBILIÁRIO DO ESTADO
DIRECÇÃO DA CIDADE

EDITAL

A Moztel, Lda pretende recrutar para o seu quadro pessoal, um profissional com alto
Nível de integridade e responsabilidade para Maputo na seguinte posição:
Operador de Caixa
Requisitos:

A Direcção da APIE da Cidade de Maputo faz saber que correm éditos
pelo prazo de trinta (30) dias, que contados a partir da data da última
publicação do presente EDITAL, no jornal “ Notícias “ por presunção de
abandono há mais de (90) dias, pelos seus proprietários, do imóvel sito
no talhão 40, Distrito Municipal da KaTembe, registado pelo número sessenta e quatro mil cento e sete, a folhas cento quarenta e nove do livro
B/220, em estado de ruínas.
Se esta presunção não for afastada pelos proprietários ou seus representantes legais dentro do prazo referido, será declarado o abandono e consequente apropriação pelo Estado.

Maputo, aos 18 de Junho de 2021

Idade superior a 25 anos;
Nível Médio/Superior;
Conhecimentos sólidos de PHC ou Primavera;
Conhecimento e fluência na língua Inglesa (falada e escrita)
Domínio da informática na óptica do utilizador (words, excel, powerpoint, outlook e
internet);
Capacidade de trabalhar sob pressão em tarefas múltiplas;
Espírito de liderança e boa capacidade de controlo;
Experiência no ramo será uma vantagem;
Integridade;
Profissionalismo.
Disponibilidade imediata.

Envie o cv, carta de apresentação, certificados e referencias para o link abaixo até 22 de Julho de 2021
http:/ / my.clubnet.mz/ Recrutamento1.aspx

Notas: Apenas candidatos pré-seleccionados serão contactados

O Director

Moztel, Lda. – Rua Dr. Egas Moniz, 47- Bairro Sommerschield 1

Jorge Miguel António Fonseca
(Técnico Superior N1)
Avenida Eduardo Mondlane 2815

Telefóne 400454/7

Fax 402090

Caixa Postal nº 4789

tel.(+ 258) 21497070 – 84 48 000 48 – Assistência 84 563 5 563
www.clubnet.mz - NUI T 400 164 789 Maputo – Moçambique
email @
7256
7296

7005
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COMPROMISSO COM OS FACTOS

Registando a história de Moçambique

POR ADMITIR ISRAEL COMO OBSERVADOR

Pretória e Argel investem
contra a Comissão da UA

A

UNIÃO Africana (UA)
concedeu há uma semana o estatuto de
observador a Israel,
uma medida que suscita contestação em algumas
capitais africanas.
A África do Sul denunciou,
ontem, a decisão “unilateral”
adoptada no dia 21 pela Comissão da União Africana de
conceder a Israel o estatuto
de observador na organização
pan-africana.

Numa declaração inequívoca, Pretória, que exerceu
a presidência rotativa da UA
no ano passado, declarou-se
“consternada com a decisão
injusta e injustificada da Comissão da UA de conceder a
condição de observador na
União Africana a Israel”.
A Comissão tomou esta
“decisão unilateralmente, sem
consultar os seus membros”,
afirmou o Ministério sul-africano das Relações Exteriores,

que a classificou de “inexplicável” e “incompreensível”.
Na semana passada, a
União Africana concedeu o
estatuto de observador a Israel, algo que reivindicava há
anos. Foi uma vitória diplomática para o Estado hebreu
e que, segundo ambas as partes, permitirá a Israel ajudar
o continente na luta contra a
pandemia da Covid-19 e o terrorismo.
“A decisão de conceder

a condição de observador a
Israel é ainda mais chocante
neste ano em que o povo oprimido da Palestina foi perseguido por bombardeamentos
destrutivos e pela continuação
da colonização ilegal nas suas
terras”, acrescentou Pretória.
A África do Sul apoia a causa palestina com relações diplomáticas oficiais estabelecidas em 1995, um ano depois do
fim formal do “apartheid”. Em
2019, rebaixou sua embaixada

em Israel para um mero escritório em Telavive.
No domingo, a Argélia
também condenara energicamente a decisão da Comissão
da UA sobre Israel.
“Adoptada sem o benefício de grandes consultas prévias entre todos os Estados
membros, esta decisão não
tem vocação nem capacidade para legitimar as práticas e
comportamentos do referido
observador”, disse o Ministé-

rio das Relações Exteriores da
Argélia num comunicado.
Sem citar Israel, a declaração acrescenta que as acções
do observador “são totalmente incompatíveis com os valores, princípios e objectivos
consagrados na Acta Constitutiva da União Africana”.
Palestina já tem a condição de
observador na UA e a sua voz
está sempre presente nas cimeiras anuais da organização
continental.

TENSÃO PÓS-ELEITORAL EM S.TOMÉ E PRÍNCIPE

Juízes propõem
nova reunião do TC

Cordialidade marcou o encontro entre Ouattara e Gbagbo na terça-feira

DIZ OUATTARA APÓS ENCONTRO COM GBAGBO

As divergências
ficaram para trás
O PRESIDENTE da Costa do
Marfim, Alassane Ouattara, e
o seu antecessor e rival Laurent Gbagbo reuniram-se terça-feira numa reunião histórica considerada fundamental
para a reconciliação nacional
no país africano.
“Decidimos que é importante restaurar a confiança
e reconciliar os costa-marfinenses”, afirmou Ouattara
à comunicação social numa
conferência de imprensa
conjunta com Gbagbo, após a
reunião no palácio presidencial, em Abidjan, capital económica da Costa do Marfim,
citado pela agência noticiosa
Efe.
Ouattara saudou o encontro, que, segundo ele, era
aguardado pela população
com muita impaciência e que
decorreu de forma cordial e
fraternal.

“Claro que houve esta
crise que criou divergências,
mas isso ficou para trás. O que
importa é a Costa do Marfim,
a paz para o nosso país, para
nós próprios e para as próximas gerações”, acrescentou.
Gbagbo disse estar “muito
feliz”, mas insistiu para a libertação dos prisioneiros detidos durante a crise eleitoral
entre 2010 e 2011 e que ainda
estão detidos.
Ouattara e Gbagbo decidiram também reunir-se de
forma ocasional e integrar
outras pessoas nesses encontros, com o objectivo de reforçar a coesão e reconciliação nacionais.
Gbagbo regressou à Costa
do Marfim em 17 de Junho,
quase 10 anos depois de ter
sido extraditado para a Haia
para ser julgado por alegados
crimes contra a humanidade

na sequência da crise pós-eleitoral que se seguiu às
eleições presidenciais realizadas no final de 2010.
Gbagbo foi preso em 2011
e enviado seis meses depois
para Haia para que pudesse
ser julgado no Tribunal Penal
Internacional (TPI).
O ex-Presidente foi liberto há dois anos, mas vivia na
Bélgica enquanto aguardava o
resultado do recurso dos procuradores do TPI.
Uma semana após a absolvição de Gbagbo, Ouattara disse que as despesas de
viagem do antigo Presidente,
bem como as da sua família,
seriam cobertas pelo Estado.
Em nome da reconciliação
nacional, as autoridades concederam a Laurent Gbagbo
dois passaportes, um comum
e um diplomático, no final de
2020. - (LUSA)

TRÊS juízes do Tribunal
Constitucional (TC) de São
Tomé e Príncipe pediram
ontem nova reunião daquele
órgão para discutir denúncias de irregularidades nas
eleições presidenciais, depois de duas decisões contrárias.
Maria Alice Carvalho,
porta-voz dos três juízes que
foram ontem recebidos pelo
Presidente
são-tomense,
Evaristo Carvalho, defendeu
nova reunião “no quadro
do Tribunal Constitucional”
para que os cinco juízes possam tomar “uma decisão de
acordo com a lei” e repor a
normalidade nesta instância.
Na segunda-feira, Maria Alice Carvalho, Jesuley
Lopes e Amauro endereçaram uma carta ao Chefe
de Estado são-tomense em
que denunciaram o “anormal funcionamento de uma
instituição tão importante
como é o Tribunal Constitucional”, depois da divulgação de dois acórdãos contendo decisões diferentes
sobre o recurso apresentado
pelo candidato Delfim Neves
para a recontagem dos votos
das eleições presidenciais
realizadas no país no dia 18
de Julho.
“Sua Excelência o Senhor
Presidente da República
prometeu que tudo fará para
que se encontre uma solução
harmoniosa sobre todo este
problema, conjuntamente
com as outras instituições e

com os outros órgãos de soberania”, disse a porta-voz
dos três magistrados, à saída
do encontro com Evaristo
Carvalho.
Também o Governo são-tomense disse na segunda-feira que “tudo fará, em
concertação com os outros
órgãos de soberania, para
encontrar uma rápida solução” para o diferendo no
TC, “de modo que o processo eleitoral em curso e o
próprio regime democrático não sejam colocados em
causa e que a imagem do país
não seja, de alguma forma,
beliscada”.
O presidente do TC,
Pascoal Daio, e o juiz-conselheiro Hilário Garrido as-

sinaram um acórdão que
ordenou à Comissão Eleitoral Nacional (CEN) a recontagem integral dos votos das
eleições presidenciais, face
às denúncias de “irregularidades e fraudes” apresentadas por Delfim Neves.
O acórdão assinado pelo
presidente do TC foi rejeitado pelos três juízes que
ontem foram recebidos pelo
Presidente, que produziram
um outro acórdão em sentido contrário.
O presidente do TC instou na terça-feira a CEN para
cumprir “na íntegra” a decisão do acórdão que orienta
para a “recontagem integral” dos votos das eleições
presidenciais. - (LUSA)

mais de 200 pessoas.
“Foram aumentados os impostos, a vida está cara, as pessoas estão
a morrer, não há escola. Não nos podemos conformar com esta situação.
As pessoas devem levantar-se e dizer
basta”, afirmou Gueri Gomes, salientando que o aumento de impostos
deve servir para responder às necessidades da população.

“A luta é nossa, todo o cidadão
guineense tem a obrigação de se levantar neste momento”, acrescentou.
A central sindical tem convocado, desde Dezembro, greves gerais na
Função Pública para exigir do Governo, entre outras reivindicações, a exoneração de funcionários contratados
sem concurso público, melhoria de
condições laborais e o aumento do sa-

Dezoito mortos
em colisão na Índia
PELO menos 18 trabalhadores, que dormiam numa auto-estrada depois de uma avaria num autocarro no norte da Índia, morreram na colisão com um camião, disse ontem a Polícia indiana.
Um responsável da Polícia disse aos jornalistas que 19 operários
tinham ficado feridos no acidente no Estado de Uttar Pradesh. A
maioria dos trabalhadores regressava a casa no Estado ocidental
de Bihar, com o fim do contrato de trabalho. Os passageiros saíram do autocarro depois de o eixo de transmissão se ter partido e
estavam a dormir ao lado do veículo quando um camião o atingiu por trás. As equipas de socorro tiveram de recuperar alguns
dos corpos presos debaixo do autocarro de dois andares.

Confirmada sentença
de “Teodorin” na França
O TRIBUNAL de Cassação de Paris recusou o recurso do vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Nguema Obiang
Mangue, condenando-o a uma pena suspensa de três anos de
prisão e ao pagamento de uma multa de 30 milhões de euros (2,2
mil milhões de meticais). A decisão do tribunal foi conhecida
ontem, com o Tribunal a rejeitar o recurso interposto pelo filho
do Presidente equato-guineense após sua condenação em 2020
pelas autoridades francesas. Assim, “Teodorin” Obiang é culpado de branqueamento de dinheiro obtido com supostas práticas
corruptas no seu país, sendo válida a sentença de três anos de
prisão suspensa, o arresto de bens adquiridos na França no valor
de 150 milhões de euros (11,2 mil milhões de meticais) e o pagamento de uma multa de 30 milhões de euros ao Estado francês.

PR tunisino reforça poder
O PRESIDENTE da Tunísia, Kais Saied, decretou na terça-feira
a exoneração de cerca de 20 altos funcionários governamentais
poucos dias depois da destituição do primeiro-ministro, Hichem Mechichi, e da suspensão do Parlamento por um período
de 30 dias. Desde domingo, e após uma jornada de manifestações de protesto em todo o país, Kais Saied avançou com várias
medidas excepcionais, que também envolveram o afastamento
dos ministros interinos da Defesa e da Justiça, Ibrahim Bartaji e
Hasna Ben Slimane, respectivamente. Estas medidas, justificadas pelo Presidente pela necessidade de recuperar a paz social e
salvar o Estado e a sociedade, estão a ser classificadas como um
golpe de Estado pela maioria dos partidos políticos tunisinos.

MAIS de 1200 migrantes da África Ocidental foram expulsos da
Argélia para o Níger desde o anúncio da reabertura da fronteira
terrestre entre os dois países, em 14 de Julho, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM). “Em 18 de Julho, chegou da Argélia uma caravana oficial de 515 repatriados
nigerinos. Em 16 de Julho, 752 migrantes originários da África
Ocidental chegaram a pé a Assamaka, cidade nigerina próxima
da fronteira argelina”, escreveu na segunda-feira o escritório da
OIM no Níger na sua página na rede social Facebook.

Denunciado abuso
sexual infantil
CENTENAS de crianças sob os cuidados de lares londrinos, na
Inglaterra, terão sofrido níveis de abuso sexual e negligência “difíceis de compreender”, ao longo de 30 anos, de acordo com o
relatório público britânico sobre abusos infantis. O Independent
Inquiry into Child Sexual Abuse (IICSA, Inquérito Independente sobre Abuso Sexual Infantil, em tradução simples) refere que,
entre as décadas de 1960 e 1990, funcionários de lares no bairro
de Lambeth, no sul de Londres, trataram as crianças como “desprezíveis”. O IICSA adianta que funcionários colocaram crianças
vulneráveis no destino de criminosos sexuais que se infiltraram
em lares infantis e em casas de adopção, tendo consequências
devastadoras para a vida das vítimas.

Momento é para todos os guineenses
pensarem na Guiné-Bissau
pendentemente de caminharmos para
um regime ditatorial, as pessoas estão
a ser obrigadas a carregar o fardo dos
políticos”, afirmou Gueri Gomes.
O presidente do consórcio da Casa
dos Direitos falava à Lusa no âmbito do
protesto de trabalhadores convocado
pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau (UNTG), principal central sindical do país, que juntou

PELO menos cinco soldados e um civil morreram na segunda-feira num ataque do grupo “jihadista” Boko Haram no norte
dos Camarões, onde tem aumentado a sua presença, anunciou
terça-feira o Ministério camaronês da Defesa numa declaração. Segundo uma declaração lida na estação CRTV e citada pela
agência noticiosa France-Presse (AFP), na noite de segunda
para terça-feira, “uma horda de terroristas fortemente armados
da seita Boko Haram, e a bordo de vários veículos tácticos ligeiros, atacou o posto de comando localizado em Zigué. Ficaram
também feridos três soldados e um civil, acrescentou o departamento governamental. Na declaração refere-se ainda que os
membros do Boko Haram foram mortos.

Argélia expulsa
migrantes para Níger

SEGUNDO REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL

O PRESIDENTE do consórcio da Casa
dos Direitos da Guiné-Bissau, Gueri Gomes, afirmou ontem que todos
os guineenses devem pensar no país
num momento em que “as pessoas
estão a ser obrigadas a carregar o fardo
dos políticos”.
“O momento urge para que todo
o guineense pense na Guiné-Bissau.
Estamos num momento difícil, inde-

Boko Haram mata
nos Camarões

Nova Iorque incentiva
à vacinação

lário mínimo dos actuais 50 mil francos CFA (cerca de 5700 meticais) para
o dobro.
A próxima manifestação realiza-se em 3 de Agosto, feriado nacional,
que assinala o massacre de Pindjiguiti,
quando a polícia colonial portuguesa
reprimiu um protesto de trabalhadores guineenses, provocando a morte a
pelo menos 50 pessoas - (LUSA)

O MUNICÍPIO de Nova Iorque oferecerá, a partir de amanhã, um
incentivo financeiro de 100 dólares (cerca de 6300 meticais) às
pessoas que se vacinem contra a Covid-19, anunciou ontem o
presidente da Câmara, Bill de Blasio. A medida visa dar novo impulso à campanha de imunização na cidade, onde as autoridades
sanitárias já aplicaram cerca de 10 milhões de doses, mas onde o
índice de aceitação das vacinas está a diminuir. De Blasio insistiu que a vacinação é a única forma de garantir a recuperação da
cidade e defendeu a importância deste tipo de incentivo económico para encorajar todos os cidadãos.
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